
                                                                                                                                                  Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται το θέµα του ηλεκτρονικού εµπορίου σε σχέση µε τα 

ηλεκτρονικά περιοδικά. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση έξι ιστοσελίδων (τριών 

ελληνικών και τριών ξένων ) περιοδικών σε ηλεκτρονική κορφή. Η σύγκριση αυτή λαµβάνει 

χώρα ως προς τα κριτήρια ταχύτητα, ευκολία πλοήγησης και χρήσης, επάρκεια πληροφοριών, 

ακριβής και κατανοητή πληροφόρηση καθώς επίσης και ως  προς κάποιες υπηρεσίες που 

προσφέρει η σελίδα στον χρήστη όπως πλαίσια αναζήτησης, on line καταστήµατα, εφαρµογές 

multimedia κ.τ.λ. Οι σελίδες είναι του ίδιου αντικειµένου γεγονός που διευκόλυνε την 

εκπόνηση αυτής της εργασίας. Η δε πρόταση, στο τέλος, για µελλοντική έρευνα µε 

αντικείµενο θέµατα ασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

λύση της κρυπτογράφησης που προτείνεται παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

  

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
On this essay, the matter of e – commerce in connection with e – magazines is being 

analyzed. The main target of this topic is to compare and evaluate the sides of 6 ( 3 greek 

ones and 3 foreignes) e – magazines. The comparison is based on criteria such as speed, easy 

to use and to explore, completeness in the side, truthfull and understanding information. Also, 

it is based on the service that the sides provides such as on line stores, multimedia etc. All 

sides have the same issue and this makes the writing of this essay much more easier. Last, but 

not least, the recommendation for future  studies, relleted to privat policy and protection on 

the internet is very interesting, especially the part reffering to cryptography. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Στη σηµερινή εποχή, το ηλεκτρονικό εµπόριο ( e-commerce ), είναι ένα από τα 

ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα θέµατα συζήτησης όχι µόνο στους επιχειρηµατικούς κύκλους, αλλά 

και σε ολόκληρη την κοινωνία. Επιτρέπει τους ανθρώπους να ανταλλάσσουν αγαθά και 

υπηρεσίες άµεσα χωρίς κανέναν περιορισµό λόγω χρόνου ή απόστασης. Οποιαδήποτε στιγµή 

της ηµέρας ή της νύχτας, µπορεί ένας χρήστης του ∆ιαδικτύου να επισκεφτεί ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα και να αγοράσει οτιδήποτε θελήσει. 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Υπάρχουν αρκετοί γενικοί όροι για την περιγραφή του ηλεκτρονικού  

εµπορίου (e-commerce), αλλά στην ουσία ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η  

δυνατότητα των καταναλωτών και των εµπορικών καταστηµάτων να διεξάγουν εµπορικές 

συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet). Αυτές οι συναλλαγές είναι πολύπλευρες καθώς 

δίνουν τη δυνατότητα για: 

•     Ηλεκτρονική διανοµή πληροφοριών µέσω ενός ∆ικτυακού τόπου, ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ( e-mail), news, groups και chat rooms. 

• Αυτοµατοποιηµένες εµπορικές συναλλαγές. 

• Βελτιωµένη παροχή υπηρεσιών και µείωση του κόστους συναλλαγών. 

• Μηχανισµούς πρόσβασης πραγµατικού χρόνου για την αγορά και πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών . 

Ως βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

• Business-to-Consumer (B2C): Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει  

ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές ανάµεσα σε µία επιχείρηση και έναν τελικό 

καταναλωτή / πελάτη. 

• Business-to-Business (Β2Β): Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει  

ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (συνήθως χονδρικό 

εµπόριο ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ∆ιαδικτύου. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου άρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του 70, µε 

νεωτερισµούς σαν την ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων (EFT). Αλλά όµως, η έκταση 

των εφαρµογών ήταν περιορισµένη σε µεγάλους οργανισµούς, οικονοµικά ιδρύµατα και σε 

µερικές τολµηρές µικρές επιχειρήσεις. Κατόπιν ήλθε το ΕDΙ, που αναπτύχθηκε από 

οικονοµικές συναλλαγές σε επεξεργασία άλλων συναλλαγών και άλλαξε τις συµµετέχουσες 

εταιρείες από οικονοµικά ιδρύµατα σε κατασκευαστές, λιανοπωλητές, υπηρεσίες κλπ. 

Ακολούθησαν πολλές άλλες εφαρµογές, από διαπραγµάτευση µετοχών µέχρι συστήµατα 

κρατήσεων θέσεων για ταξίδια. Τέτοια συστήµατα περιγράφτηκαν σαν τηλεπικοινωνιακές 

εφαρµογές, και η στρατηγική τους αξία έγινε ευρέως αποδεκτή. Με την εµπορευµατοποίηση 

του Internet στις αρχές της δεκαετίας του 90, και την ταχεία ανάπτυξή του σε εκατοµµύρια 

πιθανών πελατών, επινοήθηκε ο όρος ηλεκτρονικό εµπόριο και οι εφαρµογές ΗΕ 

αναπτύχθηκαν γρήγορα. Ένας λόγος για την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας ήταν η 

ανάπτυξη των δικτύων, των πρωτοκόλλων, του λογισµικού και των προδιαγραφών. Ο άλλος 

λόγος ήταν η αύξηση του ανταγωνισµού και άλλων επιχειρηµατικών πιέσεων. Από το 1995 

ως το 1999 έχουµε γίνει µάρτυρες πολλών νεωτεριστικών εφαρµογών που ποικίλλουν από 

διαφήµιση µέχρι δηµοπρασίες και µέχρι εµπειρίες εικονικής πραγµατικότητας. Σχεδόν κάθε 

οργανισµός µέσου και µεγάλου µεγέθους στις Η.Π.Α. έχει ήδη ένα δικτυακό τόπο. 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Οι εφαρµογές ΗΕ διαιρούνται σε 3 κατηγορίες 

1. Αγορές και πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Συνήθως αναφέρονται σαν 

ηλεκτρονικές αγορές.  

2. ∆ιευκόλυνση ροής πληροφοριών µέσα και ανάµεσα σε οργανισµούς, επικοινωνία και 

συνεργασία. Μερικές φορές αναφέρονται σαν διοργανισµικά συστήµατα. 

3. Παροχή υπηρεσιών πελατών. 
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Οι διαφηµιστές σπεύδουν να µπουν στo  ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των 

ειδικών του χώρου, η διαφηµιστική δαπάνη στο ∆ιαδίκτυο θα δεκαπλασιαστεί από τα 3,3 δισ. 

δολάρια του 1999 σε 33 δισ. δολάρια το 2004.Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 8% της 

συνολικής παγκόσµιας διαφηµιστικής δαπάνης για όλα τα µέσα (έντυπα, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, υπαίθρια διαφήµιση κτλ.). Και ενώ το τηλεoπτικό κοινό παραµένει στάσιµό ή 

συρρικνώνεται, η δηµοτηκότητα του ∆ιαδικτύου αυξάνεται ταχύτατα. Σε δύο χρόνια από 

τώρα είναι πολύ πιθανό 250 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσµο να βρίσκονται on 

line. 

Υπολογίζεται ότι µέχρι το τέλος του 2005 θα έχουν ξοδευτεί παγκοσµίως 45.5 

δισεκατοµµύρια δολάρια για διαφήµιση µέσω του ∆ιαδικτύου, σε σχέση µε τα 5.3 

δισεκατοµµύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν το 2001.Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος διαφήµισης 

µέσω του ∆ιαδικτύου είναι µε τη χρήση διαφηµιστικών ταµπελών (advertising banners) οι 

οποίες οδηγούν στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση µιας επιχείρησης. Η κατασκευή 

της διαφηµιστικής ταµπέλας γίνεται συνήθως από την εταιρία που θα µας διαθέσει και τον 

ανάλογο διαφηµιστικό χώρο στο ∆ικτυακό τόπο της. Η διαφηµιστική ταµπέλα µπορεί να 

περιέχει κείµενο, γραφικά, ήχο, animation και αποτελεί το σύνδεσµο για τη µετάβαση στη 

σελίδα της διαφηµιζόµενης επιχείρησης. 

Η τυφλή όµως προσέγγιση ισοδυναµεί µε το να αγνοεί κανεις την πλέον δυναµική ιδιό-

τητα του ∆ικτύου: το γεγονός ότι είναι διαδραστικό, επιτρέποντας στους καταναλωτές και 

στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις να «συνοµιλούν» σε πραγµατικό χρόνο. Οι διαφηµιστές 

µπορούν να ανακαλύψουν τι ψάχνει κάποιος ο οποίος περιπλανάται στο ∆ίκτυο  και 

αναλύοντας τη συµπεριφορά του να βρουν ποια είναι τελικά τα πραγµατικά του 

ενδιαφέροντα. Έτσι µπορούν να δηµιουργήσουν  

και να του δώσουν µια εξειδικευµένη προσφορά, προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του. 

Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η διαφήµιση on line αποδίδει καλύτερα 

είναι: 

• Οι διαφηµίσεις µπορούν να ενηµερωθούν ανά πάσα στιγµή µε ελάχιστο κόστος. Έτσι 

είναι πάντα επίκαιρες. 

• Οι διαφηµίσεις µπορούν να προσεγγίσουν µεγάλους αριθµούς πιθανών αγοραστών σε 

όλο τον κόσµο. 

• Οι on line διαφηµίσεις είναι µερικές φορές φθηνότερες σε σύγκριση µε την 

τηλεόραση, την εφηµερίδα ή το ραδιόφωνο. Οι τελευταίες είναι ακριβότερες επειδή 

καθορίζονται από το χώρο που καταλαµβάνεται, από το πόσες µέρες εµφανίζονται 

(πόσες φορές) και από το σε πόσους εθνικούς και τοπικούς σταθµούς και εφηµερίδες 

δηµοσιεύονται. 
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• Οι διαφηµίσεις στο Web µπορούν να χρησιµοποιήσουν αποδοτικά την σύγκλιση 

κειµένου, ήχου, γραφικών και κίνησης. 

• Η χρήση του Internet από µόνη της αυξάνεται πολύ γρήγορα. 

• Οι διαφηµίσεις στο Web µπορούν να είναι διαλογικές και να στοχεύουν προς 

συγκεκριµένες οµάδες ενδιαφέροντος και /ή άτοµα. 

Το ∆ιαδίκτυο  µπορεί ακόµη να αποκαλύψει άµεσα αν µια διαφήµιση έχει 

αποτελέσµατα. Παρ' όλο που αυτή η ιδέα µπορεί να τροµοκρατεί µερικές διαφηµιστικές 

εταιρείες, οι διαφηµιζόµενοι αδηµονούν να µετρήσουν κάτι το οποίο ως τώρα µπορούσαν 

µόνο να µαντέψουν, λίγο ως πολύ. Για πρώτη φορά οι διαφηµιζόµενοι σκέπτονται να θέσουν 

στις διαφηµιστικές εταιρείες τους στόχους όπως η απόδοση 9 της διαφηµιστικής τους 

επένδυσης. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η.Ε. 

Όλα τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να συνοψιστούν σε µία 

πρόταση : Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις και να µειώσει το 

κόστος.  

Τα οφέλη του Η.Ε. για τους καταναλωτές είναι τα εξής : 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε πελάτες να ψωνίζουν ή να κάνουν άλλες 

συναλλαγές 24 ώρες την ηµέρα, όλο το έτος, από σχεδόν οποιαδήποτε θέση. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει στους πελάτες περισσότερες επιλογές. Μπορούν να 

επιλέξουν ανάµεσα σε πολλούς προµηθευτές κα ανάµεσα σε πολλά προϊόντα. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο συχνά παρέχει στους πελάτες λιγότερο ακριβά προϊόντα και 

υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να ψωνίζουν από πολλά µέρη και να κάνουν γρήγορες 

συγκρίσεις. 

• Σε µερικές περιπτώσεις, ειδικά µε ψηφιοποιηµένα προϊόντα, το ΗΕ επιτρέπει την 

γρήγορη παράδοση. 

• Οι πελάτες µπορούν να πάρουν σχετικές και λεπτοµερείς πληροφορίες σε 

δευτερόλεπτα, και όχι σε µέρες ή σε εβδοµάδες. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο κάνει δυνατή την συµµετοχή σε εικονικές δηµοπρασίες. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε πελάτες να αλληλεπιδρούν µε άλλους πελάτες 

σε ηλεκτρονικές κοινότητες και να ανταλλάσσουν ιδέες, όπως και να συγκρίνουν 

εµπειρίες. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο διευκολύνει τον ανταγωνισµό, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα 

σηµαντικές εκπτώσεις. 
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Το ηλεκτρονικό εµπόριο αυξάνει την ταχύτητα και την ακρίβεια µε την οποία οι 

επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες και µειώνει το κόστος µε τη βοήθεια 

αυτοµατοποιηµένων επιχειρησιακών διαδικασιών. Επεκτείνει τα γεωγραφικά όρια µιας 

επιχείρησης εισάγοντας την σε περιοχές που ήταν φυσικά µη προσβάσιµες στο παρελθόν. 

Μια εταιρεία δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνει φυσική παράδοση των προϊόντων όπως το 

λογισµικό, αρκεί για παράδειγµα µόνο η ηλεκτρονική καταβολή των χρηµάτων από τον 

πελάτη µέσω για παράδειγµα πιστωτικών καρτών. Η γνώση µιας επιχείρησης για τις 

προτιµήσεις των πελατών της αυξάνεται καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής και 

αποτίµησης των ιδιαιτέρων αναγκών τους. 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η.Ε. 

Οι τεχνικοί περιορισµοί του ΗΕ είναι οι εξής: 

• Υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, αξιοπιστίας, προτύπων συστήµατος και ορισµένων 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας. 

• Υπάρχει ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών. 

• Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού συνεχίζουν να εξελίσσονται και να αλλάζουν 

γρήγορα. 

• Είναι δύσκολο να ολοκληρώσετε το Internet και λογισµικό ΗΕ µε µερικές 

υπάρχουσες εφαρµογές και βάσεις δεδοµένων. 

• Οι προµηθευτές µπορεί να χρειάζονται ειδικούς Web servers και άλλες υποδοµές, 

εκτός των servers δικτύου. 

• Κάποιο λογισµικό ΗΕ µπορεί να µην είναι κατάλληλο για κάποιο υλικό, ή µπορεί να 

είναι ασύµβατο µε κάποια λειτουργικά συστήµατα ή άλλα συστατικά. 

 

 

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ένας επιτυχηµένος δικτυακός  τόπος είναι αυτός που δηµιουργεί µία ελκυστική 

παρουσία εκπληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τους στόχους της επιχείρησης. Μερικοί από 

τους στόχους είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆ηµιουργία ενός ενδιαφέροντος site ώστε οι επισκέπτες να µείνουν και να το 

εξερευνήσουν. 

• ∆ηµιουργία µιας αίσθησης συνοχής των πληροφοριών που παρέχονται. 

• Ενίσχυση τις θετικής εικόνας που οι επισκέπτες µπορεί να έχουν ήδη σχηµατίσει για 

την επιχείρηση. 

• Ενθάρρυνση των πελατών να επισκεφτούν ξανά το ∆ικτυακό τόπο. 
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Η ασφάλεια του δικτύου µπορεί να οριστεί ως προστασία ενός δικτύου από 

οποιοδήποτε κίνδυνο. Επειδή αυτός ο ορισµός είναι γενικός, ο κόσµος σπάνια συνειδητοποιεί 

το πραγµατικό βάθος όλων όσων περιλαµβάνονται στη σχεδίαση της ασφάλειας. Η αλήθεια 

είναι ότι η ασφάλεια µπορεί να είναι το πιο χρονοβόρο µέρος της συντήρησης οποιουδήποτε 

δικτύου και ειδικά ενός δικτύου ηλεκτρονικής επιχείρησης, επειδή τα θέµατα ασφαλείας 

συνεχώς αλλάζουν. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

Ο αριθµός των Ελλήνων χρηστών που έκαναν συχνά αγορές  µέσω ∆ιαδικτύου στο 

τέλος  του 2001 ήταν 349.000 άτοµα ( 3,3 % του πληθυσµού,  17,1% των χρηστών). Στο 

τέλος του 2002 εκτιµάται ότι ο αριθµός τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, θα φθάσει δηλαδή τα 

627.000 άτοµα. 

Αν και το ποσοστό των διαδικτυακών καταναλωτών στον πληθυσµό παραµένει χαµηλό 

(5,9% στο τέλος του 2002), µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό σε σχέση µε το ιντερνετικό 

πληθυσµό της χώρας (23,2% την ίδια περίοδο). Στο τέλος δηλαδή του έτους περίπου ένας 

στους τέσσερις έλληνες χρήστες θα κάνει αγορές από το ∆ιαδύκτυο. Σηµειώνεται ότι ως 

διαδικτυακός καταναλωτής λογίζεται εκείνος που αγοράζει από το ∆ιαδίκτυο τακτικά 

τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο. 

Αναλύοντας τα στοιχεία για την δυτική Ευρώπη, παρατηρείται ότι στο τέλος του 2001 

έκαναν αγορές µέσω Internet περισσότεροι από 34 εκατοµµύρια ∆υτικοευρωπαίοι (8,8% του 

πληθυσµού). Η Ελλάδα θα ξεπεράσει το δυτικοευρωπαϊκό µέσο όρο του 2001 πριν παρέλθει 

το 2004. 

Παρακάτω δίνονται οι πίνακες Ι και ΙΙ για χαρακτηριστικά στοιχεία για την Ελλάδα. 
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ΜΕΛΛΟΝ Η.Ε. 

Γενικά, υπάρχει µια οµοφωνία σε ότι αφορά το µέλλον του Η.Ε. – είναι λαµπρό. 

Υπάρχουν διαφορές για τον εκτιµώµενο ρυθµό ανάπτυξης και την αναγνώριση τµηµάτων της 

αγοράς που θα αναπτυχθούν ταχύτερα. Τέτοια αισιοδοξία γι το µέλλον του Η.Ε. βασίζεται 

στις παρακάτω τάσεις: 

• Χρησιµοποίηση του Internet 

• Ευκαιρίες για αγορές 

• Κίνητρα αγορών 

• Αυξηµένη ασφάλεια και εµπιστοσύνη 

• Αποδοτική διαχείριση πληροφοριών 

• Νεωτεριστικοί οργανισµοί 

• Εικονικές κοινότητες 

• Συστήµατα πληρωµών 

• Επιχειρήσεις µε επιχειρήσεις (Β2Β) 
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Πίνακας Ι 

 
 

 

 

 

Πίνακας ΙΙ 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Στις επόµενες σελίδες θα αναλυθούν οι παρακάτω 6 ιστοσελίδες µε θέµα τα 

ηλεκτρονικά περιοδικά: 

• www.nationalgeographic.gr 

• www.nationalgeographic.com/ngm 

• www.focusmag.gr 

• www.newscientist.com 

• www.georama.gr 

• www.baynature.com 

 

Και οι 6 ιστοσελίδες ασχολούνται , λίγο ή πολύ µε το ίδιο αντικείµενο. 

Τα nationalgeographic παρουσιάζουν άρθρα µε θέµατα σχετικά µε οικολογία, ταξίδια, 

εξερευνήσεις καθώς και επιστηµονικά άρθρα µε απλή ορολογία ώστε να γίνονται κατανοητά 

από όλους τους αναγνώστες. 

Το focus και το newscientist  επεξεργάζονται πιο επιστηµονικά και εξειδικευµένα 

θέµατα πάντα όµως σε απλή γλώσσα. Τα θέµατα αυτά προέρχονται από τοµείς όπως 

οικολογία, ψυχολογία, ιατρική, εξερευνήσεις, φυσική κτλ προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις 

της καθηµερινότητας µας. 

Τα περιοδικά γαιόραµα και baynature έχουν ως αντικείµενο ενασχόλησης τους θέµατα 

σχετικά µε ταξίδια, εξερευνήσεις, οικολογία και γενικά θέµατα που µας προτρέπουν να 

γνωρίσουµε και να εξερευνήσουµε τον πλανήτη στον οποίο ζούµε. 
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www.nationalgeographic.gr  vs  www.nationalgeographic.com/ngm 

 

Η ελληνική ηλεκτρονική έκδοση του national geographic είναι γρήγορη στο κατέβασµα 

και προσφέρει ευκολία πλοήγησης και χρήσης. Ο σχεδιασµός της σελίδας είναι απλός, χωρίς 

να διαθέτει πολύχρωµα links. Από  µία άποψη, η απουσία links συγκαταλέγεται στα θετικά 

στοιχεία, γιατί δεν αποσπά την προσοχή του αναγνώστη, αλλά επίσης του στερεί έτσι την 

ευκαιρία να αντλήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από παρόµοιες διευθύνσεις. Το µόνο link 

που υπάρχει είναι αυτό της µητρικής εταιρίας  national geographic. Όσον αφορά τη 

συνδροµή, αύτη πραγµατοποιείται τηλεφωνικώς ή µε φαξ και η αίτηση περικλείει πολλά 

προσωπικά στοιχεία όπως ακόµα και το ΑΦΜ. Η συνδροµή συνοδεύεται από κάποια δώρα, η 

σελίδα των οποίων ¨κολλάει¨. Επίσης, το call center της εταιρίας (0800-….) βρίσκεται στα 

δώρα συνδροµών αντί στην επικοινωνία. Ορισµένα από τα παλαιότερα τεύχη 

παραλαµβάνονται µόνο από τα γραφεία Αθήνας και δε γίνεται πουθενά λόγος για δυνατότητα  

ηλεκτρονικής παραγγελίας τους. Τα θέµατα του µήνα αναλύονται σε πολύ µικρή έκταση, τα 

δε θέµατα και άρθρα  παλαιότερων τευχών αναφέρονται επιγραµµατικά. Τέλος δε δίνεται 

έµφαση στην προώθηση του επόµενου τεύχους, το οποίο εµφανίζεται µε ένα καθόλου 

ελκυστικό backround, καθώς και δε γίνεται πουθενά λόγος για προστασία δεδοµένων. 

Αντιθέτως, η ξενόγλωσση έκδοση του national geographic είναι πλούσια σε υλικό και 

αναλύσεις θεµάτων και παρουσιάζουν  έντονο ενδιαφέρον τα σχετικά links συνοδευµένα από 

βιβλιογραφικές και άλλες πηγές όπως επίσης και οι παρουσιάσεις φωτογραφιών και οι 

εφαρµογές multimedia (προβολή µε Real Player και Windows media). Η εγγραφή δεν απαιτεί 

πολλά προσωπικά στοιχεία πέρα των βασικών και υπάρχουν περισσότερες των µια σελίδων 

για επικοινωνία όπως επίσης διατείθονται και αριθµοί 0800. Όλα αυτά συνοδεύονται από 

βεβαιώσεις περί ασφάλειας. Τα περισσότερα από τα παλαιά τεύχη διαθέτουν πλήρης 

παρουσίαση άρθρων και άλλων πηγών. ∆ιαθέτει επίσης πλαίσιο αναζήτησης για θέµατα που 

σχετίζονται µε τα άρθρα προς δηµοσίευση, καθώς και υπηρεσίες postcard και wallpaper, οι 

οποίες έχουν ευρεία αποίχηση στους καταναλωτές νεαρής ηλικίας. Τέλος, η υπηρεσία που 

προσδίδει στη σελίδα αυτή γόητρο είναι η υπηρεσία shop όπου πωλούνται προϊόντα που 

έχουν σχέση µε τα θέµατα του περιοδικού (www.shop.nationalgeographic.com). 
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www.focusmag.gr  vs  www.newscientist.com 

 

Καταρχήν, το focus, χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευκολία χρήσης και πλοήγησης. 

∆ιαθέτει links τα οποία εφοδιάζουν τον πελάτη µε περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά 

τη συνδροµή, ο πελάτης επικοινωνεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το αντίστοιχο 

τµήµα και τους γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται για συνδροµή και έπειτα η εταιρία επικοινωνεί 

µαζί του για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Τα άτοµα που έχουν εγγραφεί στη 

σελίδα αυτή, απολαµβάνουν προσωπικοποιηµένες υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες chat room. 

Τα θέµατα παρουσιάζονται σε µεγάλη έκταση και η µορφή τους είναι αντίστοιχη µε τη 

µορφή και τη θεµατική ενότητα του έντυπου περιοδικού. Υπάρχει ένας αρκετά σαφής 

διαχωρισµός των θεµατικών ενοτήτων και η αναζήτηση άρθρων σε παλαιότερα τεύχη, 

κρίνεται ικανοποιητική. Επιπλέον, ορισµένα άρθρα προσφέρουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 

και αποστολής, χωρίς ενεργοποίηση της συνήθους διαδικασίας copy-paste, καθώς επίσης 

υπάρχει και πλαίσιο αναζήτησης και δωρεάν newsletter. Τελειώνοντας, να τονίσουµε πως οι 

καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να βαθµολογήσουν όλα τα άρθρα, γεγονός που επιτρέπει 

στην εταιρία να εξετάζει µε µηδαµινό κόστος τις προτιµήσεις τους και να ενεργεί ανάλογα 

στο µέλλον. ∆εν πρέπει , βέβαια, να παραλείψουµε τη βεβαίωση ότι η εταιρία δε συλλέγει 

προσωπικά στοιχεία. 

Το new scientist από την πλευρά του, είναι και αυτό ένας δικτυακός τόπος εύκολα 

προσβάσιµος µε  µια τεράστια πληθώρα θεµάτων και άρθρων που καλύπτουν όλες τις πτυχές 

του θέµατος αναλυτικά. Μια ιδιαιτερότητα της σελίδας είναι ότι ενώ η αρχική δε διαθέτει 

links, αυτά βρίσκονται άφθονα στο τέλος των άρθρων, ακόµα και µε τη µορφή latest news, 

more articles και special reports. Η συνδροµή γίνεται κατόπιν επικοινωνίας και εγγραφής, 

όπως επίσης και η παραλαβή δώρων ως αποτέλεσµα της συνδροµής και επιπλέον παρέχεται 

έκπτωση 25% στους φοιτητές και 50% σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Παρέχεται επίσης η 

δυνατότητα print and sent, πλαίσιο αναζήτησης καθώς και η εύρεση θέσεων εργασίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη φήµη του new scientist και της ποικιλίας θεµάτων που 

επεξεργάζεται, η ηλεκτρονική του µορφή θα έπρεπε να είναι εµπλουτισµένη µε  υπηρεσίες 

πολυµέσων. Και ας µη ξεχνάµε ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα, υπάρχει βεβαίωση για 

θέµατα ασφάλειας. 
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www.georama.gr  vs  www.baynature.com 

 

Η ηλεκτρονική µορφή του ¨Γαιόραµα¨  παρουσιάζει δύο καινοτοµίες: Πρώτον, υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής γλώσσας (ελληνικά ή αγγλικά) και  ∆εύτερον, υπάρχει αυτόνοµο τµήµα 

για τα παιδιά µε την ονοµασία junior γαιόραµα, το οποίο προσφέρει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για τους µικρούς  αναγνώστες του περιοδικού. ∆υστηχώς αυτές οι δύο 

καινοτοµίες είναι και τα µοναδικά θετικά στοιχεία που διαθέτει. Καταρχήν, η σελίδα του 

περιοδικού έχει µια πολύ φτωχή σχεδίαση την οποία υποστηρίζει η παντελής έλλειψη links 

(εξαιρείται το  link της εταιρίας Le noir Watches  το οποίο ουδεµία σχέση δεν έχει µε το 

περιεχόµενο του περιοδικού). Πέρα από αυτό η εταιρία δε διαθέτει  call center και η επαφή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω διεύθυνσης, τηλεφώνου και mail. Υπάρχει υποδοµή για 

οnline store από όπου εκτός της αγοράς προϊόντων, γίνεται η συνδροµή αλλά είναι εκτός 

λειτουργίας, όπως επίσης εκτός λειτουργίας είναι και ο οδηγός πόλης και το θέµα ¨7 τέχνες¨ 

(αυτό που αναγράφεται είναι «coming soon on your computer screen»). Εξάλλου η 

πλειοψηφία των άρθρων παρουσιάζονται µόνο επιγραµµατικά ενώ τα παλαιότερα τεύχη δε 

µας προσφέρουν τίποτα περισσότερο από ότι το εξώφυλλο τους και τον τίτλο των 

σηµαντικότερων άρθρων τους. Επιπλέον το κατέβασµα κάποιων επιµέρους θεµάτων έχει 

αποτέλεσµα µόνο µε τη δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια και εάν θέλουµε  να εµφανίσουµε  ένα 

χάρτη χρειάζεται Macromedia Shockwave Player, το οποίο καθυστερεί  την αναζήτηση µας. 

Και όπως είναι αναµενόµενο από τα παραπάνω, δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης αναφορά σε 

θέµατα ασφάλειας. 

Αντίθετα, η ηλεκτρονική µορφή του  Baynature είναι από τις πιο καλά  δοµηµένες 

σελίδες. Η πρώτη εντύπωση που αποκοµίζουµε είναι ότι πρόκειται για µια απλή και λιτή 

σελίδα, όπως απλό και λιτό είναι το αντικείµενο του περιοδικού, η φύση. Υπάρχει µια καλά 

δοµηµένη υποδοµή για επικοινωνία, η οποία δεν απαιτεί πολλά προσωπικά στοιχεία και δίνει 

τη δυνατότητα για giftsubscription  χωρίς  να γίνει η εγγραφή πρώτα. Επίσης προσφέρει 

υπηρεσίες όπως  ηµερολόγιο και πλαίσιο αναζήτησης. Το πιο αξιοσηµείωτο επίτευγµα αυτής 

της σελίδας  είναι ότι διαθέτει άπειρα links, όλα σχετικά µε τα άρθρα καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι είναι συνδεδεµένη µε όλους τους οργανισµούς που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται 

µε το φυσικό περιβάλλον, µε µουσεία και µε προστατευόµενα πάρκα και εθνικούς δρυµούς. 

Η αναζήτηση παλαιών τευχών είναι εξίσου ενδιαφέρον µε την αναζήτηση στο τρέχον τεύχος, 

µιας και όλα τα παλαιά τεύχη παρουσιάζονται ολοκληρωµένα και µε links. Μειονέκτηµα 

ίσως αποτελεί το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες πολυµέσων, αλλά το πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό και τα πολυάριθµα links το αντισταθµίζουν. Τέλος, η έλλειψη στοιχείων 

για την ασφάλεια ίσως αναγκάσει µερικούς καταναλωτές να αντιµετωπίσουν µε κριτικό 

πνεύµα την ιστοσελίδα αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 
 

 

 

national 
geograpic 
gr 

national 
geographic 
com  focus

new 
scientist gaiorama baynature

ευκολία πλοήγησης 4 4 4 3 3 4 
ευκολία χρήσης 4 5 5 5 3 5 
ταχύτητα 4 5 5 5 4 5 
ελκυστική εµφάνιση 3 4 4 3 2 3 
επάρκεια 3 4 5 4 1 5 

ακριβής πληροφόρηση 4 4 4 4 4 4 
επίκαιρη 
πληροφόρηση 4 4 4 4 4 5 
σχετική πληροφόρηση 1 3 4 4 1 5 
κατανοητή 
πληροφόρηση 4 4 4 4 4 4 
επαρκής 
πληροφόρηση 2 4 4 4 1 5 
σωστή παρουσίαση 
πληροφοριών 1 4 4 4 1 4 

ασφάλεια συναλλαγών ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ  
αίσθηση συµµετοχής 
σε κοινότητα 1 3 5 3 1 4 
διευκόλυνση 
επικοινωνίας 2 4 4 4 1 5 
πλαίσιο αναζήτησης ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
εφαρµογές multimedia ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ  
ύπαρξη πολλών links ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 
on-line κατάστηµα ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
δώρα συνδροµής ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
θετική εµπειρία ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3 4 4 4 2 4 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρουσίαση και τη σύγκριση των ιστοσελίδων µπορούµε να βγάλουµε κάποια 

συµπεράσµατα.. Καταρχήν, γίνεται κατανοητό πως το µέλλον οποιαδήποτε επιχείρησης που 

σέβεται τον εαυτό της και που έχει ως αντικειµενικό στόχο της τη µεγιστοποίηση του 

κέρδους, βρίσκεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτό ισχύει και για επιχειρήσεις που 

εµπορεύονται έντυπη ύλη. Όσο πιο ενηµερωµένη, έγκυρη και έγκαιρη είναι µια ιστοσελίδα 

τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει ο εκδοτικός οίκος να πραγµατοποιήσει περισσότερα 

κέρδη και να επιβιώσει στην αρένα του ανταγωνισµού. Μπορούµε µε αρκετή σαφήνεια να 

παρατηρήσουµε πως τα ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά nationalfeofraphic και γαιόραµα, µε 

εξαίρεση το focus, παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα στην ιστοσελίδα τους, τόσο υποδοµής 

όσο και σωστής προώθησης και προβολής του συγκεκριµένου προϊόντος. Πιο συγκεκριµένα, 

το  nationalfeographic.gr δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα αξιόλογο εκτός από κάποια άρθρα 

ενδιαφέρον µεν αλλά ελλειπή δε. Το γαιόραµα από την πλευρά του, διαθέτει πολύ φτωχή 

υποδοµή και οι περισσότερες από τις λειτουργίες που φαίνεται ότι προσφέρει είναι εκτός 

λειτουργίας. Τα ελληνικά, λοιπόν, sites δε διαθέτουν την ανάλογη υποδοµή ώστε να 

ανταγωνιστούν µε επιτυχία τα ξένα, εκτός βέβαια από το focus γιατί πρόκειται για ένα 

ολοκληρωµένο  site. Εκτός από πληθώρα άρθρων και linksθέτει και άλλες υπηρεσίες στον 

χρήστη, οι οποίες του επιτρέπουν να επικοινωνεί και να ανταλλάσει απόψεις µε άλλους 

αναγνώστες του περιοδικού. 

Τα ξένα περιοδικά που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας σαν 

σύνολο, είναι καλύτερα από τα ελληνικά. Το nationalgeographic.com αν και από άποψη 

θεµατολογίου είναι ακριβώς το ίδιο µε το ελληνικό, προσφέρει µια πλήρης περιήγηση στα 

άρθρα του καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες από τα διάφορά links. ∆ιαθέτει και on-line 

store που απευθύνεται µε τα προϊόντα του στην πλειοψηφία των αναγνωστών του. Το 

newscientist στη συνέχεια  προσφέρει ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών ανάµεσα σε µια 

πληθώρα από θέµατα επιστηµονικού περιεχοµένου. Καλύπτει όλες τις πλευρές των θεµάτων 

και περιλαµβάνει τα links στο τέλος των άρθρων  ώστε να µην αποσπούν την προσοχή του 

αναγνώστη. Τέλος,  το baynature αποτελεί µία από τις πιο ολοκληρωµένες εκδόσεις. 

Σηµαντικό και ουσιαστικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι είναι συνδεδεµένο µε οργανισµούς 

οικολογικής δράσης, εθνικούς δρυµούς κτλ και έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

συλλέξει  πληροφορίες από αξιόπιστους οργανισµούς καθώς και να περιγηθεί  µέσα σε ένα 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως το µέλλον του εµπορίου βρίσκεται στο διαδίκτυο. Οι 

δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο µε τη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου είναι άπειρες. 

Ο χρήστης-πελάτης µπορεί να επιλέξει το προϊόν από µία ολοκληρωµένη συλλογή καθώς και 

να αντλήσει επιπρόσθετες πληροφορίες που µόνο το διαδίκτυο µπορεί να προσφέρει. Ας µη 

ξεχνάµε, τέλος, την τεράστια εξοικονόµηση χρόνου εκ µέρους του χρήστη που πλέον δεν 
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είναι αναγκασµένος  να επισκεφθεί τη γεωγραφική τοποθεσία των καταστηµάτων αλλά 

µπορεί από το σπίτι ή το γραφείο του να κάνει τις αγορές του on-line. ∆εν πρέπει όµως να 

αγνοούµε  τα θέµατα ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων και των  συναλλαγών και να 

επικεντρώσουµε τις προσπάθειες µας στους τρόπους προστασίας του καταναλωτή. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η ασφάλεια δεδοµένων αποτελεί σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα , που 

οι επιστήµονες της πληροφορικής πρέπει να αντιµετωπίσουν . Προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση έχουν γίνει άλλες φορές µε επιτυχία και άλλες χωρίς . τρεις αλγόριθµοι ,που 

αποτέλεσαν κάποιες πρώτες προσπάθειες για την κρυπτογράφηση δεδοµένων είναι οι : 

α) Αλγόριθµος του Καίσαρα ( Caesar cipher ) 

β) Αλγόριθµος µε κλειδί πίνακα 

γ) Αλγόριθµος Vigenere ( Vigenere cipher ) 

 

Κρυπτογραφία 

Το ∆ιαδίκτυο ήδη χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια χρήστες, και επεκτείνεται µε 

εκθετικούς ρυθµούς αύξησης. Μπορεί να θεωρηθεί ένας χώρος επικοινωνίας, εκπαίδευσης 

και οικονοµικής δραστηριότητας µε διαρκώς αυξανόµενη δύναµη. Η νέα αυτή ψηφιακή 

κοινωνία οφείλει να παρέχει µηχανισµούς προστασίας του απαραβίαστου της προσωπικής 

ζωής των µελών της, το οποίο αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. 

Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), των συναλλαγών (αριθµός πιστωτικής κάρτας, 

τραπεζικό απόρρητο), του ιατρικού απορρήτου και γενικότερα το ζήτηµα της προστασίας 

προσωπικών στοιχείων και δεδοµένων του κάθε χρήστη του ∆ιαδικτύου, που µε διάφορους 

τρόπους µπορούν να συλλεχθούν από τρίτους και να χρησιµοποιηθούν για οποιονδήποτε 

σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του. 

Σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, τίθεται θέµα προστασίας αποτελεσµάτων ακαδηµαϊκής 

έρευνας, ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (βαθµολογία φοιτητών), ακαδηµαϊκών 

µελετών και γενικότερα προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright) των µελών 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  

Σε οικονοµικό επίπεδο, η ασφάλεια και προστασία των εµπορικών πλέον δεδοµένων, 

όπως η εξασφάλιση της εγκυρότητας των συναλλαγών µέσω της αποδοχής µίας ηλεκτρονικής 

υπογραφής και η ασφάλεια των συναλλαγών είναι κρίσιµα ζητήµατα, που αποτελούν το 

υπόβαθρο της ψηφιακής παγκόσµιας αγοράς. 

Η κρυπτογραφία εξασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών και είναι η 

τεχνολογική πλευρά της λύσης στα προαναφερθέντα ζητήµατα ασφαλείας. 
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Βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας 

Η κρυπτογραφία είναι µια επιστήµη που βασίζεται στα µαθηµατικά για την 

κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των δεδοµένων. Οι µέθοδοι κρυπτογράφησης 

καθιστούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα προσβάσιµα µόνο από όσους είναι κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένοι. Εξασφαλίζουν έτσι το απόρρητο στις ψηφιακές επικοινωνίες αλλά και 

στην αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών. 

Το αρχικό µήνυµα ονοµάζεται απλό κείµενο (plaintext), ενώ το ακατάληπτο µήνυµα 

που προκύπτει από την κρυπτογράφηση του απλού κειµένου ονοµάζεται κρυπτογράφηµα 

Αποκρυπτογράφηση είναι η ανάκτηση του απλού κειµένου από το κρυπτογράφηµα µε την 

εφαρµογή αντίστροφου αλγορίθµου. Η κρυπτογραφηµένη επικοινωνία είναι αποτελεσµατική, 

όταν µόνο τα άτοµα που συµµετέχουν σε αυτή µπορούν να ανακτήσουν το περιεχόµενο του 

αρχικού µηνύµατος. 

Η κρυπτογραφία δεν πρέπει να συγχέεται µε την κρυπτανάλυση, που ορίζεται ως η 

επιστήµη για την ανάλυση και αποκωδικοποίηση κωδικοποιηµένων πληροφοριών χωρίς την 

χρήση του αντίστροφου αλγορίθµου κρυπτογράφησης. 

Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι µια µαθηµατική συνάρτηση που χρησιµοποιείται 

για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πληροφοριών. Όσο αυξάνει ο βαθµός 

πολυπλοκότητας του αλγορίθµου, τόσο µειώνεται η πιθανότητα να τον διαβάλλει κάποιος. Ο 

αλγόριθµος κρυπτογράφησης λειτουργεί σε συνδυασµό µε ένα κλειδί (key), για την 

κρυπτογράφηση του απλού κειµένου. Το ίδιο απλό κείµενο κωδικοποιείται σε διαφορετικά 

κρυπτογραφήµατα όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικά κλειδιά. 

Παράδειγµα: Κρυπτογραφικός Αλγόριθµος του Καίσαρα 

Ο Ιούλιος Καίσαρας επινόησε έναν απλό κρυπτογραφικό αλγόριθµο για να επικοινωνεί 

µε τους επιτελείς του, µε µηνύµατα που δεν θα ήταν δυνατόν να τα διαβάσουν οι εχθροί του. 

Ο αλγόριθµος βασιζόταν στην αντικατάσταση κάθε γράµµατος του αλφαβήτου µε κάποιο 

άλλο, όχι όµως τυχαία επιλεγµένο. Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι η ολίσθηση των 

γραµµάτων του αλφαβήτου προς τα δεξιά Κάθε γράµµα αντικαθιστάται από κάποιο άλλο µε 

κάποιο κλειδί π.χ. 3. ∆ηλαδή, η κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος γίνεται µε αντικατάσταση 

κάθε γράµµατος από το γράµµα που βρίσκεται 3 θέσεις δεξιότερά του στο αλφάβητο. Θα 

µπορούσε φυσικά το κλειδί να ήταν 6, οπότε το κρυπτογραφηµένο κείµενο που θα προέκυπτε 

θα ήταν διαφορετικό. Έτσι, διατηρώντας τον ίδιο αλγόριθµο κρυπτογράφησης και 

επιλέγοντας διαφορετικό κλειδί παράγονται διαφορετικά κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. 

Ο πίνακας αντιστοίχησης των γραµµάτων φαίνεται παρακάτω: 
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Το γράµµα a b c d e f gh i j kvm nopqr s t u v w x y z 

Αντικαθίσταται από το γράµµα  de f gh i j k lm nop qr s t uvw x y z a b c 

 

Αν, για παράδειγµα, το απλό κείµενο είναι η λέξη secret, θα προκύψει το 

κρυπτογράφηµα wigvix. Για να το αποκρυπτογραφήσει κάποιος θα πρέπει να αντιστρέψει τη 

διαδικασία κρυπτογράφησης, µε άλλα λόγια να αντικαταστήσει κάθε γράµµα µε αυτό που 

βρίσκεται 3 θέσεις αριστερότερά του στο αλφάβητο. Προφανώς, δεν αρκεί να ξέρει ότι ο 

κατάλληλος αλγόριθµος αποκρυπτογράφησης είναι η ολίσθηση των γραµµάτων του 

αλφαβήτου προς τα αριστερά, αλλά πρέπει να γνωρίζει και πόσες θέσεις χρειάζεται να τα 

ολισθήσει. Πρέπει να γνωρίζει το κλειδί, που σε αυτήν την περίπτωση είναι ο αριθµός 3. 

 

Συµµετρική και ασύµµετρη κρυπτογραφία 

Συµµετρική κρυπτογραφία 

 Στη συµµετρική κρυπτογραφία, χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί τόσο για την 

κρυπτογράφηση, όσο και για την αποκρυπτογράφηση .Εποµένως, το κλειδί αυτό πρέπει να 

είναι γνωστό µόνο στα εξουσιοδοτηµένα µέρη και, άρα, απαιτείται ασφαλές µέσο για τη 

µετάδοσή του, για παράδειγµα µία προσωπική συνάντηση κατά την οποία θα συµφωνηθεί το 

κλειδί που θα χρησιµοποιείται. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η συµµετρική κρυπτογραφία 

είναι αναποτελεσµατική. 

Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθµοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, µε περισσότερο 

γνωστό το Data Encryption Standard (DES), ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM και 

υιοθετήθηκε το 1977 από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. ως το επίσηµο πρότυπο 

κρυπτογράφησης απόρρητων πληροφοριών.  

Τα συστήµατα συµµετρικής κρυπτογραφίας προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ασφαλούς 

καναλιού για την ανταλλαγή των µυστικών κλειδιών. Τέτοια συστήµατα που επιτρέπουν την 

ασφαλή ανταλλαγή κλειδιών µέσα από δηµόσια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί και 

χρησιµοποιούνται, µε περισσότερο διαδεδοµένο το σύστηµα Kerberos που έχει αναπτυχθεί 

στο MIT. 

Τα σχήµατα αυτά παρουσιάζουν το µειονέκτηµα ότι δεν είναι εύκολο να επεκταθούν 

για την εξυπηρέτηση µεγάλων πληθυσµών και απαιτούν επίσης πρόσθετες διαδικασίες 

ασφάλειας, όπως την αποθήκευση των κλειδιών σε ένα κεντρικό ασφαλή εξυπηρετητή. 
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Ασύµµετρη Κρυπτογραφία 

Στην ασύµµετρη κρυπτογραφία, χρησιµοποιούνται διαφορετικά κλειδιά για την 

κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση, το δηµόσιο (public) και το ιδιωτικό (private) 

κλειδί αντίστοιχα. Τα κλειδιά αυτά παράγονται έτσι ώστε να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

• Μήνυµα κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί 

µόνο µε το ιδιωτικό κλειδί και αντίστροφα.  

• Το ένα κλειδί δεν µπορεί να προκύψει από το άλλο µε απλό τρόπο. 

Η βασική αυτή αρχή της κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού διατυπώθηκε το 1976 από 

τους Diffie και Hellman, ενώ το 1977 οι Rivest, Shamir και Adleman βασιζόµενοι σε αρχές 

της θεωρίας των πεπερασµένων πεδίων δηµιούργησαν το κρυπτοσύστηµα RSA, την πρώτη 

υλοποίηση συστήµατος κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού.  

Για να αποκατασταθεί επικοινωνία µε χρήση ασύµµετρης κρυπτογραφίας, ο κάθε 

χρήστης πρέπει να διαθέτει τα δικά του κλειδιά, ένα δηµόσιο και ένα ιδιωτικό. Ο αποστολέας 

ενός µηνύµατος πρέπει να γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσει 

το µήνυµα µε αυτό. Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί. 

Το δηµόσιο κλειδί δεν αποτελεί µυστική πληροφορία κι έτσι µπορεί να µεταδοθεί 

χωρίς την απαίτηση ύπαρξης ασφαλούς µέσου. Το ιδιωτικό κλειδί χρησιµοποιείται µόνο από 

τον ιδιοκτήτη του και δε µεταδίδεται ποτέ. Όταν ένα µήνυµα έχει κρυπτογραφηθεί µε το 

δηµόσιο κλειδί κάποιου χρήστη, µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε το ιδιωτικό του 

κλειδί. Και επειδή µόνο ο ίδιος ο χρήστης γνωρίζει το ιδιωτικό του κλειδί, µόνο αυτός µπορεί 

να αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα που απευθύνονται σε αυτόν. Ούτε καν το δηµόσιο 

κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση δεν µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 

µήνυµα, κι έτσι η γνώση του δηµόσιου κλειδιού από τρίτους δεν αποτελεί πρόβληµα. 

Η ασύµµετρη κρυπτογραφία προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια από τη συµµετρική. 

Έχει όµως το µειονέκτηµα ότι οι αλγόριθµοι ασύµµετρης κρυπτογράφησης είναι πολύ πιο 

αργοί από τους αλγόριθµους συµµετρικής κρυπτογράφησης. 
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Ψηφιακές Υπογραφές 

Η ασύµµετρη κρυπτογραφία παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης της αυθεντικότητας 

ενός µηνύµατος, µε την παραγωγή µιας µοναδικής ψηφιακής υπογραφής (digital signature). Η 

ψηφιακή υπογραφή είναι µία ακολουθία χαρακτήρων άµεσα συσχετισµένη µε το περιεχόµενο 

του µηνύµατος και την ταυτότητα αυτού που το υπογράφει. Αποστέλλεται µαζί µε το µήνυµα 

και ο παραλήπτης µπορεί, ελέγχοντας την υπογραφή, να βεβαιωθεί ότι το περιεχόµενο του 

µηνύµατος δεν έχει παραποιηθεί και ότι ο αποστολέας του είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται 

ότι είναι. 

Ο αποστολέας υπογράφει το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί. Ο παραλήπτης διαθέτει 

το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα και µπορεί να επιβεβαιώσει ότι το µήνυµα υπογράφτηκε µε 

το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Εφόσον το ιδιωτικό κλειδί είναι γνωστό µόνο στον ιδιοκτήτη 

του, µόνο αυτός θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει, για να υπογράψει κάποιο µήνυµα και 

εποµένως µόνο αυτός θα µπορούσε να έχει στείλει το µήνυµα αυτό. 

Πιο αναλυτικά, πρώτο βήµα για την δηµιουργία της ψηφιακής υπογραφής είναι η 

παραγωγή µιας σύνοψης µηνύµατος (message digest). Για το σκοπό αυτό, το λογισµικό που 

παράγει τις υπογραφές χρησιµοποιεί µία συνάρτηση κατακερµατισµού (hash function). Η 

συνάρτηση αυτή αντιστοιχεί σε κάθε µήνυµα µία µοναδική ακολουθία χαρακτήρων, που 

ονοµάζεται σύνοψη του µηνύµατος και έχει σταθερό µήκος, ανεξάρτητα από το µήκος του 

µηνύµατος. Η σύνοψη, κρυπτογραφηµένη µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, αποτελεί την 

υπογραφή, η οποία επισυνάπτεται στο µήνυµα.  

Ο παραλήπτης λαµβάνει τόσο το µήνυµα όσο και την υπογραφή. Χρησιµοποιεί το 

δηµόσιο κλειδί του αποστολέα για να αποκρυπτογραφήσει την υπογραφή, οπότε προκύπτει η 

σύνοψη του µηνύµατος, όπως αυτή είχε παραχθεί πριν την αποστολή του µηνύµατος. Εφόσον 

η υπογραφή έχει παραχθεί µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, µόνο το δηµόσιο κλειδί του 

µπορεί να την αποκρυπτογραφήσει και να δώσει τη σύνοψη του µηνύµατος. Η συνάρτηση 

κατακερµατισµού χρησιµοποιείται για να παραχθεί µία σύνοψη του µηνύµατος, όπως αυτό 

έχει φτάσει στα χέρια του παραλήπτη. Εφόσον το περιεχόµενο του µηνύµατος δεν έχει 

παραποιηθεί µετά την αποστολή του, η σύνοψη του µηνύµατος θα είναι ίδια µε αυτήν που 

είχε προκύψει κατά την υπογραφή του από τον αποστολέα. Με τον τρόπο αυτό, ο 

παραλήπτης βεβαιώνει την αυθεντικότητα του µηνύµατος. 
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Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού  

Η Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) είναι ένας 

συνδυασµός λογισµικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας και υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν και 

πιστοποιούν την εγκυρότητα της κάθε οντότητας που εµπλέκεται σε µια συναλλαγή µε το 

∆ιαδίκτυο, και παράλληλα προστατεύουν την ασφάλεια της συναλλαγής.  

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ενσωµατώνει ψηφιακά πιστοποιητικά, κρυπτογραφία 

δηµόσιου κλειδιού και αρχές πιστοποίησης σε ένα ασφαλές αρχιτεκτονικό σχήµα. Μια τυπική 

υλοποίηση της Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού περιλαµβάνει την παροχή ψηφιακών 

πιστοποιητικών σε χρήστες, σε εξυπηρετητές, σε λογισµικό χρηστών, καθώς επίσης και 

εργαλείων για την διαχείριση, ανανέωση και ανάκληση των πιστοποιητικών αυτών. 

Υπηρεσίες Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού 

Υπάρχουν οι εξής βασικές λειτουργίες που είναι κοινές σε όλες τις Υποδοµές 

∆ηµοσίου Κλειδιού και περιγράφονται αναλυτικά στις επόµενες υποενότητες. 

Εµπιστευτικότητα (Confidentiality)  

Ως εµπιστευτικότητα ορίζεται η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση τους. Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται µέσω 

µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης στην περίπτωση αποθήκευσης δεδοµένων και µέσω 

κωδικοποίησης κατά την αποστολή δεδοµένων. Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει 

κωδικοποίηση, αφού οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης υλοποιούνται κατά βάση από τον 

συνδυασµό µεθόδων πιστοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization). 

Η εµπιστευτικότητα µπορεί να παροµοιασθεί µε έναν αδιαφανή φάκελο. Το µήνυµα που 

περιλαµβάνει δεν είναι ορατό χωρίς να ανοίξει ο φάκελος. Φυσικά, ο φάκελος µπορεί να 

ανοιχθεί από τον οποιονδήποτε και να παραβιασθεί το απόρρητο της αλληλογραφίας. Η 

κρυπτογραφία είναι ένας απολύτως ασφαλής φάκελος που πολύ δύσκολα, σχεδόν 

ακατόρθωτα, είναι εφικτό να ανοιχτεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον νόµιµο 

παραλήπτη. 

 

Πιστοποίηση (Authentication)  

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατόµου ή η επιβεβαίωση της 

πηγής αποστολής των πληροφοριών. ∆ηλαδή, το άτοµο που επιθυµεί να επιβεβαιώσει την 

ταυτότητά ενός άλλου άτοµου ή κάποιου εξυπηρετητή µε το οποίο επικοινωνεί, βασίζεται 

στην πιστοποίηση. 
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Η πιστοποίησης µπορεί να υλοποιηθεί µε τρεις βασικές µεθόδους: 

1. Κάτι που γνωρίζουµε, π.χ. το PIN µιας τραπεζικής κάρτας ή το µυστικό 

κωδικό ενός λογαριασµού (password).  

2. Κάτι που έχουµε στην ιδιοκτησία µας, π.χ. το κλειδί µιας πόρτας ή µια 

τραπεζική κάρτα.  

3. Κάτι που έχουµε εκ γενετής, π.χ. δακτυλικά αποτυπώµατα, φωνή κτλ. 

Η Πιστοποίηση, πιο απλά, είναι ο τρόπος µε τον οποίο δηµοσιεύονται οι τιµές των 

δηµόσιων κλειδιών και η πληροφορία που αντιστοιχεί στις τιµές αυτές. Ένα πιστοποιητικό 

(certificate) είναι ο τρόπος µε τον οποίο η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού µεταδίδει τις τιµές 

των δηµόσιων κλειδιών, ή πληροφορία που σχετίζεται µε αυτά, ή και τα δύο. Γενικά, ένα 

πιστοποιητικό είναι µία συλλογή πληροφοριών που έχει υπογραφεί ψηφιακά από την 

οντότητα που το εκδίδει. Τα πιστοποιητικά αυτά χαρακτηρίζονται από το είδος της 

πληροφορίας που περιέχουν. Η εκδότρια αρχή των πιστοποιητικών ονοµάζεται Αρχή 

Πιστοποίησης  (Certificate Authority - CA). 

Ακεραιότητα (Integrity) 

Ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη 

τροποποίηση ή αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από µηχανισµούς 

κρυπτογραφίας όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές. 

Ας υποθέσουµε την ακεραιότητα ενός διαφανούς φακέλου. Το µήνυµα που περιέχει ο 

φάκελος µπορεί να διαβαστεί από τον οποιονδήποτε, οπότε και παραβιάζεται η 

εµπιστευτικότητα, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Ο φάκελος θεωρείται ενδεικτικό στοιχείο 

παραβίασης. Ο παραλήπτης βλέποντας τον φάκελο είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ο 

φάκελος δεν έχει ανοιχθεί, παραβιαστεί ή ακόµη και αντικατασταθεί.  

Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation) 

Η Μη άρνηση Αποδοχής συνδυάζει τις υπηρεσίες της πιστοποίησης και της 

ακεραιότητας που παρέχονται σε µια τρίτη οντότητα. Έτσι, ο αποστολέας δεδοµένων δεν 

µπορεί να αρνηθεί την δηµιουργία και αποστολή του µηνύµατος. Η ασύµµετρη κρυπτογραφία 

παρέχει ψηφιακές υπογραφές, τέτοιες ώστε µόνο ο αποστολέας του µηνύµατος θα µπορούσε 

να κατέχει την συγκεκριµένη ψηφιακή υπογραφή, πρόκειται δηλαδή για µια 

αµφιµονοσήµαντη σχέση. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε, και φυσικά και ο 

παραλήπτης του ψηφιακά υπογεγραµµένου µηνύµατος µπορεί να επιβεβαιώσει την ψηφιακή 

υπογραφή του αποστολέα. 
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Pretty Good Privacy (PGP) 

Το Pretty Good Privacy ή PGP αποτελεί ένα κρυπτοσύστηµα που δηµιουργήθηκε από 

τον Phil Zimmerman και χρησιµοποιεί τους αλγόριθµους RSA και IDEA για την 

κρυπτογράφηση και υπογραφή µηνυµάτων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Κάθε χρήστης του PGP διατηρεί µία λίστα µε τα δηµόσια κλειδιά των χρηστών µε τους 

οποίους επικοινωνεί, η οποία καλείται keyring. Για την προστασία της λίστας, ο κάθε 

χρήστης την υπογράφει µε το ιδιωτικό του κλειδί. Κάθε κλειδί που προστίθεται στην λίστα 

είναι δυνατό να φέρει έναν από τους εξής χαρακτηρισµούς: 

• Απολύτως Έµπιστο (Completely Trusted)  

• Μερικώς Έµπιστο (Marginally Trusted)  

• Μη Έµπιστο (Untrusted)  

• Άγνωστο (Unknown) 

Το PGP επιτρέπει την ανταλλαγή keyrings, ενώ ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

ρυθµίσει το επίπεδο εµπιστοσύνης για την αποδοχή ενός νέου κλειδιού. ∆ηλαδή, ο χρήστης 

µπορεί να θεωρήσει την οντότητα του κλειδιού έµπιστη, αν το κλειδί έχει ήδη υπογραφεί από 

δύο απολύτως έµπιστα (Completely Trusted) κλειδιά ή από τρία µερικώς έµπιστα (Marginally 

Trusted) κλειδιά. 

Καθώς οι χρήστες ανταλλάσσουν keyrings σχηµατίζουν έναν ιστό εµπιστοσύνης (web 

of trust). Κάθε χρήστης αποτελεί αρχή πιστοποίησης του εαυτού του και είναι υπεύθυνος για 

το µοντέλο εµπιστοσύνης που επιλέγει. Το απλό αυτό µοντέλο έχει επιτρέψει στο PGP να 

κερδίσει µία σχετικά µεγάλη αποδοχή στο ∆ιαδίκτυο. Παρόλα αυτά, η Υποδοµή ∆ηµοσίου 

Κλειδιού του PGP δεν είναι κατάλληλη για εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και για 

εφαρµογές που απαιτούν ισχυρή ταυτοποίηση. 

Τα πιστοποιητικά του PGP δεν είναι επεκτάσιµα και περιέχουν µόνο µία διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την τιµή ενός δηµόσιου κλειδιού και ένα χαρακτηριστικό του 

βαθµού της εµπιστοσύνης. Καθώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν µπορεί να 

αποτελέσει έναν ακριβή τρόπο του προσδιορισµού της ταυτότητας ενός χρήστη, το PGP δεν 

µπορεί να παρέχει ισχυρή ταυτοποίηση (strong authentication). Η έλλειψη επεκτασιµότητας 

των πιστοποιητικών του PGP τα καθιστά ακατάλληλα για άλλες εφαρµογές εκτός της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Το PGP δεν υποστηρίζει κάποια µέθοδο επαλήθευσης και ανάκλησης των 

πιστοποιητικών. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται µόνο µέσω άµεσης επικοινωνίας 

των χρηστών. Το PGP δεν παρέχει τη δυνατότητα ανωνυµίας, καθώς η χρήση µίας 

διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν περιέχει κάποια ένδειξη για την ταυτότητα 
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του χρήστη καθιστά αδύνατη την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών για την επαλήθευση και 

ανάκληση των πιστοποιητικών 

Ακαδηµαϊκή Εφαρµογή Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού έχει πολλές εφαρµογές σε ένα Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα. Όπως: 

Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Ο χρήστης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό 

πιστοποιητικό από µια Αρχή Πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει 

κρυπτογραφηµένα µηνύµατα, διαφυλάσσοντας έτσι την ασφάλεια των µηνυµάτων του και το 

απαραβίαστο της προσωπικής του ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

Ο χρήστης κρυπτογραφεί το µήνυµα του µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και το 

υπογράφει µε την ψηφιακή του υπογραφή. Έτσι, µόνο ο παραλήπτης µπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα, µε το ιδιωτικό του κλειδί, και να διαβάσει το περιεχόµενο 

του µηνύµατος. Ακόµη, ο παραλήπτης είναι σίγουρος ότι ο αποστολέας είναι αυτός που 

δηλώνει ότι απέστειλε το µήνυµα, βασιζόµενος στην ψηφιακή υπογραφή που φέρει το 

µήνυµα, καθώς επίσης και ότι το περιεχόµενο του µηνύµατος δεν έχει αλλοιωθεί.  

Πρόσβαση σε ασφαλείς δικτυακούς τόπους 

Η αποδοχή της Αρχής Πιστοποίησης συνεπάγεται την προσθήκη ψηφιακών 

πιστοποιητικών στον πλοηγητή (browser) του χρήστη του ∆ιαδικτύου. Με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού αυτού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί 

ασφαλείς δικτυακούς τόπους και να προσπελάσει δεδοµένα, χωρίς αυτά να είναι 

δηµοσιευµένα σε κοινή θέα.  

Προστασία ευαίσθητων δεδοµένων σε γραµµατείες τµηµάτων και διοικητικούς φορείς 

Οι γραµµατείες των τµηµάτων ενός Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος καθώς επίσης και οι 

διοικητικές υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδοµένα που πρέπει να 

προστατευτούν.  

Η βαθµολογία φοιτητών, τα οικονοµικά στοιχεία των εργαζοµένων, τα διοικητικά 

έγγραφα, οι πρυτανικές αποφάσεις, είναι µερικά σηµαντικά δεδοµένα που δεν πρέπει να είναι 

κοινώς προσπελάσιµα, παρά µόνο από εξουσιοδοτηµένα µέλη και επίσης πρέπει να 

προστατεύονται από παραβιάσεις και αλλοιώσεις. 

Η πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και η προστασία τέτοιου είδους 

δεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί µε την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού. Με τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά για τους χρήστες επιβεβαιώνεται η ταυτότητά τους και µε τους µηχανισµούς 

κρυπτογράφησης βεβαιώνεται η ασφάλεια των δεδοµένων.  
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Προστασία ερευνητικών δεδοµένων  

Η προστασία ερευνητικών αποτελεσµάτων και µελετών είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε 

ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Τα ευαίσθητα ερευνητικά δεδοµένα που αποθηκεύονται σε 

εξυπηρετητές πρέπει να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Επίσης, η 

δικτυακή µεταφορά τους σε εξουσιοδοτηµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας πρέπει να 

είναι ασφαλείς. 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει µηχανισµούς ασφαλείας για αποθήκευση και 

µεταφορά ερευνητικών δεδοµένων. Τα ερευνητικά δεδοµένα κρυπτογραφούνται, έτσι ώστε 

µόνο εξουσιοδοτηµένα µέλη να έχουν τη δυνατότητα να τα αποκρυπτογραφήσουν και να τα 

αποκτήσουν. 

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για την 

ακαδηµαϊκή έρευνα και µελέτη.  

Στην πλειοψηφία, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης  

χρηστών που έχουν διεύθυνση δικτύου (IP) µε συγκεκριµένη µορφή .Η λύση αυτή όχι µόνο 

δεν είναι ασφαλής, αλλά παρεµποδίζει και το έργο των ακαδηµαϊκών µελών όταν αυτοί 

βρίσκονται εκτός του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος ή συνδέονται µέσω κάποιου παροχέα 

δικτυακών υπηρεσιών (Internet Provider), οπότε και αποκτούν διεύθυνση δικτύου 

διαφορετικής µορφής. 

Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να επιλυθούν µε ένα πιο ευέλικτο σχήµα ταυτοποίησης 

των εξουσιοδοτηµένων χρηστών. Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει ψηφιακά 

πιστοποιητικά για κάθε χρήστη, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του και να έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µόνο µε βάση την ακαδηµαϊκή του 

ιδιότητα.  

Πλέγµα ∆εδοµένων (Data GRID) 

Το Πλέγµα ∆εδοµένων είναι µια σχετικά νέα έννοια στην νέα ψηφιακή κοινωνία και 

αποδεικνύεται µια πολύ ουσιώδης δοµή για τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα. Η δικτυακή αυτή δοµή 

επιτρέπει σε ερευνητές, εργαστήρια και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο να συνενώνουν τις 

δυνάµεις τους για να έχουν µια δυναµική συνεργασία σε διάφορες ερευνητικές περιοχές.  

Βασιζόµενοι σε µια κατανεµηµένη δοµή που περιλαµβάνει ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 

δικτυακούς πόρους, χώρους αποθήκευσης ψηφιακών δεδοµένων, υπολογιστικά συστήµατα 

µεγάλης ισχύος ανά τον κόσµο, τα ακαδηµαϊκά µέλη έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν 

τα µέσα αυτά, ανεξάρτητα από την φυσική τους τοποθεσία, µε στόχο την έρευνα.  

Για παράδειγµα χιλιάδες αστρονόµοι που ανήκουν σε διάφορα ακαδηµαϊκά εργαστήρια του 

κόσµου και εστιάζουν σε µια ερευνητική περιοχή µπορούν να δηµιουργήσουν ένα Πλέγµα 
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∆εδοµένων και να διαµοιράζονται όλα τα φυσικά µέσα που χρειάζονται για την έρευνα τους, 

ανεξάρτητα από την χωροταξική τους θέση. 

Η πρόσβαση σε ερευνητικά δεδοµένα, σε αποτελέσµατα µελετών, σε δικτυακούς 

πόρους, σε χώρους αποθήκευσης δεδοµένων και γενικότερα σε µέσα που χρησιµοποιούνται 

για έρευνα πρέπει να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα µέλη της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού και µε την 

αντιστοίχηση ψηφιακών πιστοποιητικών σε κάθε χρήστη, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

ταυτότητάς τους. 

∆ηµιουργία ερευνητικών ιστοσελίδων µε δηµόσια και ιδιωτικά τµήµατα 

Πολλά ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούνται στα πλαίσια ακαδηµαϊκών 

προγραµµάτων έχουν οργανωµένες ιστοσελίδες, όπου και δηµοσιεύονται διάφορα στοιχεία 

και αποτελέσµατα για το ερευνητικό έργο που επιτελείται.  

Στα ερευνητικά αυτά έργα είναι πιθανό να συµµετέχουν επιστηµονικοί συνεργάτες από 

άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και να κρίνεται αναγκαία η αποµακρυσµένη προσπέλαση 

συγκεκριµένων συνεργατών στα ερευνητικά δεδοµένα. Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη να 

υπάρχουν ιστοσελίδες που να παρέχουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν το ερευνητικό 

έργο σε κάθε ενδιαφερόµενο, αλλά παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποµακρυσµένης 

πρόσβασης από συγκεκριµένα ακαδηµαϊκά µέλη σε δεδοµένα της έρευνας που δεν είναι προς 

κοινή δηµοσίευση. 

Η διάκριση των εξουσιοδοτηµένων ακαδηµαϊκών µελών που µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα ερευνητικά δεδοµένα και στους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους που έχουν 

περιορισµένη πρόσβαση, µπορεί να υλοποιηθεί µε βάση την Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού 

και την χρήση πιστοποιητικών. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού του 

χρήστη θα επιτρέπεται η αντίστοιχη προσπέλαση στην ερευνητική ιστοσελίδα. 

Υποβολή Ψηφιακά Υπογεγραµµένων Εργασιών  

Σε µερικά µαθήµατα δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ή παράδοσης εργασιών µέσα 

από το περιβάλλον µιας ιστοσελίδας.  

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει έναν ασφαλή τρόπο να καθοριστεί ο 

αποστολέας της εργασίας, ότι η εργασία δεν έχει αλλοιωθεί και έχει υποβληθεί στο χρονικό 

διάστηµα της ανάθεσης, όπως αυτό έχει αρχικά οριστεί 

(χρονοσφράγιση-timestamp).  
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Υπογεγραµµένο Λογισµικό 

Η Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά σε χρήστες για να 

υπογράψουν το λογισµικό που αναπτύσσουν.  

Οι ψηφιακές υπογραφές που συνοδεύουν το λογισµικό είναι τέτοιες ώστε οι αποδέκτες 

του λογισµικού να γνωρίζουν ποιος ανέπτυξε το λογισµικό καθώς επίσης και να είναι βέβαιοι 

ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα το λογισµικό χωρίς να παρουσιαστούν προβλήµατα 

ασφαλείας (εγκατάσταση ηλεκτρονικών ιών). 
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