ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εγκατάσταση πιστοποιητικού
Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες
που χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδοµένα και για ασφαλή σύνδεση µε τη
διαδικτυακή (web) τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η εφαρµογή.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της εισαγωγής του πιστοποιητικού σε Internet Explorer 8 και
Mozilla Firefox. Το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί σε Internet Explorer 8 το χρησιµοποιεί και
ο Google Chrome.
Α. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Internet Explorer 8
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η εγκατάσταση του πιστοποιητικού σε Internet Explorer 8 µε
Windows XP.
Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση ενδέχεται να εµφανιστεί το
ακόλουθο µήνυµα (βλ. εικόνα Α.1): «Υπάρχει πρόβληµα µε το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της
τοποθεσίας Web. To πιστοποιητικό ασφαλείας που υποβάλλεται από αυτήν την τοποθεσία Web,
δεν έχει εκδοθεί από µια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών» / «There is a problem with this
website's security certificate. Τhe security certificate presented by this website was not issued by
a trusted certificate authority.»

Εικόνα Α.1: Μήνυµα προβλήµατος µε το πιστοποιητικό ασφαλείας

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτηµα,
1. Στο Windows Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουµπί «συνέχεια στην τοποθεσία web (δεν
προτείνεται)/ Continue to this website (not recommended)».

Εικόνα Α.2: Η σωστή επιλογή για συνέχεια στη σελίδα της web εφαρµογής

2. Στο παράθυρο σύνδεσης που ανοίγει στη συνέχεια, θα πρέπει να εισάγετε το όνοµα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρµογή, που σας έχει σταλεί από τη ∆ΜΗΕΣ.

Εικόνα Α.0.1: Παράδειγµα σύνδεσης

3. Μετά τη σύνδεση, η γραµµή διευθύνσεων γίνεται κόκκινη και εµφανίζεται µια προειδοποίηση
πιστοποιητικού.

Εικόνα Α.0.2: «Σφάλµα πιστοποιητικού» και «Προβολή πιστοποιητικών».

4. Κάντε κλικ στο κουµπί «Σφάλµα πιστοποιητικού» / «Certificate Error»
5. Κάντε κλικ στο κουµπί «Προβολή πιστοποιητικών» / «View Certificates» και στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο κουµπί «Εγκατάσταση πιστοποιητικού».

Εικόνα Α.0.3: Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του

6. Κατά την εγκατάσταση του Πιστοποιητικού ακολουθείστε τις οδηγίες του «Οδηγού Εισαγωγής
Πιστοποιητικού», όπως φαίνεται στις επόµενες οθόνες.

Εικόνα Α.0.4: Έναρξη του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού

Εικόνα Α.0.5: Επιλογή χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικού

Εικόνα Α.0.6: Ολοκλήρωση του Οδηγού Εισαγωγής Πιστοποιητικού

Εικόνα Α.0.7: Προειδοποίηση ασφαλείας για το πιστοποιητικό που θα εγκατασταθεί

Εικόνα Α.0.8: Επιβεβαίωση επιτυχηµένης εισαγωγής πιστοποιητικού

7. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και µπορείτε να παρατηρήσετε ότι εµφανίστηκε δίπλα στη
διεύθυνση ένα λουκέτο
που δηλώνει ότι η διεύθυνση αυτή είναι ασφαλής. Από την
επόµενη φορά που θα ανοίξετε τον Internet Explorer δεν θα εµφανίζεται σφάλµα
πιστοποιητικού όταν γίνεται σύνδεση µε το link της εφαρµογής.
Παρατήρηση:
Στα Windows Vista και Windows 7, η επιλογή εγκατάστασης πιστοποιητικών (Εικόνα Α.0.9:
«Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και επιλογή εγκατάστασής του») ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη,
εκτός αν εκτελείτε τον Windows Internet Explorer µε δικαιώµατα διαχειριστή. Για να το επιτύχετε
αυτό, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer στην Επιφάνεια Εργασίας και, στη
συνέχεια, επιλέγετε ‘Εκτέλεση ως διαχειριστής’.
Σε αυτήν την περίπτωση διαφοροποιείτε την επιλογή σας στην εικόνα Α.9, επιλέγοντας:
• ‘Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης’
• ‘Αναζήτηση’ για την αναζήτηση του χώρου αποθήκευσης
• ‘Αξιόπιστες κεντρικές αρχές έκδοσης πιστοποιητικών’
• ‘Επόµενο’ για να συνεχίσετε την εγκατάσταση

Β. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Google Chrome
Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση, ενδέχεται να εµφανιστεί το
ακόλουθο µήνυµα (βλ. εικόνα B.1): «Το πιστοποιητικό ασφαλείας του ιστότοπου δεν είναι
αξιόπιστο!»

Εικόνα Β.1: Μήνυµα προβλήµατος µε το πιστοποιητικό ασφαλείας του ιστότοπου

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτηµα:
1. Κάντε κλικ στο ‘Συνέχεια’ (βλ. εικόνα B.1). Εµφανίζεται το παράθυρο του πιστοποιητικού
(βλ. εικόνα Β.2).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘Λεπτοµέρειες’ του πιστοποιητικού (βλ. εικόνα Β.2) και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί ‘Αντιγραφή σε αρχείο’. Εµφανίζεται ο Οδηγός Εξαγωγής
Πιστοποιητικού

3. Κάντε κλικ στο ‘Επόµενο’ για την εκκίνηση της εγκατάστασης του πιστοποιητικού (βλ.
εικόνα Β.3)
4. Στην µορφή του αρχείου επιλέξτε ‘DER κωδικοποιηµένο δυαδικό X.509 (.CER)’ όπως
φαίνεται στην εικόνα Β.4
5. Στο επόµενο παράθυρο (βλ. εικόνα Β.5) κάντε κλικ στο επόµενο για να εµφανιστεί το
παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου
6. Αποθηκεύστε το αρχείο µε το όνοµα
φαίνεται στην εικόνα Β.6

της ιστοσελίδας π.χ "aftodioikisi.ypes.gr" όπως

7. Ο οδηγός εξαγωγής αρχείου πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε (βλ. εικόνα Β.7). Κάντε κλικ
στο ‘Τέλος’
8. Κάντε κλικ στο ‘ΟΚ’ στο παράθυρο επιβεβαίωσης επιτυχηµένης εξαγωγής (βλ. εικόνα
Β.8)

Εικόνα Β.2: Αντιγραφή πιστοποιητικού σε αρχείο

Εικόνα Β.3: Οδηγός εξαγωγής πιστοποιητικού

Εικόνα Β.4: Επιλογή µορφής αρχείου εξαγωγής πιστοποιητικού

Εικόνα Β.5: Καθορισµός αρχείου προς εξαγωγή

Εικόνα Β.6: Αποθήκευση του πιστοποιητικού

Εικόνα Β.7: Ολοκλήρωση του οδηγού εξαγωγής πιστοποιητικού

Εικόνα Β.8: Επιβεβαίωση επιτυχηµένης εξαγωγής πιστοποιητικού

Στη συνέχεια θα γίνει η εισαγωγή του πιστοποιητικού από το αρχείο που αποθηκεύτηκε.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Από το µενού του Chrome επιλέξτε ‘Ρυθµίσεις’ (βλ. εικόνα Β.9). Εµφανίζονται οι
ρυθµίσεις σε νέα καρτέλα.
2. Επιλέξτε στο κάτω µέρος της καρτέλας ‘Εµφάνιση Σύνθετων Ρυθµίσεων’ (βλ. εικόνα
Β.10)
3. Επιλέξτε ‘∆ιαχείριση Πιστοποιητικών’ (βλ. εικόνα Β.11)
4. Στο παράθυρο ‘Πιστοποιητικά’ επιλέξτε ‘Αξιόπιστες κεντρικές
πιστοποιητικών’ και στη συνέχεια ‘Εισαγωγή’ (βλ. εικόνα Β.12)

αρχές

έκδοσης

5. Επιλέξτε ‘Αναζήτηση’ του αρχείου του πιστοποιητικού όπως φαίνεται στην εικόνα Β.13
6. Επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών όπως στην εικόνα Β.14
7. Όταν τελειώσει ο οδηγός εισαγωγής του πιστοποιητικού εµφανίζεται το παράθυρο
προειδοποίησης ασφαλείας (βλ. εικόνα Β.15). Επιλέξτε ‘Ναι’ για να ολοκληρωθεί η
εισαγωγή.

Εικόνα Β.9: Επιλογή ‘Ρυθµίσεις’ στο µενού του Chrome

Εικόνα Β.10: Επιλογή εµφάνισης σύνθετων ρυθµίσεων

Εικόνα Β.11: ∆ιαχείριση πιστοποιητικών στις σύνθετες ρυθµίσεις

Εικόνα Β.12: Επιλογή αξιόπιστων κεντικών αρχών έκδοσης πιστοποιητικών

Εικόνα Β.13: Αναζήτηση του αρχείου του πιστοποιητικού προς εισαγωγή

Εικόνα Β.14: Επιλογή του χώρου αποθήκευσης του πιστοποιητικού

Εικόνα Β.15: Προειδοποίηση ασφαλείας για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού

Γ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox
Την πρώτη φορά που θα καταχωρήσετε σε Mozilla Firefox την ηλεκτρονική διεύθυνση ενδέχεται
να εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα (βλ. εικόνα Γ.1): «Η τρέχουσα σύνδεση στη σελίδα δεν είναι
έµπιστη».

Εικόνα Γ.1: Μήνυµα προβλήµατος µε το πιστοποιητικό ασφαλείας

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτηµα:
1. Στο πλαίσιο του µηνύµατος (βλ. εικόνα Γ.1) επιλέξτε µε το ποντίκι ‘Καταλαβαίνω τους
κινδύνους’

Εικόνα Γ.2: Επιλογή ‘Καταλαβαίνω τους κινδύνους’

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί ‘Προσθήκη εξαίρεσης’ (βλ. εικόνα Γ.2). Εµφανίζεται το
παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. εικόνα Γ.3)
3. Στο παράθυρο ‘Προσθήκη εξαίρεσης
πιστοποιητικού’ (βλ. εικόνα Γ.3)
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Εικόνα Γ.3: Λήψη πιστοποιητικού

4. Κάντε κλικ στο κουµπί ‘Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας’ (βλ. εικόνα Γ.3)

κουµπί

‘Λήψη

