Key CERT IT Specialist
“eCommerce Developer”
Περιγραφή: Το πρόγραµµα KeyCert – eCommerce Developer απευθύνεται σε άτοµα
ανεξαρτήτως κοινωνικής οµάδας, ηλικίας ή επιπέδου µόρφωσης. Είναι συνολικής διάρκειας
80 ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής / πρακτικής διδασκαλίας και αποτελείται απο
τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες. (Συνιστάται η κατοχή του πιστοποιητικού KeyCert Basic).
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει µέσα από µια ολοκληρωµένη και κατάλληλη
εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, ο απόφοιτος (πιστοποιηµένος) ) να είναι σε θέση να σχεδιάσει, υλοποιήσει,
διαχειριστεί και συντηρήσει µια ολοκληρωµένη λύση ηλεκτρονικού εµπορίου σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. (και µε το δυνατότερο µικρό κόστος)
Προφίλ Εκπαιδευόµενου: Το πρόγραµµα απευθύνεται σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα
ανεξαρτήτως ηλικίας (∆εν συνίσταται σε ηλικίες κάτω των 13 χρονών) ή επιπέδου
µόρφωσης (Λόγω της φύσης του προγράµµατος, και για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις
κατα την διάρκεια της εκπαίδευσης, συνιστάται / απαιτείται η κατοχή του πιστοποιητικού
KeyCert Basic). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε την
ανάπτυξη εµπορικών ιστοσελίδων για το διαδίκτυο. (ηλεκτρονικά καταστήµατα,
αγοραπωλησίες µέσω διαδικτύου, Web sites δηµοπρασιών κτλ). Το πλεονέκτηµα της
συγκεκριµένης πιστοποίησης είναι οτι χρησιµοποιει λογισµικού ανοιχτού κώδικα, δίνοντας
στον εκπαιδευόµενο πλεονέκτηµα εναντι στον ανταγωνισµό.
Προφίλ Εκπαιδευτή: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Προτείνεται υψηλότερη εκπαίδευση) µε εξειδίκευση στην
κατασκευή ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπρορίου. Επίσης ο εκπαιδευτής θα πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον ενα χρόνο εκπαιδευτικής εµπειρίας / προυπηρεσίας. (Συνιστάται η
κατοχή πιστοποιητικού Train The Trainer)
Επαγγελµατικές δυνατότητες: Ο κάτοχος της συγκεκριµένης πιστοποίησης µπορεί να
εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρεία / οργανισµό που διαθέτει ή προσφέρει λύσεις
ηλεκτρονικού εµπορίου, ή ακόµα και να εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελµατίας στην
σχεδίαση και ανάπτυξη Web Sites. (free-lancer)
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριµένης πιστοποίησης περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•

Την απόκτηση όλων των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από το διαδίκτυο
(Ιντερνετ) και τις προσφερόµενες υπηρεσίες του καθώς επίσης και τις επιχειρησιακές
δυνατότητες που προκύπτουν.
Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τοµέα του
Ηλεκτρονικού εµπορίου και τις δυνατότητες που προκύπτουν.
Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων διαχείρισης
Βάσεων ∆εδοµένων, και βασική γνώση διαχείρισης του ΣΣΒ∆ (RDBMS) MySQL.
Ικανοποιητική γνώση HTML
Την απόκτηση γνώσεων προγραµµατισµού και ανάλυσης, και συγκεκριµένα την
πολύ διαδεδοµένη γλώσσα PHP.
Εµπειρία στον σχεδιασµό και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου site.

Επίσης θα αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
•
•
•
•

Εφαρµογές του ∆ιαδίκτυο και συγκεκριµένα όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από
το ηλεκτρονικό εµπόριο.
∆ηµιουργία και σχεδιασµό ιστοσελίδων µε την χρήση HTML (tags, tables, λίστες,
links κτλ)
∆ηµιουργία ιστοσελίδων (server-based) µε την χρήση της γλώσσας
προγραµµατισµού PHP.
Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση του σχεσιακού συστήµατος MySQL
(δηµιουργία, διαγραφή βάσης, παροχή και αφαίρεση δικαιωµάτων, κτλ)
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•

Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και
ηλεκτρονικού εµπορίου - osCommerce

διαχείριση

της

πλατφόρµας

(CMS)

Εκπαιδευτικό περιεχόµενο
Εκπαιδευτική Ενότητα
(τίτλος) 1

Ώρες 2

Ώρες διδ. 3

Εργαστήρια 4

Τεχνολογίες Internet

15

5

10

PHP

25

5

20

ΣΣΒ∆ MySQL
Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση της
πλατφόρµας osCommerce

20

5

15

20

5

15

80

20

60

Σύνολο

Η ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχόµενου περιέχεται στο τέλος του παρόντος.
1

Ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας.
Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
3
Οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
4
Οι ώρες πρακτικής για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
2

Εξέταση: Με το πέρας των µαθηµάτων (και εντός 6 µηνών από την ολοκλήρωση της
εκάστοτε εκπαιδευτικής ενότητας) ο καταρτιζόµενος, για να πιστοποιηθεί, θα πρέπει να πάρει
µέρος και να πετύχει βαθµολογία 70% στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των κάτωθι εκπαιδευτικών
αντικειµένων:
o
o
o
o

Τεχνολογίες Internet
PHP
ΣΣΒ∆ MySQL
Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση της πλατφόρµας osCommerce

(Ξεχωριστή εξέταση για κάθε ενότητα)
Η εξέταση κάθε εκπαιδευτικού στόχου έχει διάρκεια 45 λεπτά, και περιλαµβάνει 20 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλο το φάσµα της διδακτές ύλης της εκάστοτε
εκπαιδευτικής ενότητας.
Πιστοποίηση: Μετά από κάθε επιτυχηµένη εξέταση για κάθε µια από τις ενότητες που
περιλαµβάνει το πρόγραµµα, ο επιτυχών λαµβάνει το ανάλογο πιστοποιητικό. Με την
απόκτηση και των τεσσάρων πιστοποιητικών, ο επιτυχών λαµβάνει την πιστοποίηση
ειδικότητας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά και οι ενότητες.
Βιβλιογραφία: Προτεινόµενη βιβλιογραφία
•
•
•
•
•
•
•
•

“Windows XP – Βήµα Βήµα”, ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ
“E-Business”, Συγγραφέας: Frank Derfler, ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ
“Οδηγός του Adobe Photoshop CS”, Συγγραφέας: ROSE C, ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ Μ.
“Εισαγωγή στην HTML 4 για τον παγκόσµιο ιστό”, Συγγραφέας: CASTRO,
ELIZABETH, ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ.
“Εισαγωγή στον δοµηµένο προγραµµατισµό”, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ, Ν. Π
“Πλήρης Οδηγός της PHP 5”, Συγγραφέας: ATKINSON L & SURASKI Z, ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ
Μ.
“Μάθετε την SQL σε 24 Ώρες”, Συγγραφέας: STEPHENS PLEW, Εκδότης:
ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ Μ.
Συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, Συγγραφέας: RAMAKRISHNAN,
RAGHU, Εκδότης: ΤΖΙΟΛΑ
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Ειδικός εξοπλισµός και εργαλεία:
Για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστάται ειδικός εξοπλισµός και
εργαλεία που θα λειτουργήσουν ως βοηθητικά στοιχεία για την επίτευξη του στόχου.
Συγκεκριµένα, τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για
την υλοποίηση του προγράµµατος είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

Εκπαιδευτικά βοηθήµατα (βιβλία, σηµειώσεις εκπαιδευτή, ασκήσεις,
περιεχόµενα ενοτήτων)
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Οπτικοαουστικό υλικό (ψηφιακός προβολέας, προβολέας διαφανειών, CD,
DVD)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ένας για κάθε καταρτιζόµενο
Εσωτερικό/Τοπικό ∆ίκτυο

Συγκεκριµένα :
Το εργαστήριο της συγκεκριµένης ειδικότητας θα πρέπει να διαθέτει υπολογιστές τελευταίων
προδιαγραφών για κάθε δύο εκπαιδευόµενους τουλάχιστον, και ύπαρξη τοπικού εξυπηρετητή
(Server) υψηλότερων προδιαγραφών. Επιπλέον το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει
σταθµό εργασίας για τον εκπαιδευτή και τουλάχιστον ένα εκτυπωτή σε κάθε εργαστήριο. (Για
την ασφάλεια των σταθµών εργασίας και την αδιάλειπτη ροή του µαθήµατος, προτείνεται η
ύπαρξη µονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος – UPS).
Όλοι οι σταθµοί εργασίας θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο και να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ο εξοπλισµός σε υλικό (Hardware) του εργαστηρίου πρέπει να πληρεί τα διεθνή standards
ασφάλειας, εργονοµίας και ηλεκτροµαγνητικής προστασίας.
Προδιαγραφές Υλικού για τερµατικά σπουδαστών / εκπαιδευτή
Επεξεργαστής κατηγορίας Pentium 4 ή νεότερος
Minimum Μνήµη (RAM) 256 MB (Προτεινόµενη 512 ΜΒ)
Οθόνη 17’’ (προτεινόµενο, οθόνη 19’’ LCD)
Σκληρός ∆ίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 40 MB
Μονάδα DVD
Κάρτα ήχου – ηχεία - ακουστικά
Κάρτα γραφικών ικανοποιητικής απόδοσης (minimum ανάλυση 1027x768 24 bit)
Υποδοχές USB
Κάρτα δικτύου 100 Mbps
Εκτυπωτής
Scanner
Συνιστάται η ύπαρξη ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής (ικανοποιητικής ανάλυσης) και η
ύπαρξη TV/Radio Tuner σε ένα απο τα τερµατικά.
Προδιαγραφές Υλικού για εξυπηρετητή (Server)
2 Επεξεργαστές Pentium 4 ή Επεξεργαστής Pentium 4 διπλού πυρήνα ή Επεξεργαστής
Pentium 4 Hyper Threading
Minimum Μνήµη (RAM) 1 GB (Προτεινόµενη 2 GB)
2 Σκληροί ∆ίσκοι χωρητικότητας τουλάχιστον 80 MB σε συστοιχία RAID 1
Μονάδα DVD
Κάρτα γραφικών ικανοποιητικής απόδοσης (minimum ανάλυση 1027x768 24 bit)
(προτεινόµενο – απεικόνιση σε 2 Monitor)
Οθόνη 17’’ (προτεινόµενο, οθόνη 19’’)
Υποδοχές USB
Κάρτα δικτύου 100 Mbps (Προτεινόµενο – 2 κάρτες δικτύου 1000 Mbps).
Συνιστάται επίσης η ύπαρξη ασύρµατων καρτών δικτύου και ένα switch µε δυνατότητες
ασύρµατης δικτύωσης
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Το Λογισµικό που απαιτείται στα εργαστήρια είναι:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Λογισµικό διαχείρισης του δικτύου - Windows 2000/2003 Server ή Linux Server
Web Server – Apache, IIS
Λογισµικό υποστήριξη σύνδεσης στο διαδίκτυο (Proxy) όλων των σταθµών
(Microsoft ISA Server, Squid Proxy κτλ)
Λογισµικό λειτουργικού συστήµατος Windows 2000 ή XP.
Office automation (Ενδεικτικά MS office ή Star office ή παρόµοιο)
Βοηθητικά Εργαλεία και εφαρµογές (WinRar, Winzip, Adobe Acrobat Reader,
Antivirus, Media Player µε κατάλληλους codecs, FTP client (FlashFxp,
UltraFXP), TextPad κτλ)
Internet Explorer 7 και τουλάχιστον ενα εναλλακτικό φυλλοµετρητή (π.χ.
Mozilla)
Adobe (Macromedia) DreamWeaver MX 2004 ή νεότερο
MySQL & Utils
PHP Language & Editor
Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση της πλατφόρµας osCommerce
Συνιστάται η χρήση κάποιου «έτοιµου» πακέτου όπως WAMP, XAMP

KeyCert – Σύχρονες Ευρωπαικές Πιστοποιήσεις

4/8

Ανάλυση Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Syllabus)
Τεχνολογίες Internet
Το Ίντερνετ και ο Ιστός

Ιστορικά στοιχεία, η ιστορία του Ιντερνετ

Τρόπος λειτουργίας

Πως λειτουργεί το Ιντερνετ (διευθύνσεις IP), Πελάτες και
διακοµιστές, διευθύνσεις (DNS)

Παγκόσµιος Ιστός

World Wide Web

Φυλλοµετρητές

Φυλλοµετρητές, βασικές λειτουργίες, επιλογές (options)
ενός φυλλοµετρητή,

Πρωτόκολλα

Τα πρωτόκολλα του Ιντερνετ

Μηχανές Αναζήτησης

Μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης (αναλυτικά)

Μεταφορά Αρχείων

File Transfer Protocol, εφαρµογές, προγράµµατα πελάτες

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

Αποστολή-λήψη, επισυνάψεις, δωρεάν email, δηµιουργία
λογαριασµού

Ειδήσεις

Newsgroups, forums, εφαρµογές, προγράµµατα πελάτες,
RSS.

Άµεση Επικοινωνία

Προγράµµατα πελάτες για συνοµιλία (text chat, voice
chat), net meeting

Telnet

Εφαρµογές του telnet

P2P Networks

∆ίκτυα ανταλλαγής αρχείων

Ηµερολόγια χρηστών

Bogs
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Γλώσσα Προγραµµατισµού – PHP
Εισαγωγή

Τι είναι, ορισµός, δυνατότητες, παρόµοιες γλώσσες,
ιστορικά στοιχεία, εκδόσεις

Απαιτήσεις

Τι χρειαζόµαστε για να αναπτύξουµε σε PHP,

Εγκατάσταση της PHP

Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρµογές αυτόµατης
εγκατάσταση της PHP, προαπαιτούµενα,
εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini

Σύνταξη

Σύνταξη της php (tags), πληροφορίες για την PHP

Τύποι ∆εδοµένων

Τύποι δεδοµένων στην PHP (Booleans, integers,
floating point, strings, arrays, objects, resource,
NULL,

Μεταβλητές

Ορισµός, ∆ηλώσεις µεταβλητών, προκαθορισµένες
µεταβλητές, διαθεσιµότητα των µεταβλητών
(scope), µεταβλητό όνοµα µεταβλητών

Σταθερές

Ορισµός, Σύνταξη των σταθερών,
προκαθορισµένες σταθερές

Τελεστές

Προτεραιότητα εκτέλεσης τελεστών (operator
precedence), αριθµητικοί, καταχώρησης,
σύγκρισης, διαχείρισης λαθών, λογικοί, διαχείρισης
συµβολοσειρών, πινάκων, τύπων

Έλεγχος ροής

∆οµές ελέγχου ροής, if – else – elseif ,while, do
while, for, foreach, break, continue, switch, declare
return

Συναρτήσεις

∆ηµιουργία συναρτήσεων, ορίσµατα,
επιστρεφόµενες τιµές, µεταβλητές συναρτήσεις,
εσωτερικές συναρτήσεις της php

Έλεγχος λαθών εκτέλεσης

∆αιχείριση exceptions, try catch

Εγκατάσταση της PHP

Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρµογές αυτόµατης
εγκατάσταση της PHP, προαπαιτούµενα,
εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini

Ασφάλεια

Ασφάλεια στην php, διαχείριση του συστήµατος
αρχείων, παραδείγµατα επικίνδυνου κώδικα.
απόκρυψη της php
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ΣΣΒ∆ MySql
Εισαγωγή στα ΣΣΒ∆ – DB2

Τι προσφέρουν τα ΣΣΒ∆, ιστορικά στοιχεία της MySQL OpenSource, απαιτήσεις σε υλικό για εγκατάσταση –

Eγκατάσταση

Εγκατάσταση της MySQL σε Windows

Βάσεις ∆εδοµένων

∆ηµιουργία βάσης ∆εδοµένων

∆ιαχείριση από command

∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων, δικαιώµατα χρηστών, ρόλοι

line
∆ιαχείριση µέσω του mySQL

∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων, δικαιώµατα χρηστών, ρόλοι

Administrator
MySQL Query Browser

Χρήση του query browser

Localization

Χρήση ελληνικών, character sets, time zone,

Εισαγωγή στην SQL

Εισαγωγή στην sql, δυνατότητες, εκδόσεις της sql –
διαφορές, αναφορά στην pl-sql

∆ηµιουργία πίνακα

∆ηµιουργία πίνακα (create table), constraints, indexes

Τροποποίηση πίνακα

Τροποποίηση – διαγραφή πίνακα (alter table, drop table)

∆ιαχείριση δεδοµένων

Εισαγωγή, ενηµέρωση, διαγραφή από πίνακα (insert, update,
delete.

Ερωτήµατα

Επιλογή δεδοµένων (select), επιλογή δεδοµένων από
πολλούς πίνακες (join tables), χρήση των σχέσεων,
ταξινόµηση, οµαδοποίηση, τελεστές, aliases
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Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση της πλατφόρµας osCommerce
Εισαγωγή
Τι είναι, ορισµός, δυνατότητες
Εγκατάσταση

Απαιτήσεις, προαπαιτούµενα, (php, mysql,
apache), εγκατάσταση, απαιτούµενες ενέργειες
µετά την εγκατάσταση (ασφάλεια)

Ρυθµίσεις

MyStore, minimum/maximum values, εικόνες, πεδία
για τον πελάτη, πακετάρισµα και αποστολή, λίστα
προϊόντων, απόθεµα, επιλογές email, επιλογές
download, κανονισµοί, services (banner, νόµισµα,
γλώσσα, µετρητής κτλ), πιστωτικές κάρτες

Κατάλογος

Κατάλογος προϊόντων, κατηγορίες, πληροφορίες
για τα προιόντα, κατασκευαστές, αναφορές, ειδικά
προϊόντα, προϊόντα σε αναµονή

Modules

Shipping modules, order total module, payment

Πελάτες

∆ηµιουργία-Επεξεργασία-διαγραφή πελάτη

Παραγγελίες

Πληροφορίες, επεξεργασία, τιµολόγιο παραγγελίας

Τοπικές Ρυθµίσεις

Νοµίσµατα, γλώσσες, στάτους παραγγελίας,
µονάδες βάρους, ρυθµίσεις φορολογίας (tax zone,
tax class, tax rate)

Εργαλεία και ενέργειες

Backup της βάσης δεδοµένων, διαχειριστής banner,
έλεγχος της cache, διαχειριστής newsletter,
πληροφορίες για τον server, στατιστικά (χαµηλό
στοκ, καλύτερες παραγγελίες, καλύτερα προϊόντα),
ποιος είναι συνδεδεµένος

Customization

Αναφορά στο customization (δηµιουργία-αλλαγή
boxes, box page, εικόνες, links, αφαίρεση box),
Catalog Stylesheet definitions (.boxtext, .errorBox,
.stockWarning, κτλ), αλλγή του λογότυπου
osCommerce , Αλλαγή του κειµένου,

Emails

∆ιαχείριση των emails
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