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Δςσαπιζηίερ 
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε γηα ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, ζηα Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο, ηνπ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο πνπ βξίζθεηαη 
ζηνλ Πεηξαηά Αηηηθήο. ηφρνο ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο δηαηξηβήο είλαη, ε ζρεδίαζε θαη ε κειέηε 
ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο κνλάδσλ εζηίαζεο θαη 
ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 
 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ Υξήζην 
Γνπιεγέξε θαη Δχε Κνπαλάθε γηα ηελ ππνκνλή, ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ, θαζψο θαη ηελ 
πνιχηηκε θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο 
δηαηξηβήο. Αθφκα, ζα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα φζα κε δίδαμαλ ζηελ πεξίνδν ζπνπδψλ 
κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  
 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ, πνπ κε 
ζηεξίδνπλ θαη κε παξνηξχλνπλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ψζηε λα ζηνρεχσ ςειά θαη λα 
πξνζπαζψ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπνπδψλ. 
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Πεπίλητη 
θνπφο απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε θαη ε έξεπλα ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ εζηίαζεο θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ 
(Point-of-Sale), γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ κε γλψκνλα ηελ επεθηαζηκφηεηα, ηε 
δπλακηθφηεηα, ηελ επειημία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αζθαινχο ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηά. Ζ 
παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηηο ηερλνινγίεο απηέο, δίλνληαο βάζε πάλσ ζηα κεηνλεθηήκαηα θαη 
πιενλεθηήκαηα ηνπο, έηζη ψζηε λα απνζαθεληζηεί ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηα Point-of-Sale 
ζπζηήκαηα. Καηφπηλ, κειεηήζεθαλ ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηνλ δηεζλή αιιά θαη ηνλ εγρψξην 
ρψξν, δίλνληαο βάζε ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 
πξνζθέξνπλ αιιά θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή. Παξαηεξήζεθε φηη αξθεηά ζπζηήκαηα, αλ 
θαη παξέρνπλ κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, δελ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο κία βαζηθή 
ππεξεζία: απηήλ ηεο δηαζθάιηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζην 
ζχζηεκα. Απηή ηελ αλάγθε, έξρεηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία πξνηείλνληαο κεζφδνπο γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ, θάλνληαο ρξήζε λέσλ ηάζεσλ, 
ηερλνινγηψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε 
επεθηαζηκφηεηα, δπλακηθφηεηα θαη επειημία. Έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ 
απιψλ κεζφδσλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη ηερλνινγηψλ κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ επαξθή, 
αζθαιή θαη εχθνιε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζε έλα Point-of-Sale ζχζηεκα. 

Abstract 
The purpose of this master thesis is to study and examine the technologies used in the 

development of modern Point-of-Sale (POS) systems, aiming to provide services and operations, 
which are scalable, flexible and secure. This research analysed the disadvantages and 
advantages of these technologies, in order to clarify their usefulness in supporting Point-of-Sale 
systems. It then studied existing systems, used both internationally and domestically, focusing on 
the analysis of their services, features, architectures and specific technologies. This study 
concluded that several systems, although providing a wide range of services and functions, do 
not adequately support a basic service: the secure authentication and connection of users. This 
research aims to cover this need by using new technologies and proposing system architectures 
that can support the scalability and flexibility needed in these systems. We believe that using 
these simple approaches, architectures and technologies we can ensure adequate, secure and 
easy access of users in a Point-of-Sale system. 
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1 Πληρουοριακά σστήματα στο Υώρο 

της Εστίασης 

1.1 Δηζαγσγή 

Με ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ, νη απαηηήζεηο ησλ 
επηρεηξήζεσλ νινέλα θαη απμάλνληαη, γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 
πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Οη λέεο ηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ησλ εηαηξηψλ ζε θάζε ηνκέα 
πιένλ απαηηνχλ ηαρχηεξε, άκεζε θαη αζθαιή επηθνηλσλία φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. Απηφ ην 
θνκκάηη απαηηήζεσλ πνιιέο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα ην θαιχςνπλ θάλνληαο ρξήζε ηερλνινγηψλ, 
θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επέιηθηα, 
δπλακηθά θαη ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιν θφζηνο γηα εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη επαγγεικαηηψλ 
ηερληθψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ απηψλ. 

Οη ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη θαη απηνί 
επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ παξνρή ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη 
ζπληήξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ νινέλα κεηαβαιιφκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
πξνζθέξεη επθαηξίεο ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο, αιιά θαη ζε ππάξρνληεο, λα επελδχζνπλ ζηελ 
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ 
ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ λέεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη ιηαληθνχ 
εκπνξίνπ ηα ζπζηήκαηα Point-of-sale (POS). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ POS ήηαλ λα 
πξνζθέξνπλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο ηξαπεδηψλ. 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο πξντφλησλ. 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο ηακείνπ. 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο/επεμεξγαζίαο ππαιιήισλ. 

 Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ κε πειάηεο. 

Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ θάζε επηρείξεζεο, νη εηαηξίεο 
αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ POS, πινπνηνχζαλ ιχζεηο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ειιηπείο γηα 
αξθεηέο επηρεηξήζεηο, ή θαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεο γηα άιιεο. Κάλνληαο ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ 
ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη μεπεξαζκέλεο, πινπνηνχζαλ ζπζηήκαηα πνπ είλαη δχζθνια ζηελ 
ζπληήξεζε θαη ζηελ επέθηαζή ηνπο αιιά θαη ζηελ δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα. Αθφκα, νη 
αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ παιαηφηεξα, δελ έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ρξήζε 
πφξσλ πνπ δελ είραλ αγνξαζηεί πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο. 

Οη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο (νπνηνπδήπνηε θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο) 
θαζψο ελζσκαηψλνπλ λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο αιιά 
θαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα έμππλα θηλεηά, θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο) 
απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα νη εηαηξίεο λα θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ γηα ηαρχηεξεο, ακεζφηεξεο 
θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη εκπεηξίαο, ππεξεζίεο. Σηο απαηηήζεηο απηέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ησλ πειαηψλ, θαηαλαισηψλ νη λέεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο κπνξνχλ λα ηηο θαιχςνπλ θαζψο 
παξέρνπλ πην επέιηθηα, δπλακηθά εχρξεζηα ζπζηήκαηα ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη γηα ηνλ 
πειάηε. 
 Με ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ επηθνηλσληαθψλ 
δπλαηνηήησλ νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηέο 
έρνπλ απμεζεί. Απηέο ηηο αλάγθεο ραξαθηεξηζηηθά ζπλνςίδνληαη ζε : 

 Άκεζε, ηαρχηεξε, πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ φπσο ζπζηήκαηα πξνζθνξψλ, εθπηψζεσλ θαη αληακνηβψλ ζπρλψλ 
πειαηψλ. 

 Υακειφηεξν θφζηνο ζπληήξεζεο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. 
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 Δπεθηαζηκφηεηα ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

 Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ θαη 
αλαθνξψλ απηψλ βάζεη ―Big-data‖ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ παξαγγειεηνιεςίαο θαη θξαηήζεσλ πξντφλησλ θαη ηξαπεδηψλ, 
ζέζεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 Τπνζηήξημε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ.  

 Αζθαιέζηεξεο δηαδηθαζίεο θαη εμαζθάιηζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ. 

 Σέηνηεο αλάγθεο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θάλνληαο ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ (ππνινγηζηηθφ λέθνο, έμππλα θηλεηά) θαη επέιηθησλ ζπζηεκάησλ, δίλνληαο 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο.  

Ζ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή ζηνρεχεη λα θαιχςεη απηήλ ηελ ηειεπηαία αλάγθε. Απ‘ φηη 
θαίλεηαη δελ ππάξρεη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα POS, ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζε κία πην αλνηθηή θαη 
επέιηθηε δνκή θαη ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί επαξθψο ηελ απαίηεζε ηεο αζθαινχο δηαζχλδεζεο ησλ 
ρξεζηψλ. Απηή ηελ απαίηεζε ζηνρεχνπκε λα θαιχςνπκε θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 
 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο απηήο, έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ην 
κεγαιχηεξν εχξνο απαηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ελφο επέιηθηνπ 
θαη δπλακηθά επεθηάζηκνπ ζπζηήκαηνο POS, αθνινπζψληαο κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ζηνλ 
ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ ην ζχζηεκα. θνπφο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη, κε 
ηελ ρξήζε κεζφδσλ απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ θαη ηερλνινγηψλ beaconθαη NFC 
εηηθεηψλ, λα ππνζηεξίμεη ηελ αζθαιή δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζε απηφ ην ζχζηεκα θαη λα 
πηζηνπνηήζεη επαξθψο ηελ ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ. 
 

1.2 Οξγάλσζε θεηκέλνπ 

 ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε θάπνησλ ζπζηεκάησλ POS κε ηελ αλάιπζή ηνπο. Καηφπηλ, γίλεηαη 
αλαθνξά ζε ζπζηήκαηα POS απφ ηελ δηεζλή θαη εγρψξηα επηρεηξεζηαθή αγνξά θαη ζηελ ζπλέρεηα 
παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ επίιπζε ησλ 
απαηηήζεσλ. Αθφκα, παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή πνπ επηιέρζεθε, θαζψο θαη ηα εθηηκψκελα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ ή θαη απφ ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη επεθηάζεσλ. Σέινο, 
παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα βάζεη ηεο κειέηεο πνπ έρεη γίλεη, αδπλακίεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ζπζηήκαηνο θαη κειινληηθέο έξεπλεο, πινπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
 Αλαιπηηθφηεξα, ζην θεθάιαην δχν (2) παξνπζηάδνληαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γεληθά ζηα ζπζηήκαηα POS εζηηάδνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 
πξνζθέξεη ε θάζε ηερλνινγία, 
 ην ηξίην (3) θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα POS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
ε αξρηηεθηνληθή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη φπνηεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο 
πξνζθέξνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα. Γίλεηαη κηα κηθξή αλάιπζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη 
αλαθνξά ζηηο ειιείςεηο ηνπο. 
 ην θεθάιαην ηέζζεξα (4), παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηεο κεηαπηπρηαθήο 
απηήο δηαηξηβήο εζηηάδνληαο ζηε κέζνδν δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα. 
 ην πέκπην (5) θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ν βαζκφο θαηλνηνκίαο θαη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο 
ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ επηιέρηεθαλ γηα απηφ ην ζχζηεκα. 
 ην έθην (6) θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, νη αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη κειινληηθέο πινπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο πνπ κπνξεί 
λα γίλνπλ βαζηζκέλεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
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2 ύγσπονερ ηεσνολογίερ 

2.1 Παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

2.1.1 Ανάλςζη ηυν δςναηοηήηυν ηυν νέυν ηεσνολογιών 

 
Καζψο νη αλάγθεο θαη ε δήηεζε λέσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ νινέλα απμάλεηαη, έηζη θαη ε 
αλάγθε θαη ε δήηεζε λέσλ πην επέιηθησλ θαη εχθνισλ πξνο ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ λα κπνξνχλ 
λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη. Οη 
ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ζπζηεκάησλPOS πνηθίινπλ αλάινγα 
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέινπκε λα πξνζθέξεη θάπνηνο αιιά θαη κε ηηο αλάγθεο πνπ ζέιεη λα 
θαιχςεη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 
απηφ: 
 

2.1.1.1 Αζύξκαηεο Σερλνινγίεο 

 
Οη ηερλνινγίεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, είλαη έλαο ηνκέαο πνπ πξνζθέξεη θαη ζα ζπλερίζεη λα 
πξνζθέξεη ηεξάζηηα νθέιε θαη θέξδνο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο,  πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν έλα πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο 
ηερλνινγηψλ γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ. 

 

2.1.1.1.1 Σεσνολογία Wi-Fi 

 
Ζ ηερλνινγίαWi-Fi, αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ WLAN(wireless local area network), απνηειεί κηα 
επξένο δηαδεδνκέλε θαη επέιηθηε ηερλνινγία πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ 802.11 (ηειεπηαία 
έθδνζε επξείαο ρξήζε 802.11g) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ IEEE(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). Ζ ελ ιφγσ ηερλνινγία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα POS ζπζηήκαηα 
πξνζθέξνληαο επέιηθηεο ιχζεηο. Σα ζπζηήκαηαPOS κε αζχξκαηε ηερλνινγία, θάλνπλ ρξήζε ελφο 
ξαδηνπνκπνχ-δείθηε δξνκνινγεηή, πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ δξνκνινγεηή θαη φιεο νη 
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζε απηφλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ αζχξκαηα θαη κεηαμχ ηνπο 
αιιά ζπλήζσο θαη κε ην Γηαδίθηπν. Ζ ηερλνινγίαWi-Fi πξνζθέξεη: 

1. Αζθάιεηα: Ζ ζπζθεπή ηνπ δξνκνινγεηή, πξνζθέξεη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ 
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ-ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη ζην 
δίθηπν πνπ δηαρεηξίδεηαη αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν θξππηνγξάθεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 
κε ρξήζε ηνπ (ηειεπηαία έθδνζε επξείαο ρξήζεο WPA2) πξσηνθφιινπ αζθαιείαοWPA. 

2. Δπειημία: Οη ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Wi-Fi ζπλέρεηα απμάλνληαη. 
πζθεπέο φπσο έμππλα θηλεηά(smartphone), θνξεηφ ππνινγηζηή(laptop), εθηππσηέο, 
θσηνγξαθηθέο-βίληεν θάκεξεο, θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα, ςπγεία, θνπδίλα θαη  θάκεξεο 
αζθαιείαο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο κπνξνχλ πιένλ λα ζπλδένληαη ζε έλα δίθηπνWi-fi 
πξνζθέξνληαο έηζη  εχθνιν πξνο ηελ ρξήζε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε απφ παληνχ  
ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. 

3. Δπεθηαζηκφηεηα: Έλα πξφηππν WLAN φπσο ην Wi-Fi πξνζθέξεη κεγάιε 
επεθηαζηκφηεηα. πλδένληαο άιινπο δξνκνινγεηέο, κεηαγσγνχο δηθηχνπ(switch) ή θαη 
γέθπξεο δηθηχσλ(brigdes) κπνξεί θαλείο λα επεθηείλεη ην αζχξκαην δίθηπν φζν ζέιεη. 

4. Μεησκέλν θφζηνο: Ζ εγθαηάζηαζε ελφο αζπξκάηνπ δηθηχνπ ηχπνπ WLAN είλαη πνιχ 
πξνζνδνθφξα. Ζ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο γηα θαισδηαθή ζχλδεζε (είηε απηή είλαη κε ρξήζε 



 

 9 

ηειεθσληθνχ ράιθηλνπ ηχπνπ, είηε θαισδίνπethernet ηχπνπ ή UTP ή STP), είηε αθφκα θαη 
κε νπηηθέο ίλεο θαζηζηά ηελ αζχξκαηε ηερλνινγία πνιχ ειθπζηηθή ιχζε ζε φηη αθνξά ην 
θφζηνο πιηθνχ εγθαηάζηαζεο. 

5. Φνξεηφηεηαο: Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ ζπζθεπψλ είηε απηφ είλαη έλαο εθηππσηήο, 
έλαο ππνινγηζηήο αθφκα θαη θάκεξα αζθαιείαο ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ δηθηχνπ ή 
κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεη κεγάιν πιενλέθηεκα ζηελ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ. 

 
Κάζε ηερλνινγία φκσο δελ έρεη κφλν πιενλεθηήκαηα. Έλα αζχξκαην δίθηπν έρεη θαη 
κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ελζχξκαηα δίθηπα. Έηζη θαη ε Wi-Fi ηερλνινγία έρεη κεξηθά 
κεηνλεθηήκαηα. Απαξηζκψληαο κεξηθά απφ απηά έρνπκε: 

1. Αζθάιεηα: Αλ θαη ηα πξσηφθνιια WEP/WPA παξέρνπλ αζθάιεηα ππάξρνπλ αξθεηέο 
κειέηεο πάλσ ζηελ αζθάιεηα ηνπ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπ [Shuo Hanetal, 2012][Erik Tews and Martin Beck, 2009][P. Akritidis et al, 2007]. 

2. Σαρχηεηα: ηα WLAN δελ παξέρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 
φπσο εθείλσλ ησλ ελζχξκαησλ ηερλνινγηψλ. 

3. Δκβέιεηα: Ζ έθηαζε πνπ θαιχπηεη ην ζήκα γηα αζχξκαηε ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ 
πεξηνξίδεηαη γηα θάζε ζηαζκφ βάζεο ζε κεξηθέο δεθάδεο κέηξα αλάινγα θαη ηα εκπφδηα 
(ηνίρνη, έπηπια, άιια ζπζηήκαηαWi-Fi). 

 

2.1.1.1.2 Σεσνολογία RFID 

 
Ζ ηερλνινγία RFID, απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ απφγνλν ησλ ξαβδσηψλ θσδηθψλ (barcode). Αλ 

θαη δελ είλαη θαηλνχξγηα ηερλνινγία αθνχ ρξνλνινγείηαη ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν 
(ζχζηεκα IFF(Identification Friend or Foe)) θαη νη ξαβδσηνί θψδηθεο εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 
1970, ε ρξήζε ηνπ RFID γηα επηρεηξεζηαθή θαη εκπνξηθή ρξήζε άξρηζε λα θεξδίδεη ην ελδηαθέξσλ 
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990[E.W.T. Ngaia et al, 2007]. Ζ ηερλνινγία απηή θάλεη ρξήζε 
αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ πνπ εληνπίδνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα. Σν θχξην κνληέιν ηνπ 
ζπζηήκαηνο RFID απνηειείηαη απφ έλα πελίν ή θεξαία, έλαλ πνκπνδέθηε κε απνθσδηθνπνηεηή 
θαη έλαλ αλακεηαδφηε (RF εηηθέηαο) ειεθηξνληθά πξνγξακκαηηζκέλν κε κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο 
[Konstantinos Domdouzis, Bimal Kumar and Chimay Anumba, 2007]. Πνιιέο είλαη νη δπλαηφηεηεο 
ηεο ηερλνινγίαο, κε ηηο παξαθάησ: 

1. Αζθάιεηα: Ζ ρξήζε ηεο RFID ηερλνινγίαο πνηθίιεη. Απφ ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 
απνζήθεο αιιά θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο κέρξη θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο  
ηαπηφηεηαο ησλ ηαθηηθψλ πειαηψλ[Tan-Hsu Tan and Ching-Su Chang, 2010] θαη ηελ 
θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 

2. Έιεγρν θαη Παξαθνινχζεζε: Ζ δηαζθάιηζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξντφλησλ ηεο απνζήθεο 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ηεο παξαπάλσ ηερλνινγίαο. Αθφκα, ε ρξήζε ηεο 
ελδείθλπηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο ησλ πξντφλησλ 
απνζήθεο, κπαξ θαη κπνπθέ. 

3. Μείσζε θφζηνπο θαη βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ: Κάλνληαο ρξήζε ηεο RFID θαη 
παίξλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο, έρεη δηαπηζησζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο 
θαη επηρεηξεκαηίεο κείσζε  ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο, ζε φηη έρεη λα θάλεη θαη 
κε ηελ κέζνδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (π.ρ. RFID θάξηεο πειαηψλ, ςεθηαθφ ρξήκα 
ή ζπζηήκαηνο πφλησλ) [Tan-Hsu Tan and Ching-Su Chang, 2010], [Günter Silberer and 
Stefan Friedemann, 2010],  ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ ζηελ απνζήθε 
[E.W.T. Ngai, F.F.C. Suk, S.Y.Y. Lo , 2008], ησλ πξντφλησλ θαη ηα ζπζηήκαηα 
απηνεμππεξέηεζεο [Christian Tellkamp et al, 2006]. 
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Παξφια ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ην RFID, αθφκα ε ηερλνινγία δελ έρεη ηελ θαηάιιειε 
σξηκφηεηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ, είλαη ζεκαληηθήο βαξχηεηαο. 

1. Όξηα αμηνπηζηίαο θαη ζηαζεξφηεηαο: Ζ ηερλνινγία RFID, δελ είλαη αθφκα ψξηκε. 
Τπάξρνπλ αθφκα αξθεηά ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη επίιπζε. Γηα παξάδεηγκα, νη εηηθέηεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνζπρλφηεηεο, κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ πιηθά πνπ βξίζθνληαη 
ζε κηθξφ βειελεθέο, ηα ζήκαηα κπνξεί λα εμαζζελίζνπλ ή λα απνζπληνληζηνχλ απφ 
κέηαιια ή πγξά [Leimeister, Leimeister, Knebel, andKrcmar, 2009]. 

2. Αζθάιεηα ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο [Stephen A. Weisetal, 2004] . 
3. Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ: Ζ ρξήζε ζπζηήκαηνο κε βάζε ην RFID ζε επηρεηξήζεηο κε 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα (ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίεο), ζα αιιάμεη αηζζεηά ηελ 
ξνή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξνζσπηθφ 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί ρξφλν εθπαίδεπζεο γηα λα έξζεη ζε έλαλ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ην θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 
αλαδχεηαη σο κία ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα πςειήο πνηφηεηαο 
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, απμάλνληαο επίζεο ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. 

4. Πιεξνθνξίεο πειαηψλ: Πνιινί πειάηεο επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα κελ ζπκθσλνχλ κε ηελ 
απνζήθεπζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θάλνπλ ζε κηα 
επηρείξεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ιφγσ ζεκάησλ ηδησηηθφηεηαο. 

 Σέινο, θάπνηνο πειάηεο κπνξεί λα κελ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε θαξηψλ(RFID θάξηαο, 
ςεθηαθνχ ρξήκαηνο ή ζπζηήκαηνο πφλησλ) ιφγν αλεζπρίαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο 
θάξηαο. [Tan-Hsu Tan and Ching-Su Chang, 2010] 

  

2.1.1.1.3 Σεσνολογίερ κινηηών επικοινυνιών 3G 

Οη ηερλνινγίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Γηα 
ηελ αθξίβεηα, ην πξψην ζχζηεκα θηλεηήο επηθνηλσλίαο ήηαλ αλαινγηθφ θαη ήηαλ ην ακεξηθαληθφ 
AMPS απφ ην BELL Labs ην 1987 θαη έθαλε ρξήζε πνιππιεμίαο FDMA . ηελ πξψηε γεληά, 
αλήθνπλ εθηφο ηνπ AMPS θαη ην TACS πνπ ιεηηνχξγεζε ην 1983 ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηελ 
Ηξιαλδία αξρηθά θαη αξγφηεξα ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Αθφκα, ην NMT ηνπ 1981 ζηελ Ννξβεγία 
αξρηθά θαη κεηά ζηελ ππφινηπε θαλδηλαβία ππήξμε κία απάληεζε ζην Ακεξηθαληθφ AMPS. Ζ 
γεληά απηή, παξέδσζε ηελ ζθπηάιε ζηελ δεχηεξεο γεληά ηερλνινγηψλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη 
ηερλνινγίεο ζπζηεκάησλ φπσο ην GSM, CSD, CDMA, D-AMPS θαη άιιεο. Παξάιιεια ππήξμαλ 
αλαβαζκίζεηο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, φπσο γηα ην GSM είλαη ην EDGE θαη GPRS, γηα ην CSD 
ην HSCSD θαη γηα ην CDMA ην CDMA2000.  

Ζ δεχηεξε γεληά, θηάλνληαο ζην ηέξκα ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο, ηελ δηαδέρηεθε ε ηξίηε γεληά 
θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1998 κε ηελ 
νηθνγέλεηα  ζπζηεκάησλ UMTS φπσο ην UTRA (βαζηθή έθδνζε ηνπ UMTS), WCDMA-FDD, 
WCDMA-TDD, TD-SCDMA θαη ηελ νηθνγέλεηα ζπζηεκάησλ EV-DO. Απηέο νη ηερλνινγίεο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κέξεο καο κε θάπνηεο αλαβαζκίζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ην LTE απνηειεί ηνλ 
ζπλερηζηή ηεο GSM/EDGE/UMTS ηερλνινγίαο, ην HSPA κε ηελ βειηησκέλε έθδνζε ηνπ HSPA+ 
είλαη ν απφγνλνο ηνπ  WCDMA θαη νη δχν αλαβαζκίζεηο EV-DO Revision A, Revision B 
ζπλερηζηέο ηεο ηερλνινγίαο EV-DO. Αλήθνληαο ζε απηή ηελ γεληά ησλ ηξία θαη θάηη ηερλνινγηψλ 
ππάξρεη θαη ην ζχζηεκα Mobile WiMax ή WiMax. Ο ιφγνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ WiMax απφ 
φιεο ηηο άιιεο ηερλνινγίεο είλαη φηη δελ αλήθεη ζε θακία απφ ηηο δχν θπξίαξρεο γεληέο αλάπηπμεο 
θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Απηέο νη δχν γεληέο είλαη: 

1. Ζ γεληά 3GPP απνηειεί ηελ γεληά ησλ ηερλνινγηψλ εθείλσλ πνπ βαζίζηεθαλ ζην πξφηππν 
ηεο ηερλνινγίαοGSM γηα λα αλαπηπρζνχλ. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζπλεξγάζηεθαλ 
ηειεπηθνηλσληαθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί θπξίσο απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

2. Ζ 3GPP2 γεληά βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηεο ηερλνινγίαο CDMA. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνλ 
ηερλνινγηψλ απηψλ ζπλεξγάζηεθαλ ηειεπηθνηλσληαθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί απφ ηελ 
Βφξεηα Ακεξηθή, Ηαπσλία, Κίλα θαη Νφηηα Κνξέα. 
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Σν WiMax αλήθεη ζηελ γεληά αλάπηπμεο ησλ πξνηχπσλ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κεγάιεο 
ηαρχηεηαο θαη επξείαο θάιπςεο ηνπ IEEE. Ζ ζεηξά πξνηχπσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην WiMax είλαη ε 
802.16. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε έλαλ πίλαθα ησλ ηαρπηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ ηξίηεο 
γεληάο πνπ απνηεινχλ ηηο  επεθηάζεηο-αλαβαζκίζεηο-κεηαβάζεηο ησλ αξρηθψλ ηερλνινγηψλ ηξίηεο 
γεληάο . [Ian F. Akyildiz et al,2010],[WiMax Forum 2], [Didier Bourse and Rahim Tafazolli, 
2007],[3GPP],[3GPP2]. 
 

Ολνκαζία 
Σερλνινγίαο 

Γεληά Σύπνο Οηθνγέλ
εηα 

Υαξαθηεξηζηηθά Σππηθή 
ηαρύηεηα 
Downlink 

Σππηθή 
ηαρύηεηα 

Uplink 

Καλάιη εύξνπο 
δώλεο 

ρσξεηηθόηεηαο 

UMTS 3G CDMA 3GPP Σερλνινγία πνπ παξέρεη 
δπλαηφηεηεο ήρνπ θαη 
δεδνκέλσλ. Οη 
ππεξεζίεο  δεδνκέλσλ 
αλαβαζκίζηεθαλ κε 
HSPA πινπνηήζεηο. 

384 kbps 384 kbps 10MHz 

HSPA 3,5G CDMA 3GPP Τπεξεζία δεδνκέλσλ γηα 
ην UMTS. Απνηειεί κηα 
ελίζρπζε ηεο αξρηθήο 
UMTS ππεξεζίαο 

14,4 
Mbps 

5,76 
Mbps 

10MHz 

HSPA+ 3,5G CDMA 3GPP Μηα εμέιημε ηνπ HSPA ζε 
πνιιά ζηάδηα γηα ηελ 
αχμεζε ηεο 
δηαπεξαηφηεηαο θαη ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο θαη ηε 
κείσζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ 

168 Mbps 23 Mbps 20MHz 

LTE 3,5G OFDMA 3GPP Νέα ξάδην-δηεπαθή πνπ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 
ηνπ επξχ θάζκαηνο ησλ 
ξαδηνθαλαιηψλ θαη λα 
παξέρεη απμεκέλν ξπζκφ 
δηαπεξαηφηεηαο. Όιεο νη 
επηθνηλσλίεο 
δηαρεηξίδνληαη ζε 
επίπεδν IP. 

326 Mbps 86 Mbps 20 MHz 

LTE 
Advanced 

4G OFDMA 3GPP Αλαβαζκηζκέλε έθδνζε 
ηνπ LTE ζρεδηαζκέλε λα 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ IMT-Advanced. 

1 Gbps 500 
Mbps 

>70 Mhz 

EV-DO 
Rev.1 

3,5 CDMA/TDM 3GPP2 Απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ 
CDMA2000 γηα ηελ ηξίηε 
γεληά θηλεηψλ 
ηερλνινγηψλ. 

3,1 Mbps 1,8 Mbps 2,5 MHz 

EV-DO 
Rev.2 

3,75 CDMA/TDM 3GPP2 Αλαβαζκηζκέλε 
πνιπθαλαιηθή έθδνζε 
ηνπ EV-DO Rev.1 

14,7 
Mbps 

5,4 Mbps 5 MHz 

WiMAX 3,9 SOFDMA 802.16 Αξρηθά αλαπηχρζεθε σο  141 Mbps 138 40 MHz 
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πξφηππν γηα λα παξέρεη 
ηαρχηεηεο 30-40 Mbps 
κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 
Αλαπηχρζεθε απφ ην 
ηλζηηηνχηνπ IEEE. 

Mbps 

WiMAX 
Advanced 

4 OFDMA 802.16m  
Δμειηγκέλε ηερλνινγία 
WiMAX 

365 Mbps 376 
Mbps 

40MHz 

1 Gbps 500 
Mbps 

>70 Mhz 

Πίνακαρ 1: ύνοτη ζςγκπιηικών σαπακηηπιζηικών 3 εώρ 4 γενιάρ κινηηών ηεσνολογιών [WiMax Forum 2], 

[WiMAX Forum 1], [Peter Rysavy,2010] 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηάγξακκα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηερλνινγίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, 
ηελ ηαρχηεηα δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηνλ ηχπν ρξήζεο ηνπο. 
 

Όπσο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη ηερλνινγίεο 
θηλεηήο επηθνηλσλίαο ηείλνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαιχςνπλ θαζνιηθά ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 
γηα θηλεηή επηθνηλσλία θάησ απφ κία ―νκπξέια‖ ηνπηθψλ θαη επξείαο θάιπςεο ζχζηεκα. αλ 
ηερλνινγία ζηηο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπζηήκαηα3G θπξίσο πεξηιακβάλνληαη ηα έμππλα 
θηλεηά (smatphones), ηα θηλεηά κφληεκ, νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη ηακπιέηεο, θαη 
ηα PDA.  

Οη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε ηερλνινγία 3G, πεξηιακβάλεη ηελ 
Γηαδηθηπαθή ηειεθσλία θαη ηα κελχκαηα (π.ρ. ππεξεζία [Viber], [teamspeak] (VνIP ππεξεζίεο), 
[WhatsApp] (ππεξεζία κελπκάησλ)), θηλεηή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζηαζεξή αζχξκαηε 
δηαζχλδεζε-πξφζβαζε (π.ρ. δηαζχλδεζε κεηαμχ WLAN), βίληεν-θιήζε φπσο [Skype], [frig], 
[Tango], θηλεηή ηειεφξαζε (κέζσ εθαξκνγήο είηε απεπζείαο παξνρήο 3G είηε κέζσ Γηαδηθηχνπ), 
ππεξεζίαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα (LBS)( πιεξνθνξίεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη λέα), ππεξεζίεο GPS 
θαη ηειεταηξηθήο, απνπιεξσκή ινγαξηαζκψλ [Haifeng Wu, Xuan Li, Weihui Dai and Weidong 
Zhao, 2010], [Rahul Gaikwad, Mr. Shubham Chaudhariand Ms. Dhanwanti Gaikwad, 2011]. Οη 
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη θπξίσο ηεο γεληάο 3G έρνπλ λα επηδείμνπλ 
πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο γεληέο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Κάπνηα απφ 
απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη: 

 

Διάγπαμμα 1Υαπακηηπιζηικέρ ζύγσπονερ ηεσνολογίερ κινηηήρ επικοινυνίαρ [Dr.-Ing. Carsten Ball, 2007] 

1. Δπειημία: Παξέρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο (Γηαδίθηπν) θαη δεδνκέλα νπνπδήπνηε έρεη 
θάιπςε ζήκαηνο ε πάξνρνο εηαηξία θηλεηήο επηθνηλσλίαο επξείαο θάιπςεο. 
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2. Σαρχηεηα: Ζ ηαρχηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ απηή ηελ γεληά 
είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ-ζπζθεπψλ. 

3. Δπθνιία εγθαηάζηαζεο: Γελ απαηηεί εμνπιηζκφ ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε παξά κφλν έλα 
θηλεηφ ηειέθσλν ή κηα άιιε ζπζθεπή ζχλδεζεο πνπ ππνζηεξίδεη επηθνηλσλία 3G (π.ρ. 
θνξεηφο ππνινγηζηήο ηχπνπ ηακπιέηαο). 

4. Δπεθηαζηκφηεηα: Δίλαη έηζη θηηαγκέλε ε πιηθφ-ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ κπνξεί λα 
επεθηαζεί θαη λα ππνζηεξίμεη κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

5. Φνξεηφηεηα: Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ζπλερψο ζπλδεδεκέλε θάζε ζπζθεπή ζην 
δίθηπν άζρεηα κε ηελ ζέζε ηεο θαη ην κνηίβν θίλεζεο ηεο κέζα ζην δίθηπν (κεηαθίλεζε 
κεηαμχ θπςειψλ). 

6. Αζθάιεηα: Δπαπμεκέλε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε γεληά θηλεηήο 
ηερλνινγίαο πξνζθέξνληαο επηθπξσκέλα κέηξα θαηά ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο ζπζθεπέο. 

Παξφια ηα πνιιά σθέιεη πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία θαη ζε ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο εζηίαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε κεξηθά κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο. 

1. Εήηεζε: Καηά ρξνληθέο πεξηφδνπο ε δήηεζε ζε κία πεξηνρή θάιπςεο ππεξεζηψλ κπνξεί 
λα ππεξβεί ην φξην εθείλν πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε θπςέιε ηνπ παξφρνπ ησλ 
ππεξεζηψλ απηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα ιάβεη ηηο ππεξεζίεο 
(δεδνκέλα, ηειεθσληθή θάιπςε, πιεξνθνξίεο-Γηαδίθηπν) πνπ απαηηεί. 

2. Κάιπςε: Οη αλάγθεο γηα επξεία θάιπςε εηδηθά ζε αζηηθά θέληξα θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο 
(ζεκεία ρσξίο θάιπςε ζήκαηνο – ζθνηεηλά ζεκεία, εμαζζελεκέλν ζήκα) απμάλεηαη φιν 
θαη πεξηζζφηεξν, φκσο αθφκα δελ έρνπλ βξεζεί βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
φισλ απηψλ ησλ αηηεκάησλ. 

3. Δμάξηεζε: Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο πξνυπνζέηεη ηελ απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ 
θάπνηα εηαηξία πάξνρν πνπ λα παξέρεη ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ πιεξσκή γηα ηελ 
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

4. Κφζηνο: Ζ ηερλνινγία 3G δελ παξέρεηαη δσξεάλ απφ θακία εηαηξία θαη ην θφζηνο ρξήζεο 
ηεο είλαη κεγάιν γηα καθξνρξφληα θαη εθηεηακέλε ρξήζε. Απηφ κπνξνχκε λα ην δνχκε θαη 
απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ γηα ηελ Διιάδα. [Aktul Kavas, 
2007], [Jun-seok Hwang, Roy R. Consulta and Hyun-young Yoon,2007], [Aruna 
Balasubramanian, Ratul Mahajan and Arun Venkataramani, 2010], 
 

 

Διάγπαμμα 2: Πποβλέτειρ για μηναίο όγκο μεηαθοπάρ δεδομένυν μέζυ κινηηού ηηλεθώνος για ηα έηη 2010 - 

2015 παγκοζμίυρ [Cisco Visual Networking Index, 2011] 
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Διάγπαμμα 3: ςμβολή κινηηών επικοινυνιών ζηο εγσώπιο ΑΕΠ [ΕΕΚΣ] 

 

 

Διάγπαμμα 4: ςνδέζειρ και ςμβόλαια Κινηηήρ ηηλεθυνίαρ ζηην Ελλάδα [EEΚT] 

 

2.1.1.1.6 Σεσνολογία Bluetooth 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αζχξκαηνπ πξνηχπνπ Bluetooth άξρηζε ην ρεηκψλα ηνπ 1998 κε ηελ 
ζχκπξαμε ησλ εηαηξηψλ Ericsson, IBM, Intel, Nokia θαη Toshiba γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νκάδα 
Bluetooth Special Industry Group (SIG), φκσο είραλ ήδε πξνεγεζεί κειέηεο απφ ηελ Ericsson 
απφ ην 1994. Απηή ε νκάδα, είρε σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ζε παγθφζκηα θιίκαθα 
κίαο ιχζεο γηα ηελ κηθξήο εκβέιεηαο αζχξκαηε επηθνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ην φξην ησλ 
2.4G. H δίρσο άδεηα θάζκαηνο ζπρλνηήησλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θπξίσο ησλ θαισδίσλ ζε 
ζπζθεπέο φπσο εθηππσηέο, ηειενκνηνηππία, ρεηξηζηήξηα, πνληίθη Ζ/Τ, πιεθηξνινγίσλ. 
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 Ζ ηερλνινγία απηή, θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα ιεγφκελα WPAN(WirelessPrivateAreaNetwork) 
ζπζηήκαηα θαη ε ιίζηα εθαξκνγψλ ηεο είλαη κεγάιε. Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε κεξηθέο 
εθαξκνγέο-πινπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αζχξκαηε ηερλνινγίαBluetooth ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ ρξήζε ζπζθεπήο αζχξκαηνπ κηθξφθσλν-αθνπζηηθφ κε 
Bluetooth γηα ζπλνκηιία κε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζχλδεζε κε ην ήρν-ζχζηεκα ηνπ 
απηνθηλήηνπ κε ην θηλεηφ γηα επίηεπμε επηθνηλσλίαο, αζχξκαηε ζπζθεπή αηζζεηήξσλ πνπ 
παξαθνινπζεί θαξδηαθνχο παικνχο, αξηεξηαθή πίεζε γηα αζιεηέο κε ζχλδεζε κε θηλεηά. 
χλδεζε ζπζθεπψλ (θνξεηψλ φπσο θηλεηφ ηειέθσλν, θσηνγξαθηθή θάκεξα, PDA, ζηαζεξψλ 
ζπζθεπψλ φπσο εθηππσηέο, ζαξσηέο, παηρληδνκεραλέο) γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Αθφκα έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή, κε ζπζηήκαηα φπσο ην 
ζηεζνζθφπην πνπ ζπλδέεηαη αζχξκαηα κε ππνινγηζηή γηα θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ απεπζείαο, 
κεηξεηήο γιπθφδεο, παικνγξάθνπο θαη άιιεο. 

 Πνιιά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ αζχξκαηε ηερλνινγία Bluetooth λα 
αλαδεηθλχεηαη ζαλ ηε θπξηαξρνχζα ζηνλ ηνκέα ησλ WPAN, εδψ φκσο ζα απαξηζκήζνπκε κεξηθά 
απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ βνήζεζαλ ζε απηή ηελ εμέιημε. 

 Πιενλεθηήκαηα:   

1. Απαινηθή ηεο ρξήζεο θαισδίσλ. 
2. Υακεινχ θφζηνπο ηερλνινγία θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
3. Φηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε. Γελ απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε δχζθνιεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο θαη νχηε πιεζψξα ξπζκίζεσλ γηα λα 
αλαγλσξίζεη ε κία ζπζθεπή ηελ άιιε. (ην παξαπάλσ απαηηεί κφλν λα είλαη 
ελεξγνπνηεκέλε ή ππεξεζία ππνζηήξημεο ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο Bluetooth). 

4. Τπνζηήξημε πξσηφθνιιν αθέληε-ζθιάβνπ (master-slave) κεηαμχ πνιιψλ ζπζθεπψλ 
κεηαμχ ηνπο θαη ad-hoc (απηφλνκν θαη απηννξγαλψκελν) δηθηχνπ κεηαμχ ζπζθεπψλ. 
Δπίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε παλβεκαηηθφ (multi-hop) δίθηπν. 

5. Τπνζηήξημε πιεζψξα ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζπζθεπψλ (π.ρ. 
Απζεληηθνπνίεζε, QoS, Δπίπεδα Αζθαιείαο, Γηαρείξηζε κεηάδνζεο, Γηαρείξηζε 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο). 

6. Γελ απαηηεί νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζπζθεπψλ. Λφγσ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ WPAN, ε αζχξκαηε ηερλνινγία Bluetooth έρεη εκβέιεηα κέρξη εθαηφ 
κέηξα (100 κέηξα). 

7. Τπνζηεξίδεη κεηάδνζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε αξθεηά κεγάιεο ηαρχηεηεο (24Mbps 
έθδνζε 3 + HS). 

8. Παληαρνχ παξνπζία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αγνξά, θαζηζηψληαο ηελ ίδηα 
ηελ ηερλνινγία σο πξφηππν γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία ζπζθεπψλ. 

9. Μηθξφ πνζνζηφ παξεκβνιψλ κε ην δίθηπν (ιφγσ θπξίσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 
πξνδηαγξαθψλ ζαλ WPAN δίθηπν ). 

10. Μηα θνξά εγθαηάζηαζε-παξακεηξνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο. ε επηθείκελεο 
ζπλδέζεηο, νη ζπζθεπέο αλαγλσξίδνληαη-εληνπίδνληαη απεπζείαο κεηαμχ ηνπο, δίρσο ηελ 
αλάγθε επαλεγθαηάζηαζεο. 

11. Γελ έρεη επηπινθέο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σν θάζκα ρξήζεο ζπρλνηήησλ πνπ θάλεη 
ε ηερλνινγία είλαη, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ην 2.402 κέρξη 2.480 Ghz θαη ε 
κέγηζηε ηζρχο ελέξγεηαο εμφδνπ είλαη 100mW. Απφ ηνπο αξηζκνχο θαη κφλν θαίλεηαη φηη 
εθπέκπεη πνιχ κηθξφηεξε αθηηλνβνιία ζε ζρέζε κε ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ε 
ρακειφηεξε ηζρχο εμφδνπ ελέξγεηαο είλαη ζηα 250mW (UMTS θαη W-CDMA) . Λφγσ ησλ 
ρακειψλ επηπέδσλ ελέξγεηαο πνπ θάλεη ρξήζε, δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί θαλέλαο θίλδπλνο 
κεηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.[Naveen Erasala and David C. Yen, 2002] 

12. Κάζε αλαβάζκηζε ηνπ, είλαη ζπκβαηή γηα ρξήζε θαη κε ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηεο 
ηερλνινγίαο ηνπ. 

 Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη : 

1. Δίλαη πην επάισην ζε επηζέζεηο ζε ζρέζε κε ηερλνινγίεο, φπσο νη ππέξπζξεο αθηίλεο 
(IrDA). Ο ιφγνο, είλαη ε ρξήζε ηνπ κέζνπ πνπ θάλεη. Ζ αζχξκαηε ηερλνινγία 
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Bluetooth,θάλεη ρξήζε ηνπ αέξα κε παλθαηεπζπληηθή θάιπςε ελψ νη ππέξπζξεο θαη ιέηδεξ 
ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά είλαη θπξίσο θαηεπζπληηθέο ηερλνινγίεο. 

2. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γίλεηαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηελ ζπζθεπή. 

3. Γηα κε εμνηθεησκέλνπο ρξήζηεο κε ηελ ηερλνινγία δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε 
δηαδηθαζία-βήκαηα εγθαηάζηαζεο ηελ ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 
ζπζθεπψλ.[InterBluetooth][Bluetooth site][Bisdikian Chatschik, 2001][Erina Ferro, 2005] 

 

 

Διάγπαμμα 5: Οικοζύζηημα ηεσνολογίαρ Bluetooth [Bluetoothsite] 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ζηηο ηερλνινγίεο WPAN ηδηαίηεξα 
ππάξρνπλ νη ηερλνινγίεο ππεξχζξσλ (IrDA). Ήηαλ κηα ζχκπξαμε 50 επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πξσηνθφιινπ αζχξκαηεο ππέξπζξεο επηθνηλσλίαο. Τηνζεηήζεθε ζηε 
δεθαεηία 1990 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιιέο ζπζθεπέο θπξίσο θηλεηψλ, θνξεηψλ 
ππνινγηζηψλ θαη PDAs. Σν γεγνλφο φηη απαηηνχζε νπηηθή επαθή ησλ ζπζθεπψλ πνπ 
επηθνηλσλνχζαλ καδί θαη ε εκθάληζε θαη ρξήζε ηεο αζχξκαηεο WiFi θαη Bluetooth ηερλνινγίαο ζε 
πνληίθηα θαη πιεθηξνιφγηα, επηζθίαζε ηελ εμέιημε ηεο.  

 

2.1.1.1.6.1 Bluetooth Smart 

Αμηνζεκείσηε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ ηερλνινγία [Bluetooth Smart] (WPAN), ε 
νπνία, απεπζχλεηαη γηα ρξήζε ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, αζιεηηζκφο, ε ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν, ε 
εγγχηεηα αλίρλεπζεο, αθφκα θαη ε δηαθήκηζε. Απνηειεί κηα ηερλνινγία γηα ηε παξνρή παξφκνησλ 
δπλαηνηήησλ κε ην παξαδνζηαθφ [Bluetooth ] αιιά θάλνληαο ρξήζε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο. 

 

2.1.1.1.7 Άιιεο Σερλνινγίεο 

Άιιεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πνπ λαη κελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, αιιά είηε αθφκα δελ 
είλαη έηνηκεο(σο ηερλνινγίεο), είηε δελ είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε ζε ζπζηήκαηαPOS, είηε νη 
πξνδηαγξαθέο ηνπο δελ ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ηνπο, είλαη νη παξαθάησ: 

2.1.1.1.7.1 Wireless USB 

Απνηειεί ηερλνινγία πςεινχ εχξνπο δψλεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα Wireless 
USB Promoter Group. Αλ θαη παξέρεη πςειέο ηαρχηεηεο φπσο επηθνηλσλία 480Mbpsζηα ηξία(3) 
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κέηξα θαη 110Mbps ζηα δέθα(10) κέηξα, δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηεγνξία WPAN 
ηνπ πξνηχπνπ 802.15 ηνπ νξγαληζκνχ ΗΔΔΔ (ιεηηνπξγεί ζηα 3.1 κέρξη 10.6GHz, μεπεξλψληαο ην 
φξην ησλ 2.4GHz πνπ νξίδεηαη γηα ιεηηνπξγία ζην πξφηππν). Αθφκα, ε ηερλνινγία είλαη ζε πξψηκν 
ζηάδην (επηέκβξην 2010 αλαθνίλσζε έθδνζεο 1.1).[Wireless USB] 

 

2.1.1.1.7.2 ZigBee 

Σερλνινγία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα ZigBee Alliance, σο ην αληίπαιν 
ζηξαηφπεδν ησλ ηερλνινγηψλ Wi-Fi θαη Bluetooth ζεσξψληαο φηη δελ είλαη θαηάιιειεο γηα αξθεηέο 
εθαξκνγέο.   Ζ ZigBee Alliance, αλαθνηλψζεθε ην  2002 απνηειψληαο κία κε θεξδνζθνπηθή 
έλσζε γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ πξνηχπσλ ηερλνινγηψλ, κε ζηφρνπο φπσο ην ρακειφ 
θφζηνο, ―πξάζηλε‖ ηερλνινγία (ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πνιχ ρακειήο ή κεδεληθήο  
παξαγσγήο ξχπσλ, απνηεινχκελα θπξίσο απφ αλαθπθισκέλα πιηθά) αζχξκαηε επηθνηλσλία. 
Αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλα πξφηππα γηα επηθνηλσλία θαη παξαθνινχζεζε πάλσ ζε ηνκείο 
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, δηαρείξηζε νηθηαθψλ ρψξσλ, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε 
εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ, κνλάδσλ πγείαο, επηθνηλσληψλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη άιια. 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη θάησ απφ ηα πξφηππα ZigBee είλαη, 
φηη επηθεληξψλνληαη ζε ελζσκαησκέλεο, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο εθαξκνγέο θαη φηη νη 
πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ ηνπ, είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκεο γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 
Απαηηείηαη εηήζηα ζπλδξνκή γηα ηελ ρξήζε ηνπο (εκπνξηθά) θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη αλάπηπμε ZigBee εθαξκνγψλ. [ZigBee] 

 

2.1.1.1.7.3 Z-Wave 

Απνηειεί πξσηφθνιιν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλν γηα απηνκαηνπνίεζε 
νηθηαθψλ ζπζηεκάησλ. Κάλεη ρξήζε ζπρλνηήησλ ζηε κπάληα ηνπ 900MHz γηα απνθπγή 
παξεκβνιψλ κε ηερλνινγίεο φπσο νη Wi-Fi θαη Bluetooth. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη, ε 
αμηνπηζηία, ε ρακειή θαζπζηέξεζε επηθνηλσλίαο, ε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε πςειή 
θξππηνγξάθεζε (AES125) θαη ην κηθξφ κέγεζνο παθέηνπ κε ξπζκφ κεηάδνζεο 100Kbps. Ζ Z-
Wave Alliance απνηειεί, κηα θνηλσλία απφ θπξίαξρνπο θαηαζθεπαζηέο θαη εηαηξίεο παξνρψλ 
ππεξεζηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε ιχζεηο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο νηθηαθψλ ζπζηεκάησλ . Ζ Z-
Ware Alliance, πξνζθέξεη δσξεάλ παθέην αλάπηπμεο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ 
αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ην παθέην Open-zwave θάησ απφ άδεηα ρξήζεο GNU LGPL[GNU 
LGPL]. Αθφκα, παξέρεη παθέην γηα ρξήζε ηερλνινγηψλ λέθνπο (cloud) κε ηελ νλνκαζία Z-Cloud 
[Z-Cloud]. 

 

2.1.1. 1.7.4 TransferJet 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Sony θαη παξνπζηάζηεθε ην 2008. Απνηειεί ηερλνινγία 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, κηθξήο εκβέιεηαο επηηξέπνληαο ζε δχν(2) ζπζθεπέο κε ηελ ηερλνινγία 
απηή λα κεηαδίδνπλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλα ζε πςειή ηαρχηεηα. Με κέγηζηε ηαρχηεηα ζηα 
560Mbps θαη ρξήζε ζπρλφηεηαο 4.48GHz, ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία δελ ζεσξείηαη WPAN θαηά 
ην πξφηππν 802.15 θαη ε επηθνηλσλία ησλ ζπζθεπψλ επέξρεηαη κε ηελ επαθή ησλ δχν ζπζθεπψλ 
κεηαμχ ηνπο (κέγηζηε απφζηαζε ηξία (3) εθαηνζηά). Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε εθαξκνγψλ 
απαηηείηαη ηέινο ζπλδξνκήο ζηνλ νξγαληζκφ TrasferJet.[TrasgferJet],[TransferJet Overview] 
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2.1.1.1.7.5 Rubee 

Απνηειεί αζχξκαην πξσηφθνιιν δηπιήο επηθνηλσλίαο γηα αληίμνα πεξηβάιινληα, ελεξγεί 
πςειή αζθάιεηα εθαξκνγψλ. Κάλεη ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζαλ καθξχ θπκαηηθέο (έρνπλ δειαδή καθξχ κήθνο θχκαηνο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσλία 
αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο RuBee ( IEEE πξφηππν 1902.1) 
είλαη φηη θάλεη ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο 131kHz θαη γηα απηφ ην ιφγν έρεη ρακειέο ηαρχηεηεο 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε άιιεο ηερλνινγίεο φπσο ην Wi-Fi. Αθφκα ιφγσ ηνπ κηθξνχ 
θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί, έρεη εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο φπνπ ην 
θάλνπλ ηδαληθή ιχζε γηα εθαξκνγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αηζζεηήξεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 
παξαθνινχζεζεο, ελεξγνπνηεηέο (κεραλψλ, ζπζηεκάησλ), δείθηεο (φπσο ηαρχηεηαο νρεκάησλ, 
βάξνπο θ.η.ι.). Σέινο, ε ηερλνινγία έρεη εκβέιεηα δέθα πέληε κέηξα θαη είθνζη πέληε εθαηνζηά 
(15.25 κέηξα) θαη κπνξεί λα ιάβεη θαη απνζηείιεη δεδνκέλα απφ πνιιέο πεγέο (ζπζθεπέο). 

[RuBee][RuBee Spec][Tin-Yu Wu, Jhong-Ci Wu and Wei-Fang Weng, 2008] 

 

2.1.1. 1.7.6 NFC 

Σν πξφηππν NFC (Near Field Communixation) γηα έμππλα θηλεηά παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε άιιεο ζπζθεπέο ζε κηθξή απφζηαζε (δέθα (10) 
εθαηνζηά). Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο NFC είλαη, ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ,ε αζχξκαηε 
επηθνηλσλία εθαξκνγψλ θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο ζχλδεζεο. Ο νξγαληζκφο NFC Forum πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην πξφηππν NFC δεκηνπξγήζεθε ην 2004 απφ ηηο εηαηξίεο Nokia, Philips θαη Sony θαη 
πεξηιακβάλεη πιένλ θαη άιιεο εηαηξίεο- κέιε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επξεία γθάκα 
θιάδσλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο, έιεγρν πξφζβαζεο, εκπνξηθέο ζπζθεπέο, πγεία, αληαιιαγή θαη 
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο ρξεζηψλ, απνπιεξσκήο, κεηαθνξέο θαη 
απνζήθεπζεο πξντφλησλ, ζπγθνηλσλίεο, κεηαθνξέο, αζθάιεηα θαη πηζηνπνίεζε νληνηήησλ. Σν 
παθέην αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη δσξεάλ (Open-NFC(Apache License έθδνζε 
2.0 [Apache License])[Open-NFC]) κε κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ θαη ηεθκεξίσζεο.[NFC Forum] 

 

2.1.1.2 Δλζύξκαηεο Σερλνινγίεο 

2.1.1.2.1 Σεσνολογία Barcode 

Ζ Barcode ηερλνινγία (ξαβδσηφο θψδηθαο ή ξαβδνθψδηθαο), νλνκάδεηαη ε νπηηθή 
αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ γηα έλα αληηθείκελν κε ηελ ρξήζε αληζνπαρψλ θάζεησλ θαη 
παξάιιεισλ γξακκψλ, πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν. Ζ νπηηθή 
αλαπαξάζηαζε απηή, κπνξεί λα αλαγλσζζεί απφ θαηάιιειεο ζπζθεπέο ηεξκαηηθά, φπνπ 
ζαξψλεηαη κε κηα επζεία γξακκή θαηά κήθνο ηεο δηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο πνπ ππάξρεη ν 
ξαβδνθψδηθαο, θαη πεξηέρεη δηάθνξα δεδνκέλα γηα εθείλν ην αληηθείκελν, φπσο είλαη ε εκεξνκελία 
θαηαζθεπήο,ε εηαηξία θαηαζθεπήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, θσδηθφ παξηίδαο θαη αληηθεηκέλνπ θαη 
άιια. Δκπλεπζηήο ηεο ηερλνινγίαο απηήο ήηαλ ν Norman Joseph Woodland, φπνπ ην 1949 
παξνπζίαζε θαη ην 1952 θαηαρψξεζε ηελ παηέληα ηεο ηερλνινγίαο. Μέρξη ην 1981 
ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ πνιιέο εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο ψζπνπ θαη πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνλ 
ακεξηθαληθφ ζηξαηφ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.   

Οη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ξαβδνθψδηθα είλαη πάξα πνιιέο.ηελ παξνχζα εξγαζία 
αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά κφλν κεξηθέο. Απηέο είλαη ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιεηηνπξγίεο 
απηνκαηνπνίεζεο θαηεγνξηνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ-
πξντφλησλ. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα πηνζεηήζεη 
ηελ ηερλνινγία απηή. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο βηνινγία [Sujeevan Ratnasingham and Paul 
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D.N.Hebert, 2007][Kevin C.R. Kerr et al, 2007], ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ 
εγθαηαζηάζεσλ [Yu-Cheng Lin, Yu-Chih Su and Yen-Pei Chen, 2012], ε αζθάιεηα εθαξκνγψλ 
θαη δεδνκέλσλ, ε δηαζχλδεζε πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ-εγγξάθσλ κε ην ρξήζηε, θαη ηα 
ζπζηήκαηα απνπιεξσκήο, αλ θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ρξεζηκνπνηνχληαη  νη δχν δηαζηάζεσλ 
ξαβδνθψδηθεο [David Kuoetal, 2010],[Gao J. etal, 2009] θαη φρη νη κνλνδηάζηαηνη (απνηεινχλ ηελ 
πξψηε κνξθή ξαβδνθψδηθσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, αξγφηεξα αλαδείρζεθαλ θαη νη άιιεο κνξθέο).  

Οη θχξηεο δηαθνξέο ησλ κνλνδηάζηαησλ ξαβδνθσδηθψλ θαη ησλ δηζδηάζηαησλ είλαη, ζην 
κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ, ν ηχπνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ, ε εμάξηεζε απν ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ, ε θχζε ηεο ρξήζεο 
ηνπ, ε ρξήζε κεραληζκψλ δηφξζσζεο ιαζψλ θαη ν ηξφπνο αλάγλσζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ 
κνλνδηάζηαησλ, ν ζαξσηήο απνηειείηαη απφ κία πεγή θσηφο θαη έλα θσηνθχηηαξν πνπ ζαξψλεη 
ζε νξηδφληηα ηηο θάζεηεο ξάβδνπο ηνπ ξαβδνθψδηθα. Πιένλ, κε ηα έμππλα θηλεηά κπνξεί θαλείο λα 
ζαξψζεη (θσηνγξαθίδνληαο) ηνλ κνλνδηάζηαην ξαβδνθψδηθα θαη κέζα απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ 
λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο [Orazio Gallo and Roberto Manduchi, 2011]. Παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο απηέο. 
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Πίνακαρ 2: Διαθοπέρ μεηαξύ ζςζηημάηυν μονοδιάζηαηος παβδοκώδικα με διζδιάζηαηος. 

 

Ζ ρξήζε ησλ ξαβδνθσδηθψλ είλαη θπξίαξρε θαη απαξαίηεηε ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκία. Σα 
πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θαλείο απφ ηελ ρξήζε ηεο είλαη: 
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1. Απηφκαηε θαη ζχγρξνλε αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη 
θαη ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε κηαο επηρείξεζεο. 

2. Δχθνιε θαη επέιηθηε αιιαγή ηηκψλ πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ. 
3. Γπλαηφηεηα εμφξπμεο κεηα-δεδνκέλσλ παξαθνινπζψληαο θαη αλαιχνληαο ηηο 

αγνξαπσιεζίεο ησλ πξντφλησλ βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 
4. Γπλαηφηεηα ρξήζεο γηα απνπιεξσκή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (ζχζηεκα θνππνληψλ ή 

πφλησλ). 
5. Δμφξπμε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ φπσο θαηαζθεπαζηήο θαη ρψξα πξνέιεπζεο κέρξη θαη 

εκεξνκελία παξάδνζεο, αξηζκφ παξηίδαο, αξηζκφο παξαγγειίαο θαη άιιεο. 
6. Δχθνιε παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο παξαιαβήο παξάδνζεο πξντφλησλ. 
7. Υακειφ θφζηνο ηερλνινγίαο. 
8. Μεγάιε ηαρχηεηα αλάγλσζεο ησλ ξαβδνθσδηθψλ. 

 
Παξά ηα αξθεηά πιενλεθηήκαηα ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα δηαθξηηά κεηνλεθηήκαηα. Απηά είλαη : 

1. Αληνρή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
2. Αλνρή ζηα ρεκηθά θαη ζηνπο δηαιχηεο 

 
Παξφιν πνπ νη πην γλσζηέο κνξθέο ξαβδνθψδηθα είλαη ε κνλνδηάζηαηε θαη ε δηζδηάζηαηε, 

ππάξρνπλ θαη κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κνξθέο θαη 
ηξηζδηάζηαησλ ξαβδνθσδηθψλ [B. Akila, B. Hema and M. Suchithr, 2013]αθφκα θαη 
ξαβδνθσδηθνχο ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ [Tobias Langlotz and Oliver Bimber, 2007]. Καη νη δχν 
παξαπάλσ κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ, φπσο ζε ηνκείο 
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (ζε απζεληηθνπνίεζε ηαηληψλ), παξνπζηάζεηο δηαθεκίζεσλ, κειέηεο δνκψλ 
θπηηάξσλ [R. Gómez-Martínez etal, 2011], αζθάιεηα-απζεληηθνπνίεζε πξντφλησλ-αληηθεηκέλσλ, 
ηαπηνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε νληνηήησλ θαη άιινπο. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηερλνινγίεο 
ξαβδνθψδηθα κε κεγάιε εμάπισζε θαη πηνζέηεζε ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο αγνξάο. 

 

2.1.1.2.1.1 πκβνινγία UPC 

Απνηειεί παγθφζκην πξφηππν ξαβδνθψδηθσλ πνπ πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηνπ πξνηχπνπ 
ISO/IEC 15420:2009 θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζην εκπφξην θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο. Σνπξφηππν UPC (Universlal Product Code), αλαπηχρζεθε ην 1973 απφ ηνλ George 
J. Laurer γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο IBM. Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 
(θφξκεο-πξφηππα) φπνπ πεξηέρνπλ έλα εχξνο ςεθηαθψλ αξηζκψλ κε ξαβδνθψδηθεο θαη αλήθεη 
ζηελ θαηεγνξία ησλ κνλνδηάζηαησλ (1D) ξαβδνθσδηθψλ. Ζ πην θνηλή κνξθή ηνπ είλαη ε UPC-A, 
πνπ εκπεξηέρεη δψδεθα (12) αξηζκεηηθά ςεθία θαη ηνλ κνλαδηθφ ζε απηά ξαβδνθψδηθα θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ζπζηήκαηα POS. Οη πην θνηλέο κνξθέο ηνπ UPC πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη, ν UPC-A(δψδεθα (12) αξηζκεηηθά ςεθία), ν UPC-E (δεθαηξία (13) 
αξηζκεηηθά ςεθία) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαιιπληηθά πξντφληα, ηζίριεο, ηζηγάξα θαη ν EAN-13 
(δεθαηξία (13) αξηζκεηηθά ςεθία) πνπ ε ρξήζε ηνπ ζπλαληάηαη ζε πξντφληα POS. Ζ ηειεπηαία 
κνξθή ξαβδνθψδηθα, αλαπηχρζεθε ζηελ Δπξψπε ελψ νη παξαπάλσ δχν ζηελ Ακεξηθή. 
[GS1US][LaurerUPC][BarcodeIsland][IDHistory] 

 

2.1.1.2.1.2 πκβνινγία DataMatrix 

Ζ ζπκβνινγία DataMatrix απνηειεί κία πνιχ απνδνηηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ. 
Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δηζδηάζηαησλ (2D) ξαβδνθσδηθψλ  θαη απνηειείηαη απφ θειηά (cells) ή 
επίπεδα (modules) ζε ηεηξαγσληθφ ή νξζνγψληα κνηίβν (pattern) κε έλα κνλαδηθφ κνηίβν 
πεξηκέηξνπ γηα θάζε ξαβδνθψδηθα. Μπνξεί λα απνηππψζεη δεδνκέλα, θείκελν, ζχκβνια θαη 
κηθξέο εηθφλεο. Απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο θαη 
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γηα απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο κέζνδνη δηφξζσζεο ιαζψλ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί λα 
αλαγλσζηεί κε πνιχ κηθξή αλάιπζε ιήςεο ην θαζηζηά ηδαληθφ γηα πνιιέο εθαξκνγέο. αλ δηεζλέο 
πξφηππν ζπλαληάηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO/IEC 16022:2006 θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο 
βηνκεραλίεο θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ γηα ηελ ζήκαλζε θνκκαηηψλ πξντφλησλ, κηθξά 
αληηθείκελα θαη σο εηηθέηα. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Acuity CiMatrix / Siemens θαη ε ηειεπηαία ηεο 
έθδνζε απνηειεί ην πξφηππν DataMatrix ECC200.  [IDAutomation] [GS1US DM]. 

 

2.1.1.2.1.3 πκβνινγία Aztec Code 

Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Andrew Longacre Jr. θαη ηνλ Robert Hussey ην 1995 θαη 
δεκνζηνπνηήζεθε ην 1997 απφ ηελ εηαηξία AIM Inc. θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηζδηάζηαησλ 
ξαβδνθσδηθψλ. Χο δηεζλέο πξφηππν, ζπλαληάηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 
2477:2008. Ζ νκνηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ κνηίβνπ κε ππξακίδα παλνκνηφηππε εθείλσλ ησλ Αδηέθσλ 
ηνπ έδσζε ηελ νλνκαζία ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη, φηη δελ πεξηιακβάλεηαη καχξν 
πεξίγξακκα ζηνλ θψδηθα (ζησπειή πεξηνρή (quiet zone)) κε απνηέιεζκα λα ηνπ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο ξαβδνθψδηθα 
ζηνλ ίδην ρψξν (π.ρ. ζπκβνινγία QR). Έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιέο εηαηξίεο κεηαθνξψλ 
εκπνξεπκάησλ (πξντφληα θαη κέξε-θνκκάηηα πξντφλησλ) αιιά θαη πειαηψλ (ζπλαληάηαη ζε 
εηζηηήξηα πειαηψλ). Αθφκα ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Πνισλίαο, έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ ζπκβνινγία 
Aztec γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο 
ηεο ρψξαο θάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ. Σέινο, ζηνλ Καλαδά γίλεηαη ρξήζε ηνπ γηα 
απνπιεξσκή ινγαξηαζκψλ. [Mobilio] [Zint project] [Zint manual]  [IDAutomation] 

 

2.1.1.2.1.4 πκβνινγία MaxiCode 

Υξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 16023:2000 θαη 
νη ηνκείο ρξήζεο ηνπ είλαη θπξίσο γηα εληνπηζκφ πξντφλησλ, ε αγνξά πξντφλησλ θαη ν δείθηεο 
θαηαγσγήο πξντφλησλ θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ UPC(United Parcel Service) ην 1992. 
Απνηειείηαη απφ επίπεδα (modules) πνπ πεξηιακβάλνπλ εμάγσλα γχξσ απφ έλα κνλαδηθφ 
κνηίβν (pattern). Παξέρεη έιεγρν ιαζψλ θαη θσδηθνπνηεί δχν κελχκαηα. Σν πξψην κήλπκα 
πεξηιακβάλεη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα θαη ην επίπεδν ππεξεζηψλ ηνπ, θαη ην δεχηεξν επίπεδν 
παξέρεη πιεξνθνξίεο φπσο δεδνκέλα δηεχζπλζεο.  [IDAutomation] 
 

2.1.1.2.1.5 πκβνινγία QR 

H ζπκβνινγία QR απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ξαβδνθψδηθα κεηά ηελ κνξθή 
UPC πέξα απφ ηελ επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα ζην επξχ θνηλφ. Λφγσ ηεο δηαθξηηφηεηάο ηνπθαη ηεο  
δπλαηφηεηαο γξήγνξεο αλάγλσζεο, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ηελ επθνιία ζάξσζεο 
ηνπ ξαβδνθψδηθα ( Γελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε γσλία ιήςεο ιφγν ησλ ηξηψλ δηαθξηηψλ κνηίβσλ 
ζηηο ηξεηο γσλίεο ηνπ ξαβδνθψδηθα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε  ζσζηή αλάγλσζε θαη 
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη) [Peter Kieseber et al, 2010]. Αλαπηχρζεθε ην 1994 
απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο πνιπεζληθήο Toyota, ηελ  Ηαπσληθή εηαηξία Denso Wave [Denso 
Wave].  

Σν QR απνηειεί, ην αθξσλχκην ηεο πξφηαζεο Quik Response εθθξάδνληαο ηελ 
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ν ξαβδνθψδηθαο γηα γξήγνξε αλάγλσζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν πξνδηαγξαθψλ ISO/IEC 18004:2000 θαη ε εηζρψξεζε ηνπ ζηελ αγνξά 
απφ θιάδνπο φπσο ε βηνκεραλία, νη κεηαθνξέο (π.ρ. εληνπηζκφο πξντφλησλ)  θαη ηα 
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ηνπο κέρξη θαη ηηο εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ πνπ κπνξνχλ ην 
αλαγλσξίζνπλ, είλαη θαζνιηθή. Αμηνζεκείσην παξάδεηγκα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη θνηλσληθήο αθφκα 
απνδνρήο ζαλ πξφηππν ξαβδνθψδηθα είλαη, ε αλάπηπμε ηνπ ηζηνρψξνπ [QRpedia].  
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Ο ρξήζηεο ελφο έμππλνπ θηλεηνχ, κπνξεί κε ηελ ζάξσζε ελφο ιεγφκελνπ QRpedia QR 
θσδηθνχ (πνπ ζπλδέεηαη κε έλα αληηθείκελν φπσο εθζέκαηα ζε έλα κνπζείν), λα  κεηαθέξεηαη 
κέζν ηνπ θπιινκεηξεηή-πεξηεγεηή (browser) ζηνλ ζχλδεζκν (ηζηνζειίδα) ηνπ νξγαληζκνχ 
[Wikipedia] φπνπ παξέρνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ην αληηθείκελν [QRpedia]. Ζ δεκηνπξγία 
θαη ρξήζε ησλ θσδηθψλ QR είλαη πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία θαη ππάξρνπλ βηβιηνζήθεο γηα ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο θαη αλάγλσζεο ησλ θσδηθψλ QR 
θαη ησλ άιισλ ξαβδνθσδηθψλ (κε αδεηνδφηεζε ειεχζεξεο ρξήζεο (φπσο [Apache License] θαη 
[MIT License])) επξένο δηαζέζηκα θάησ απφ ηηο παξαπάλσ άδεηεο ρξήζεο.[QRcode] 
  
 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη φια ηα έμππλα θηλεηά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
ζαξψζνπλ ξαβδνθψδηθεο θάλνληαο ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο θάκεξαο πνπ έρνπλ θαη φηη 
ππάξρνπλ παθέηα φπσο ην [Zint project] πνπ παξέρεη βηβιηνζήθεο γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
φπσο [Microsoft Windows], [freeBSD], [Linux] θαη [Zxint] γηα ιεηηνπξγηθφ [Android] κε ηελ ρξήζε 
ησλ νπνίσλ κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκβνινγηψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζην θεθάιαην απηφ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη βηβιηνζήθεο επί πιεξσκή 
φπσο ην [Scandit] θαη ην [LeadTools]. Κχξην κέιεκα βέβαηα θάζε πξνγξακκαηηζηή είλαη λα 
εζηηάδεη πέξα απφ ηελ επρξεζηία, ηε δηαδξαζηηθφηεηα  θαη ηε ηαρχηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ 
θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ παθέησλ, ζηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη ηηο εππάζεηεο πνπ κπνξεί λα 
έρεη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζε κειέηεο φπσο [Peter Kieseber et al, 2010]. 
 

2.1.1.2.2 Κάπηα Μαγνηηικήρ Σαινία 

Ζ θάξηα καγλεηηθήο ηαηλίαο, απνηειείκηα επξέσο δηαδεδνκέλε ηερλνινγία ζε πνιινχο 
ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ  
δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ρξήζε πεξηγξάθνληαη απφ ηα πξφηππα ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811, 
ISO/IEC 7812, ISO/IEC 7813, ISO 8583, θαη ISO/IEC 4909 αλάινγα ησλ πξνο ρξήζε ππεξεζηψλ. 
Δκπλεπζηήο ηεο ηερλνινγίαο ηεο καγλεηηθήο θάξηαο ήηαλ ν Forrest Parry, πνπ δνχιεπε ζηελ IBM 
[IBM magnetic stripe]. Αλ θαη ε ηερλνινγία δελ είλαη θαζφινπ θαηλνχξγηα ( ν Samuel F. B. Morse 
ην 1844 θαηάθεξε ηελ πξψηε κεηαθνξά ζήκαηνο, θαη αξγφηεξα ν Alexander Graham Bell ηελ 
κεηαθνξά θσλήο ην 1877. Απηά ηα επηηεχγκαηα θαη άιια επέηξεςαλ ην 1960  ηελ εηαηξία IBM λα 
αλαπηχμεη κέζνδν γηα ηελ  πξνζθφιιεζε καγλεηηθήο ηαηλίαο ζε πιαζηηθή θάξηα [AES][IBM 
magnetic stripe]).Απηή ε κέζνδνο,απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ππνδνκήο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 
παγθνζκίσο αιιά θαη ζε άιια ζπζηήκαηα φπσο ζηελ αζθάιεηα ππεξεζηψλ, ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ, ζηελ πηζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, ζηηο πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη πξφζβαζεο 
ρψξσλ. Ζ ρξήζε ηεο καγλεηηθήο θάξηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλPOS είλαη πνιχ 
δηαδεδνκέλε ιφγσ ηεο ρξήζε ηνπο απφ πειάηεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ππεξεζηψλ 
θαη πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 
κε καγλεηηθέο θάξηεο κπνξεί θαλείο λα βξεη παληνχ ζηελ αγνξά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο (απφ κηθξά 
θαηαζηήκαηα κέρξη πνιπεζληθέο). Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα [Ming Xia et al, 
2012] [Tomoko Kashima, 2010]. Όκσο ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπλ δελ είλαη θαη ηφζν αμηφπηζηε 
[WesLee Frisby et al ,2012]. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη γίλνληαη ελέξγεηεο γηα πηνζέηεζε πην 
εμειηγκέλσλ θαξηψλ θαη ζπζηεκάησλ θπξίσο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη απφ ηα 
ζπζηήκαηα POS (π.ρ. RFID ηερλνινγία γηα ηα κέιε-πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ [Tan-Hsu Tan and 
Ching-Su Chang, 2010]). Αλ θαη ζαλ ηερλνινγία νη καγλεηηθέο θάξηεο θέξνπλ αξθεηά 
πιενλεθηήκαηα, αλη' απηνχ έρεη θαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. 
Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη: 

1. Υακεινχ θφζηνπο ηερλνινγία. 

2. Πνιιαπιή ρξήζε. ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζαλ θάξηα πηζηνπνίεζεο ρξήζηε 
θαη αζθάιεηα ρξήζηε (πηζησηηθή θάξηα), θάξηα κέινπο-πειάηε ζε κηα επηρείξεζε, 
πηζηνπνηεηηθφ-θιεηδί ζε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο. 
αλ πξνπιεξσκέλε θάξηα  γηα ππεξεζίεο θαη άιια ζπζηήκαηα. 
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3. Δίλαη αλαθπθιψζηκεο θάξηεο. 

Απφ ηελ άιιε φκσο έρνπλ θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

1. Γελ παξέρνπλ αλζεθηηθφηεηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ ρξήζε. 
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κε ηελ πνιιαπιή ρξήζε πνιιέο καγλεηηθέο θάξηεο 
θζείξνληαη ζηελ καγλεηηθή ηαηλία κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκεο απφ 
πνιιά κεραλήκαηα (ATM, ηακεηαθά ζπζηήκαηα ηχπνπ POS) 

2. Παξέρεη ρακειή αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ-δεδνκέλσλ. 

3. Απνηειεί βνξά γηα ππνθινπέο ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ θάλνληαο ρξήζε θαη 
ηνπ Γηαδηθηχνπ αιιά θαη κε ηελ βία (θινπή ηζάληαο, βίαηε αλάθηεζε θάξηαο θαη 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηελ ζηηγκή ηεο αλάιεςεο απηψλ απφ ATM). 

 

2.1.1.2.3 Σεσνολογία Smartcard (έξςπνερ κάπηερ) 

Οη έμππλεο θάξηεο, απνηεινχληαη απφ κία πνιχ κεγάιε νηθνγέλεηα θαξηψλ φπνπ ε ρξήζε ηνπο θαη 
νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. Γηαθέξνπλ απφ ηηο 
καγλεηηθέο θάξηεο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, ην ελζσκαησκέλν θχθισκα πνπ κπνξεί θαλείο λα 
δηαθξίλεη ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο θάξηαο (νη καγλεηηθέο θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ καγλεηηθή 
καχξε ηαηλία ζηελ νπίζζηα φςε ηεο θάξηαο). Όπσο κε ηηο θάξηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο, έηζη θαη νη 
έμππλεο θάξηεο, κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ επξέσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 
κε ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε ηνπο γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο 
ηειεθσλίαο κε ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ ηειεθψλνπ (επξέσο γλσζηέο σο ηειεθάξηεο). Όιεο  νη 
θηλεηέο ζπζθεπέο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θάλνπλ ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ (θνηλψο γλσζηέο σο 
SIM θάξηα) γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ηαπηνπνίεζε αξηζκνχ-ινγαξηαζκνχ ρξήζηε πνπ παίξλεη 
κέξνο ζε κία επηθνηλσλία (ηειεθσληθή θιήζε, κεηαθνξά δεδνκέλσλ-πιεξνθνξηψλ, βίληεν-θιήζε) 
γηα ζπγρξνληζκφ, απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα (πεξηέρεη θιεηδηά γηα θξππηνγξαθεκέλε 
επηθνηλσλία) θαη άιια.  

Σα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ έμππλσλ θαξηψλ 
ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1968 (Οη Γεξκαλνί Helmut Grottrup θαη Jurgen Dethloff θαηαρψξεζαλ 
παηέληα γηα κία θάξηα κε απηφκαην ηζηπ. Ο Γάιινο Ronald Moreno θαηαρψξεζε παηέληα γηα ηελ 
θάξηα κε κλήκε ην 1974. Δλψ ην 1978 θαηαρσξήζεθε παηέληα απφ ηνλ Jurrgen Dethloff γηα κηα 
έμππλε θάξηα κε κηθξνεπεμεξγαζηή θαη κλήκε. Σέινο, ν Honeywell Bull εθεχξε ηελ πξψηε 
έμππλε θάξηα κε κηθξνεπεμεξγαζηή). Ζ πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ έμππλσλ θαξηψλ απνηειεί ε 
επνλνκαδφκελε ηειεθάξηα φκσο ηξαπεδηθνί φκηινη θαη επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο θάλνπλ ρξήζε 
έμππλσλ θαξηψλ (έμππλεο θάξηεο κε κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη καγλεηηθή ηαηλία ζηελ πίζσ φςε 
(πβξηδηθή θάξηα) ) γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο ησλ πειαηψλ ηνπο. Τπάξρνπλ ιίγνη νξγαληζκνί ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αδεηνδνηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ 
θαξηψλ ζηνλ θφζκν (φκηινο [Mastercard], [Visa], [American Express]) ζε άιινπο ηξαπεδηθνχο 
νκίινπο θαη ζρήκαηα.  

Ζ ρξήζε, φπσο θαίλεηαη ησλ έμππλσλ θαξηψλ, είλαη ζρεδφλ αλαγθαία  ζηνλ ζχγρξνλν 
ηξφπν δσήο (SIM θάξηα, ηειεθάξηα, πηζησηηθή-ρξεσζηηθή θάξηα) θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν δελ 
κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ ζηα POS ζπζηήκαηα. Ο πειάηεο ζα θάλεη ρξήζε θαη ηνπ θηλεηνχ ηνπ 
αιιά θαη ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, γηα λα θάλεη θάπνηεο ζπλδηαιιαγέο κε έλα POS ζχζηεκα (γηα 
παξάδεηγκα πιεξσκή ινγαξηαζκνχ [WesLee Frisby et al, 2012], πεξηήγεζε κέζσ 3G ζην 
Γηαδηθηπαθφ απηφκαην ζχζηεκα παξαγγειηψλ ηεο επηρείξεζεο[Ming Xia et al, 2012] εχξεζεο 
εζηηαηνξίνπ ή πνηνπσιείνπ [Daniel Gallego Vico et al, 2012]). Αθφκα, ε ρξήζε ηνπο εθηείλεηαη θαη 
ζε θάξηεο πηζηνπνίεζεο ρξήζηε ζε ζπζηήκαηα επί πιεξσκή ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, γηα ρξήζε 
πξνο παξνρή πξφζβαζεο ζε ειεγρφκελνπο ρψξνπο, πξνπιεξσκέλεο ππεξεζίεο (γηα 
παξάδεηγκα θαη' νίθνλ, κέζα κεηαθνξάο, ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο ). Γηα ηα ζπζηήκαηα ηξαπεδψλ 
(πηζησηηθέο-ρξεσζηηθέο θάξηεο) ηα πξφηππα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
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θαξηψλ αθνινπζνχλ ην πξφηππν ISO/IEC 7810:2003 θαη ην ISO?IEC 7816:2004. 
[emvco][SmartCard Alliance] 
 Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ έμππλσλ θαξηψλ είλαη: 

1. Πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη έιεγρνο. Με ηελ ρξήζε θξππηνγξάθεζεο θαη 
απζεληηθνπνίεζεο παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηηο καγλεηηθέο θάξηεο. Ο 
κηθξνεπεμεξγαζηήο κε ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 
ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα δξάζεο ηνπ. 

2. Ζ δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο (πξνγξακκαηηδφκελα ηζηπ) παξέρεη 
ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα (ν 
ρξήζηεο απνβάιεη ην άγρνο κεηαθνξάο κεγάισλ πνζφλ ρξεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 
δσή θαη κπνξεί κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ νξγαληζκφ ηεο ηξάπεδαο λα κπινθάξεη θάζε 
ζπλδηαιιαγή ζε πεξίπησζε θινπήο ηεο θάξηαο (ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο παξέρνπλ θαη νη 
καγλεηηθέο θάξηεο)). 

3. ε αληίζεζε κε ηηο καγλεηηθέο θάξηεο, νη έμππλεο θάξηεο κε ηελ ρξήζε ηνπ θσδηθνχ PIN 
κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ σο έλα βαζκφ ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο. 

4. Μπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ θαηφρνπ θαη λα δηεπθνιχλνπλ πνιχ 
ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζαλ θάξηα άδεηαο νδήγεζεο ή ζαλ ηαηξηθνχ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θάξηα αζζελείαο κπνξεί λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε 
αηφκνπ . 

5. Δμάιεηςε ησλ απαηψλ. Με ηελ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο 
παξάλνκε εξγαζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ παξαλνκηψλ. 

6. Μπνξεί λα αλαπξνγξακκαηηζηεί θαη επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιν ζθνπφ. Μπνξεί λα 
απνζεθεχζεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα (επαθέο, 
πιεξνθνξίεο πηζηνπνίεζεο ρξήζηε, θσδηθνχο). 

7. Αλζεθηηθφηεηα ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Γελ κπνξεί εχθνια λα δηαγξαθνχλ ηα 
δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ νη έμππλεο θάξηεο. 

8. Δπθνιία ρξήζεο. Ο θάηνρνο κε έλαλ θσδηθφ (PIN) ή θαη ρσξίο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 
θαη απζεληηθνπνίεζε ηεο νληφηεηαο ηνπ ζε έλα ζχζηεκα θαη λα ρεηξηζηή ην ινγαξηαζκφ 
ηνπ ή ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη. 

Παξφια ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ θαξηψλ, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο είλαη 
αξθεηά θαη φρη θάηη πνπ κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ. Απηά είλαη: 

1. Απψιεηα θάξηαο. Ζ απψιεηα ηνπο, είηε απφ θινπή, είηε απφ κε ζσζηή αζθαιήο θχιαμε 
ηνπο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηνπ 
κεδακηλνχ βάξνπο ηνπο είλαη πνιχ εχθνια λα ραζνχλ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπο λα παξέρνπλ 
πνιιαπιέο ρξήζεηο γηα πνιιέο ππεξεζίεο (γηα παξάδεηγκα πηζησηηθή-ρξεσζηηθή θάξηα 
θαη θάξηα πγείαο) ηηο θαζηζηά πνιχηηκεο θαη ε απψιεηα ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θαζπζηέξεζε θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

2. Αζθάιεηα. Γελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα πνπ πηζηεχεη ν θνηλφο ρξήζηεο φηη έρεη. 
Πνιινί ρξήζηεο έρνπλ ππεξεθηηκεκέλε εληχπσζε γηα ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ 
παξέρνπλ νη έμππλεο θάξηεο θαη γηα απηφ νη ρξήζηεο ηνπο δελ είλαη φζν ζπλεηδεηά 
πξνζεθηηθνί ζα έπξεπε λα είλαη. 

3. Λφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο λα παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο ηαπηνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
ρξήζηε θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γίλνληαη βνξά απφ θαθνπνηνχο. Όζν σθέιηκε είλαη 
ε ρξήζε ηνπο σο κέζν ηαπηνπνίεζεο απφ ηα ζψκαηα αζθαιείαο ηφζν κπνξεί λα γίλεη 
ζηφρνο γηα ιφγνπο πιαζηνγξάθεζεο ζηνηρείσλ θαη ππνθινπή ηνπο. 

4. Σν θφζηνο ησλ ζπζθεπψλ αλάγλσζεο ησλ έμππλσλ θαξηψλ παξακέλεη πςειφ. 
[SmartCard Alliance] 
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2.1.1.2.4 Σεσνολογία Voice over IP (VoIP) 

Απνηειεί ηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο θαη 
ζπλδηαιέμεσλ βίληεν-θιήζεσλ κέζα απφ δίθηπν TCP/IP.  Οη ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ 
ρξήζε απηή ηεο ηερλνινγία είλαη ζρεδφλ φιν ην εχξνο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηεξκαηηθψλ (θνηλέο 
ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, θηλεηά ηειέθσλν, ηειενκνηφηππνο(fax), H/Y) αιιά πιένλ νη πεξηζζφηεξνη 
νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζηελ ρξήζε ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηερλνινγία 
Ethernet. Ζ ρξήζε ηελ ηερλνινγίαο VoIP πηζηεχεηαη απφ πνιινχο (εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο, 
θνηλσληθέο νκάδεο) φηη ζα έρεη θαζνιηθή παξνπζία ζην εγγχο κέιινλ. Πνιιέο θνξέο ην VoIP 
ζπλδέεηαη κε ηνλ φξν Γηαδηθηπαθή ηειεθσλία, πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηφ. Σν παξαπάλσ 
γεγνλφο νθείιεηαη ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θάλνπλ ρξήζε 
ππεξεζηψλ VoIP κέζα απφ απηφ θαη κφλν.  Ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο κπνξεί 
θαλείο λα δεη πινπνηήζεηο φπνπ ην VoIP ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία (ρσξίο 
ηελ ρξήζε H/P θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ)  θαη εζσηεξηθά ηεο εηαηξία (απνκνλσκέλα απφ ην εμσηεξηθφ 
πεξηβάιισλ ηεο εηαηξίαο) αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (πειάηεο, ζπλεξγάηεο) ηεο 
εηαηξίαο. Ζ ηερλνινγία VoIP, ζηεξίδεηαη πάλσ ζε πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ζεκάησλ θαη θάζε 
ππεξεζία-εθαξκνγή πνπ ηελ πξνζθέξεη θάλεη ρξήζε ελφο απφ ηα πξσηφθνιια πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο. Υαξαθηεξηζηηθά ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ηα πην γλσζηά θαη 
δηαδεδνκέλα πξνο ρξήζε πξσηφθνιια. 

 

2.1.1.2.4.1 Πξσηφθνιιν Ζ.323 

Πξνηάζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ [ITU-T] πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο νξγαληζκνχο πνπ είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ησλ πξνηχπσλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σν παξφλ πξφηππν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

1. Έλα ζχζηεκα γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη εγθαζίδξπζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 
θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ήρνπ/ βίληεν ζηελ επηθείκελε επηθνηλσλία πνπ ζα έρνπλ 
ηα εκπιεθφκελα δχν άθξα. Λφγσ ηνπ φηη ζαλ πξσηφθνιιν ππνζηεξίδεη πνιιά πξφηππα 
θσδηθνπνίεζεο, απαηηείηαη έλα πξσηφθνιιν πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζπκθσλίαο 
ελφο θνηλνχ ζρήκαηνο θσδηθνπνίεζεο. 

2. Πεξηέρεη πξνδηαγξαθή πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ελζπιάθσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ 
δεδνκέλσλ ήρνπ θαη βίληεν ζε παθέηα απνζηνιήο κέζα ζην δίθηπν. Σν H.323 θάλεη 
ρξήζε ζχζηεκαRTP. 

3. Πεξηέρεη νδεγίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ δχν κειψλ-
ζπζηεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα κεηξψα δηεπζχλζεσλ (ην H.323 νλνκάδνληαη gatekeeper 
(θχιαθαο ηεο πχιεο)). 

4. Πεξηέρεη νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κηαο εθαξκνγήο δηθηχνπ 
TCP/IP κε ζπκβαηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ ρξήζε δηθηχνπ κεηαγσγήο 
θπθιψκαηνο. 

Σέινο, ην πξσηφθνιιν H.323 επηβάιιεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ ζπκπίεζεο θσλήο [G.711] 
γηα ηελ ρξήζε ηνπ. Αληίζεηα, ε ππνζηήξημε βίληεν είλαη πξναηξεηηθή γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
πξσηνθφιινπ H.323. Αλ θαη ζαλ πξσηφθνιιν πξσηνζηάηεζε ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαοVoIP θαη 
ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπ, αξγφηεξα αληηθαηαζηάζεθε απφ πην φρη 
θαη ηφζν πνιχπινθεο ηερλνινγίεο (φπσο ην SIP). [H.323][H.323 Forum][James F. Kurose and 
Keith W. Ross,2003] 
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2.1.1.2.4.2 Πξσηφθνιιν SIP (Session Initation Protocol) 

Πξσηφθνιιν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν [RFC 3261] ηνπ νξγαληζκνχ [IETF]. Απνηειεί 
πξσηφθνιιν ρακεινχ θφξηνπ ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο (κνληέινπ OSI [ITU-T X.200]).  
Αλαθνξηθά πεξηγξάθνληαη κεξηθέο ιεηηνπξγίεο : 

 Παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζχλδεζεο θιήζεσλ κέζα απφ δίθηπν IP. 

 Παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο IP ηνπ θαινχκελνπ απφ ηνλ θαινχληα. 

 Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα-κεραληζκνχο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ, αιιαγή 
θσδηθνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο, πξφζθιεζε λέσλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θιήζεο, κεηαβίβαζε ηεο θιήζεο θαη αλακνλή ηεο. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξάο ηνπ OSI[ITU-T X.200] θαη 
έηζη δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί κε πξσηφθνιια φπσο TCP, UDP, STCP. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ξνψλ 
βίληεν θάλεη ρξήζε ηνπ RTP θαη SRTP πξσηνθφιισλ. Δλψ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά κελπκάησλ 
θάλεη ρξήζε ηνπ TLS πξσηνθφιινπ. Πνιιέο εθαξκνγέο θαη εηαηξίεο θάλνπλ ρξήζε ην 
πξσηνθφιινπ απηνχ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη εθαξκνγέο φπσο [Ekiga], [Empathy], 
[Android], [Blink], [Jitsi] θαη πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο εηαηξηθέο θαη ειεχζεξεο πξνο ρξήζε θαη απφ 
Ζ/Τ, ζηαζεξά ηειέθσλα  αιιά θαη απφ θηλεηέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο (π.ρ. έμππλα θηλεηά). 
[James F. Kurose and Keith W. Ross, 2003][RFC 3261] 
 

2.1.1.2.4.3 Πξσηφθνιιν RTP 

Σν RTP πξσηφθνιιν νξίδεηαη απφ ην πξφηππν [RFC 3550] ηνπ νξγαληζκνχ [IETF]. Απνηειεί 
πξφηππν γηα ηελ κεηάδνζε κνξθψλ ήρνπ φπσο PCM, GSM, MP3 θαζψο θαη ησλ κνξθψλ βίληεν 
MPEG θαη Ζ.263. Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, είλαη επξέσο γλσζηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
πνιιέο πινπνηήζεηο θαη εξεπλεηηθά πξφηππα. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
πξσηφθνιια ηνπ είδνπο ηνπ, φπσο ην SIP θαη ην H.232. Σν RTP ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ 
κε ην RTCP φπνπ νξίδεη πξσηφθνιιν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ησλ κεηαδφζεσλ 
θαη γηα QoS. Σέινο, βνεζάεη ζηνλ ζπγρξνληζκφ γηα πνιιαπιέο ξνέο επηθνηλσλίαο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην RTP θάλεη ρξήζε δπγψλ αξηζκψλ πνξηψλ επηθνηλσλίαο, ελψ ην RTCP 
ρξεζηκνπνηεί ηνλ επφκελν κνλφ αξηζκφ απφ εθείλσλ ηνπ αληίζηνηρνχ RTP πξσηνθφιινπ, γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε-επηθνηλσλία. Σν RTCP ππφ ην πξφηππν [RFC 3711], δεκηνπξγήζεθε σο 
πξνέθηαζε ηνπ RTP γηα ηελ δηαζθάιηζε πξνζηαηεπκέλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κειψλ κηαο ζχλδεζεο. [James F. Kurose and Keith W. Ross, 2003] [RFC 3550] 
 

2.1.1.2.4.4 Πξσηφθνιιν SDP 

Πξφηππν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ IETF,  αξρηθά ην 1998 θαη ε ηειεπηαία έθδνζε 
ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δεκνζηεχζεθε ην 2006. Ο θσδηθφο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο έξρεηαη κε ηελ 
νλνκαζία [RFC 4566] θαη νξίδεη φιεο εθείλεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ζπλεδξηάζεηο πνιπκέζσλ. Γελ 
πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ πνιπκέζσλ ζαλ ηα παξαπάλσ πξσηφθνιια, αιιά 
κεζνιαβεί γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ηχπνπ ησλ πνιπκέζσλ πνπ ζα 
κεηαθεξζνχλ (ήρνο, βίληεν), ηνπ ηχπνπ (format)  ηεο δηεχζπλζεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ 
πεξηγξαθψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεπηνκέξεηεο. Αξρηθά, ζρεδηάζηεθε 
σο θνκκάηη ηνπ πεηξακαηηθνχ πξσηνθφιινπ SAP πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν [RFC 2974] γηα 
ην Γηαδίθηπν ην 2000. Σν πξφηππν SDP ζπλαληάηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πξσηφθνιια φπσο ηα 
RTP, RTSPθαη SIP αιιά θαη κφλν ηνπ. [RFC 4566] 
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2.1.1.2.4.5 ΠξσηφθνιινInter-AsteriskeXchange (ΗΑΥ) 

Απνηειεί πξσηφθνιιν VoIP πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ήρν θαη πνιπκέζα δηακέζνπ ηεο ίδηαο 
πφξηαο. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ IAX ζεσξείηαη παξσρεκέλε θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε 
δεχηεξε έθδνζε ηεο (IAX2) έρεη δεκνζηεπζεί φρη ζαλ πξφηππν κε ην δεκνζίεπκα [RFC 5456] απφ 
ηνλ IETF. Παξέρεη, φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ εμππεξεηεηψλ (server) κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πειαηψλ (client) γηα ζπλεδξίεο 
VoIP. Απνηειεί αλνηθηφ πξφηππν (αλάινγα ηελ ρξήζε ηνπ (γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαη ε 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ απαηηείηελ εμαγνξά άδεηαο)) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία [Digium] 
θαη δελ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε κεζνδνινγία  βάζε-πξνηχπνπ.[RFC 5456][Digium] 
 

2.1.1.2.4.6 Πξσηφθνιιν XMPP 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ θνηλφηεηα [Jabber], ην 1999 γηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απνζηνιή 
κελπκάησλ. Απνηειεί, πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο βαζηζκέλν ζηελ γιψζζα ζήκαλζεοXML. Απφ 
ην αθξσλχκην  eXtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ζπκπεξαίλνπκε απηφ ην 
πξσηφθνιιν αλαπηχρζεθε λα είλαη επεθηάζηκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα άκεζε απνζηνιή 
κελπκάησλ, βίληεν-θιήζεσλ, κεηαθνξά δεδνκέλσλ, VoIP, publish-subscribe ζπζηήκαηα  [Xmpp 
Org] αθφκα θαη ζε δηθηπαθά παηρλίδηα[Xmpp oreilly]. Γηαλέκεηαη ππφ άδεηα ειαθξά δηακνξθσκέλν 
απφ ηελ άδεηα [MIT License] ηελ [Xmpp License]. Σν 2002, ν νξγαληζκφο [IETF] ζχληαμε θαη 
δεκνζίεπζε ηα πξσηφθνιια πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξσηνθφιινπ XMPP ππφ ηα 
πξφηππα RFC 3920, 3921, 3922 θαη 3923. Σα πξσηφθνιια RFC 3920, 3921 θαη 3922,  
αληηθαηαζηάζεθαλ ην 2011 απφ ηα [RFC 6120] πνπ ην πξνζδηνξίδεη, ην RFC 6121 θαη ην RFC 
6122. Πνιχ νξγαληζκνί, θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
ηνλ φκηιν Google φπνπ απφ ην 2005 θάλεη ρξήζε ηνπ XMPP ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Google Talk 
γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο [Xmpp gtalk]. [RFC 6120] [Xmpp 
Org] 
 

 Όια ηα παξαπάλσ πξσηφθνιια ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο νξγαληζκνχο θαη 
ρξήζηεο θαζεκεξηλά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη νινέλα θαη πην απνδεθηή απφ 
ηα θνηλσληθά ζχλνια θάλνληαο ρξήζε ηδηαίηεξα ησλ ππεξεζηψλ 3G θαη εθαξκνγψλ φπσο [Viber], 
[Tangν] πνπ έρεη γίλεη αλαθνξά παξαπάλσ (βιέπε ελφηεηα ―Σερλνινγίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 
3G”).  Πνιιά είλαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη θαλείο απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
VoIP θαη ηδηαίηεξα κηα επηρείξεζε πνπ θάλεη ρξήζε ζπζηεκάησλ POS. Μεξηθά απφ απηά ηα 
πιενλεθηήκαηα  είλαη: 

1. Υακειφ θφζηνο ρξεψζεσλ. Οη VoIP ζπλεδξηάζεηο (θιήζεηο) δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη δελ θάλνπλ ρξήζε θάπνηα ηειεθσληθήο ππεξεζίαο. Αληίζεηα, 
ρξεζηκνπνηνχλ έλα δίθηπν TCP/IP θαη έηζη νη ππεξεζίεο είλαη δσξεάλ γηα επηθνηλσλία 
κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ νληνηήησλ. Ζ ρξήζε κηαο γξακκήο DSL ή νπνηαδήπνηε 
ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο ππεξεζίαο πνπ ζπλδέεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη γηα IP ππεξεζίεο ή 
ζπζθεπέο γηα ηελ επηθνηλσλία είλαη δσξεάλ. Αλ θάπνηνο φκσο ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε 
ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κέζσ IP ππεξεζίαο ή ηειεπηθνηλσληαθήο ζπζθεπήο ηφηε πξέπεη λα 
απεπζπλζεί ζε παξνρέα VoIP. Ο παξνρέαο κε ρακειέο ρξεψζεηο κπνξεί λα παξέρεη 
ππεξεζίεο κεηαγσγήο ηνπ VoIP απφ ην Γηαδίθηπν ζε ηειεθσληθφ δίθηπν. 

2. Υακειή θνξνιφγεζε. Λφγσ ησλ ρακειψλ θνξνινγηψλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηηο 
θπβεξλήζεηο ζε ππεξεζίεο VoIP νη εθάζηνηε ππεξεζίεο είλαη θαη απηέο πνιχ ρακεινχ 
θφζηνπο. 

3. Φνξεηφηεηα. Ζ ηδηφηεηα λα κεηαθέξεη θαλείο ην VoIP ινγαξηαζκφ ηνπ νπνπδήπνηε (βάζε 
ηεο κνλαδηθφηεηα ηεο IP) θαζηζηά ηελ ππεξεζία άξηζην εξγαιείν άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο. 
Μπνξεί θαλείο απφ νπνπδήπνηε έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν λα ζπλδεζεί ζε απηφ κε 
ηνλ VoIP ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα έρεη απηφκαηα φιεο εθείλεο  ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη ν 
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VoIP ινγαξηαζκφο ηνπ. Καιψληαο θάπνηνο έλαλ ζην VoIP ινγαξηαζκφ ηνπ, αζρέησο ηελ 
απφζηαζε, δελ ππάξρεη ρξέσζε δηφηη είλαη κέζν Γηαδηθηχνπ. 

4. Δπηπιένλ, ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο VoIP δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ ηειεθσληθή 
ππνζηήξημε. Τπεξεζίεο φπσο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, εηθφλαο, βίληεν-θιήζε, απηφκαηνο 
ηειεθσλεηήο, εθηξνπή θιήζεσλ, αλακνλήο θιήζεο, ηειεδηάζθεςε θαη πνιιαπιή 
δηαζχλδεζε κειψλ ζε θιήζε είλαη θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ρσξίο 
θακία ρξέσζε ζε ππεξεζίεο VoIP. 

5. Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ απφ νπνηαλδήπνηε ηειεπηθνηλσληαθή ζπζθεπή (Ζ/Τ, έμππλα 
θηλεηά, ηειέθσλα), αθφκα θαη απφ ζπκβαηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ (θάλνληαο ρξήζε ζπζθεπή πξνζαξκνγήο(adaptor)). 

Παξφια ηα πνιιά νθέιε πνπ παξέρεη ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή ηειεθσλία, ππάξρνπλ θαη 
κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ. 

1. Γηαθνπή ππεξεζίαο. Με ηελ δηαθνπή ξεχκαηνο, απηφκαηα δηαθφπηεηαη θαη φηη ππεξεζία 
VoIP ππάξρεη. ηα ζπκβαηηθά ηειέθσλα αλ δηαθνπηφηαλ ην ξεχκα ην ηειεθσληθφ δίθηπν 
δελ έρεη θάπνην πξφβιεκα. Αθφκα πξνθαλέο είλαη θαη ε δηαθνπή παξνρήο πξφζβαζεο 
ζην Γηαδίθηπν, δεκηνπξγεί δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο VoIP. 

2. Άκεζεο αλάγθεο ππεξεζίεο. ην ζπκβαηηθφ ηειέθσλν νη αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο 
κπνξνχλ πνιχ εχθνια κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο λα εληνπίζνπλ 
ηελ αθξηβήο ηνπνζεζία πνπ θαιεί θάπνηνο. ηελ VoIP ηερλνινγία ιφγν ηεο ρξήζεο IP θαη 
ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί θάπνηνο λα θαιεί απφ νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ζεκείν. 

3. Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο κέζν γηα απαηηεηηθέο ππεξεζίεο φπσο ην VoIP (κεηαθνξά 
πνιιψλ δεδνκέλσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ππεξεζίαο) 
απφ κφλν ηνπ δεκηνπξγεί αξθεηά ζέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη δηαζθάιηζεο ηεο.  Ο 
θφξηνο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη κφλν κπνξεί λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην QoS ηεο 
ππεξεζίαο ιφγν θαζπζηέξεζεο (θαθή πνηφηεηα ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν) ή θαη θαθήο 
πνηφηεηαο ήρνπ. Αθφκα θαη ε ππνινγηζηηθή ηζρχο ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα επεξεάζεη ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ ην QoS ηεο ππεξεζίαο (γηα παξάδεηγκα αλ γίλεηαη ρξήζε πνιιψλ 
εθαξκνγψλ θαη ππεξθνξηψλνπλ ησλ H/Y). 

4. Ζ ππεξεζία VoIP. Ζ ίδηα ε ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
εθαξκφδεη θαθήο πνηφηεηαο ηερλνινγίεο (ζπκπίεζε ζήκαηνο, θξππηνγξάθεζε, 
πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο) κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ην QoS ηεο ππεξεζίαο αιιά 
αθφκα θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. 
Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα γίλεη αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ θιήζεσλ.  

5. Δπηθνηλσλία κε ζπκβαηηθά ηειεθσληθά δίθηπα. Σν VoIP δελ κπνξεί λα θαιέζεη ρσξίο 
ρξέσζε ηειεθσληθά λνχκεξα ζπκβαηηθψλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ, δηφηη, δελ βαζίδνληαη 
ζην πξσηφθνιιν IP. Γηα λα γίλεη ζχλδεζε κε ζπκβαηηθφ ηειέθσλν ζπλήζσο απαηηείηαη ε 
ρξέσζε ζε ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα ηέηνηα 
ππεξεζία.  [VoIP] 

 

2.1.1.2.5 Σεσνολογία PDA 

Αθξσλχκην ηνπ Personal Data Assistant (πξνζσπηθφο βνεζφο δεδνκέλσλ) γηα ζπληνκία 
PDA, απνηειεί θπξίαξρν αληηπξφζσπν αλάδεημεο κηα επηρείξεζεο εζηίαζεο φηη θαηέρεη έλα 
Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκαPOS. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1984 απφ ηελ εηαηξία Psion κε ην κνληέιν 
Organizer 2 [Psion History][Psion Reference]. Απνηειεί θηλεηή ζπζθεπή φπνπ παξέρεη ζχλδεζε 
ζε αζχξκαηα δίθηπα θαη Γηαδίθηπν, είλαη εμνπιηζκέλν κε νζφλε αθήο, δέρεηαη θάξηεο κλήκεο γηα 
ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ. Αθφκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ κε Ζ/Τ 
γηα δηαρείξηζε θαη ρξήζε δεδνκέλσλ,βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ ελζχξκαηα θαη 
αζχξκαηα. H επφκελε γεληά ησλ ιεγφκελσλ PDA απνηεινχλ ηα έμππλα θηλεηά.   

Ζ ρξήζε ηνπο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα-πεξηβάιινλ. 
Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αηδέληα θαη ηξφπνο ρξφλν-πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
θαζεθφλησλ ελφο αηφκνπ. ηηο κεηαθνξέο πξνκεζεηψλ θαη ζε φιε ηελ παξαγσγηθή θαη 
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κεηαθνξηθή αιπζίδα πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ σο κέζν παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηερλνινγίεο ξαβδνθσδηθψλ. ηνλ ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ζέζεσλ θαη 
ρψξσλ ζηάζεο, ζηάζκεπζεο αιιά θαη ζε επηινγή θαη παξαθνινχζεζε δξνκνινγίσλ θαη 
δηαδξνκψλ. Αθφκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηερλνινγία ζηελ παξάδνζε πξντφλησλ θαη 
εκπνξεπκάησλ ζε ηειηθνχο πειάηεο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα πγείαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  
ζηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθεί ηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη ησλ αλαιψζηκσλ, αιιά θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ξαληεβνχ ησλ γηαηξψλ θαη αζζελψλ. ηνλ 
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε καγλεηηθήο θάξηεο, έμππλεο 
θάξηεο θαη ξαβδνθψδηθα γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζε ειεγρφκελνπο ρψξνπο αιιά θαη γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ζχλδεζε αζχξκαηα κε ην ππάξρσλ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ. Μπνξεί αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηελ εθπαίδεπζε θπξίσο 
σο κέζν γηα θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ, νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ, αλάγλσζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
(ειεθηξνληθά βηβιία, ζεκεηψζεηο) αιιά θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή. Σέινο, 
ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ POS γηα δηεθπεξαίσζε θαη νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ 
παξαγγειηνιεςίαο, παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηψλ θαη απνζήθεο, ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα 
ην βήκα ηεο παξαζθεπήο ησλ πηάησλ, πνηψλ, αιιά κέρξη θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ γίλνληαη ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε. 
 Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ εζηηαηνξίσλ, θαθεηέξησλ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ε 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ PDA, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα POS παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 
γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο κπνξεί λα 
πεηχρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ κείσζε ηνπ ρξφλν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο παξαγγειίαο απφ ην ηξαπέδη 
ζην πξνζσπηθφ πνπ ηελ εηνηκάδεη [Khairunnisa K et al, 2009] αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο 
δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο κε πην 
πξνζεγκέλα ζπζηήκαηα θάλνληαο ρξήζε RFID [Tan-Hsu Tan and Ching-Su Chang, 2010]. 
Αθφκα, ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο είλαη επξέσο πην απνδεθηφο ζε ζρέζε κε ζπζηήκαηα πνπ 
θάλνπλ ρξήζε εθαξκνγέο επηηξαπέδησλ/θνξεηψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο 
γηα ηελ δηαδηθαζία παξαγγειηνιεςίαο [Celeste K. Mozeik et al, 2009]. Σα νθέιε πνπ κπνξεί λα 
πξνζθνκίζεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ PDA είλαη: 

1. Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπο έρεη παξαηεξεζεί φηη επηθέξεη θαιχηεξε 
απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη εχθνια 
αλαινγίδνληαο φηη ν ππάιιεινο έρεη ζην ρέξη ηνπ έλα εξγαιείν πνπ ην επηηξέπεη κέζν 
ιίγσλ βεκάησλ λα νινθιεξψζεη θαη λα εθπνλήζεη δηαδηθαζίεο θαη εξγαζίεο. 

2. Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εξγαζηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ζπζηήκαηα πνπ 
θάλνπλ ρξήζε PDA είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα εθπιεξψλεη θαλείο δηαδηθαζίεο θαη 
εξγαζίεο κε ιίγα βήκαηα, πνπ απηφ κε ηελ ζπλέρεηα επηθέξεη ζε κείσζε ρξφλνπ 
νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. 

3. Δληζρπκέλε ρξεζηκφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα PDA 
ηα θαζηζηά έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί θάζε επηρείξεζε λα αλαπηχμεη 
ζπζηήκαηα, πνπ ηελ εμππεξεηνχλ θαη είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο. 

4. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
5. Τςειφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πξφζσπν. Κάλνληαο ρξήζε ελφο PDA γηα ηελ δηαρείξηζε, 

νξγάλσζε, νινθιήξσζε εξγαζηψλ θαη έιεγρν δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο θαη επηρεηξεκαηίαο πξνζδίδεη κηα αίζζεζε 
νξγαλσκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

6. Αμηνπηζηία θαη κείσζε ιαζψλ. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε άκεζσλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ 
φπσο είλαη ηα PDA, κπνξεί θαλείο λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία ζην ηξφπν δνπιεηάο ηνπ θαη 
λα κεηψζεη ηα αλζξψπηλα ιάζε. Οη θαηαγξαθέο ησλ ελεξγεηψλ θαη ε άκεζε πξφζβαζε ζε 
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ελέξγεηεο βνεζάεη ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 

7. Καιχηεξνο έιεγρνο. Άκεζα θαη γξήγνξα κπνξεί θαλείο λα έρεη κηα ζρεηηθά πιήξε εηθφλα 
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, εξγαζηψλ, πξνγξάκκαηνο θαη πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα 
επηρείξεζε. 

Όκσο παξφιν ηα εκθαλή πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα:  
1. Παξέρνπλ κηθξή ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο 

ηερλνινγίεο (έμππλα θηλεηά). 
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2. Απμεκέλν θφζηνο αγνξάο. Όηαλ κηα επηρείξεζε απαηηεί έλαλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ PDA 
ζπζθεπψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ζπζηήκαηα ηεο, ην θφζηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 

3. Ζ ελαιιαγή ησλ ζπζθεπψλ PDA κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ απμάλεη πεξηζζφηεξν ηελ 
πηζαλφηεηα κεηάδνζεο αζζελεηψλ θαη παζνγφλσλ νξγαληζκψλ. 

4. Γελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Ζ ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ PDA, δελ είλαη ηδηαίηεξα 
δηαδεδνκέλα ζην επξχ θνηλφ. Αληίζεηα, ηα έμππλα θηλεηά έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά 
ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνο κε ηελ 
ρξήζε ηνπο. 

5. Παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο ζπζθεπήο. Δθφζνλ νη ζπζθεπέο PDA δελ απνηεινχλ 
πξνζσπηθή ζπζθεπή θάπνηνπ εξγαδφκελνπ θαη αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε πξέπεη θάπνηνο 
λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε θαη έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε 
ην ζχζηεκα θαη ζαλ ζπζθεπή. Απηφ ηζρχεη πην πνιχ ζε ζπζηήκαηα ηχπνπ POS θαη άιια 
ζπζηήκαηα πνπ δελ ηζρχεη ν φξνο BYOD(BringYourOwnDevice).   

Τπάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα POS πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηερλνινγία PDA, κεξηθά απφ 
απηά ηα ζπζηήκαηα ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζε επφκελν θεθάιαην.   

 

2.1.1.2.6 Σεσνολογία οθόνηρ αθήρ 

Απνηειεί ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα ζπλαληεζεί πιένλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θάπνηνπ. 
Οη ηερλνινγίεο PDA θαη ησλ έμππλσλ θηλεηψλ (smart phones) βαζίδνληαη ζε έλα πνιχ κεγάιν 
βαζκφ ζηελ ηερλνινγία απηή.Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζε αξθεηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνχ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε έιεγρν θαη γξήγνξεο δηαδηθαζίεο (POS ζπζηήκαηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 
θηφζθη εμππεξέηεζεο, ηαμηδησηηθά ζπζηήκαηα (εμππεξέηεζε πειαηψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ), 
έθδνζε εηζηηεξίσλ θαη πνιιά άιια ζπζηήκαηα). Παηέξεο ηεο ηερλνινγίαο νζφλεο αθήο, 
ζεσξνχληαη νη Frank Beck θαη Bent Stumpe. Αλ θαη ν Eric.Arthur Johnson ην 1965 ζηελ εξγαζία 
ηνπ ―A novel input/output device for computers‖ [Eric Arthur Johnson, 1965],πεξηγξάθεη ηελ ηδέα 
ηνπ γηα νζφλε αθήο πνπ έρεη σο βάζε κία γπάιηλε ππεξερεηηθή επηθάλεηα. 

Άιιε κία ηερλνινγία αλάπηπμεο νζνλψλ αθήο, είλαη απηή ησλ σκηθψλ (αληηζηάζεσλ) πνπ 
θάλνπλ ρξήζε δχν  παξάιιεισλ θχιισλ. Δθεί ε ηερλνινγία θάλεη ρξήζε δχν ειαζηηθψλ θχιισλ, 
φπνπ ζην έλα δξα κία ηάζε ξεχκαηνο νκνηφκνξθα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξηδφληηνπ ζεκείνπ 
θαηά ηελ επαθή, γίλεηαη αλάγλσζε ηεο ζέζεο απφ ην θνξηηζκέλν θχιιν, θαη ζε ελαιιαγή 
θαηάζηαζεο ησλ θχιισλ γίλεηαη αλάγλσζεο ηνπ θάζεηνπ ζεκείν ζην άιιν θχιιν. Έξγν ησλ 
William C. Colwell θαη Hurst; George S. νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηελ επξεζηηερλία ηνπο ην 1974 
[George S. Hurst and William C. Colwell Jr, 1975]. Δίλαη πην αλζεθηηθή, εχξσζηε θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί επθνιφηεξα θαηά ηελ ρξήζε γαληηψλ απφ ηελ ηερλνινγία αθήο νζφλεο κε 
ππθλσηέο. Γηα απηφ θαη πξνηηκάηαη ζε ζπζηήκαηα εζηηαηνξίσλ, λνζνθνκείσλ θαη ζηε βηνκεραλία. 

Οη ζχγρξνλεο φκσο πινπνηήζεηο γηα θαηαλάισζε θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ 
αλέπηπμαλ νη  Frank Beck θαη Bent Stumpe πνπ εξγάδνληαλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 
[CERN] ην 1973  κε ηελ ρξήζε ππθλσηψλ [F. Beck and B.Stumpe, 1973]. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο 
ηερλνινγίαο απηήο πνπ κεηά εκπνξεπκαηνπνηήζεθε θαη εμειίρζεθε πέξα απφ πεξηβάιινλ ηνπ 
[CERN] είλαη : 

1. Δπθνιία ρξήζεο. Ο ρξήζηεο κέζα απφ ηελ αθή ηνπ κπνξεί πνιχ πην εχθνια λα εθηειέζεη 
εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο απφ φηη κε ηελ ρξήζε πνληηθηνχ θαη πιεθηξνινγίνπ. 

2. Σαρχηεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο 
πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε δηακνξθσκέλα κελνχ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηαρχηεηα 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα κελνχ π.ρ. H/Y πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ παξνρή 
πνιιψλ ιεπηνκεξψλ εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
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3. Μέγεζνο ζπζθεπψλ. Ζ ρξήζε νζνλψλ αθήο έρεη απαιείςεη ηελ αλάγθε ρξήζεο εηζφδνπ 
φπσο είλαη ηα πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα.Κάλνληαο θαλείο κφλν ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο 
νζφλεο κπνξεί θαλείο λα εθηειέζεη φιεο ηνπ ηηο εξγαζίεο. 

4. Παξέρεη κεγαιχηεξε επθνιία ρξήζεο θαη ζε άηνκα κε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, θαζψο 
ηνπο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε πνληηθηνχ θαη πιεθηξνινγίνπ. 

5. Αλζεθηηθφ. Γελ θιεξνλνκεί ηηο εππάζεηεο ρξήζεο πνπ έρεη έλα πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη 
(ραιαζκέλν θνπκπί, ιεξσκέλε επηθάλεηα πνπ δχζθνια θαζαξίδεηαη, ζπάζηκν ή απψιεηα 
θνπκπηνχ). 

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο, ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα: 

1. Μέγεζνο νζφλεο. Ζ νζφλε πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξεί θαλείο λα 
δηαθξίλεη ηηο επηινγέο. 

2. Κφζηνο. Αθφκα ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε κηα νπνηαδήπνηε ζπζθεπήο κε νζφλε αθήο 
(ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ ελφο POS) είλαη αξθεηά πςειφ. 

3. Αθεξαηφηεηα ηεο νζφλεο. Ζ αθεξαηφηεηα ηεο νζφλεο έηζη θαη ππνζηεί βιάβε είλαη πνιχ 
δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπζθεπή. 

Αλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο αθήο νζφλεο είλαη δηαθξηηά,νη ζπλερείο εμειίμεηο πνπ 
γίλνληαη απφ εηαηξίεο νδεγνχλ ζπλερψο ζηελ κείσζε απηψλ ησλ αδπλακηψλ. 

 

2.1.1.2.7 Σεσνολογία ςπολογιζηών ηύπος ηαμπλέηαρ 

Οη θνξεηνί ππνινγηζηέο ηχπνπ ηακπιέηαο, απνηεινχλ θνξεηέο ζπζθεπέο παξφκνηεο κε εθείλεο 
ησλ PDA θαη κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Ζ//Τ ηακπιέηαο  θαη ηνπ 
PDA είλαη ην κέγεζνο. Χο ηακπιέηα, νξίδεηαη ε ζπζθεπή εθείλε πνπ έρεη κέγεζνο νζφλεο 
κεγαιχηεξν ηνπ επηά (7) ηληζψλ. Μπνξεί λα παξέρνπλ θάπνην είδνο πιεθηξνινγίνπ (κεξηθά 
θνπκπηά επηινγψλ) αιιά θαη απηέο θάλνπλ ρξήζε νζφλεο αθήο. Οη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο 
ηακπιέηαο, ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1996 φπνπ θπθινθφξεζε ην NewPad. Μηα ζπζθεπή ηνπ 
Alfonso H Molina φπνπ ήηαλ έξγν νξηζκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε νλνκαζία OMI-
NewsPAD' project (EP9252) [Alfonso H. Molina, 1998]. Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 
παξαπάλσ ηερλνινγίαο είλαη παξφκνηα απηψλ ησλ PDA ζπζθεπψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαπάλσ ζην θεθάιαην ―Σερλνινγία PDA‖. 
 

2.1.1.2.8 Σεσνολογία θεπμικών εκηςπυηών 

Ζ ηερλνινγία ησλ ζεξκηθψλ εθηππσηψλ, ζπλαληάηαη πνιχ ζηηο κέξεο εηδηθά ζην ιηαληθφ εκπφξην. 
Αλ κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ζε πνιιά ζεκεία  ιηαληθήο πψιεζεο, νη απνδείμεηο πνπ 
ιακβάλνπκε απνηεινχλ παξάγσγν πξντφλ ελφο ζεξκηθνχ εθηππσηή. Ζ παξνχζα ηερλνινγία 
απνηειεί κία ςεθηαθή δηεξγαζία εθηχπσζεο πνπ εθαξκφδεη ζεξκφηεηα ζε κία επηθάλεηα εηδηθά 
επεμεξγαζκέλνπ ραξηηνχ γηα ηελ παξαγσγή κηα εηθφλαο ζην ραξηί απηφ. Σν ραξηί έρεη 
επεμεξγαζηεί ρεκηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ φηαλ εθαξκφδεηαη ζε 
απηφ ην ζεκείν ζεξκφηεηα. Σν ζεξκηθφ ραξηί ππήξρε πξηλ ην 1965 (ηφηε ε Texas Instruments 
εθεχξαλ ηελ ζεξκηθή θεθαιή εθηχπσζεο) απφ ηηο εηαηξίεο [NCR Corporation] θαη [3M 
Technologies]. Ζ  εηαηξία Texas Instruments παξνπζίαζε ην 1969, ηνλ πξψην ζεξκηθφ εθηππσηή 
κε ην ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ηνπ κε νλνκαζία Silent 700 [ΣΗ]. Ζ εηαηξία SATO,  ην 1981  αλέπηπμε 
ηελ ηερλνινγία ςεθηαθήο εθηχπσζεο κε ζεξκηθή κεηάδνζε. Δθεί κηα επηθαιχπηνπζα  ηαηλία 
θάιππηε ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ θαη κε ζεξκφηεηα θφιιαγε ζηελ επηθάλεηά ηνπ [SATO]. Σα 
πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο γηα ζπζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ απνδείμεηο 
είλαη αξθεηά. 
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1. Υακειφ θφζηνο αληαιιαθηηθψλ. Αλ θαη ε αγνξά κηαο ζπζθεπήο ζεξκηθήο εθηχπσζεο είλαη 
αθξηβή, σζηφζν δελ απαηηείηαη θαλέλα είδνο κειάλεο γηα ηελ εθηχπσζε. Καη ην ζεξκηθφ 
ραξηί δελ απαηηεί κεγάιε ρξέσζε γηα απφθηεζε ηνπ. 

2. χλδεζε κε H/Y. Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε H/Y θαη λα πξνγξακκαηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο πνπ ζέιεη λα εμππεξεηήζεη. 

Παξφια απηά αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπζθεπέο, ην θχξην κεηνλέθηεκα 
πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο είλαη, ε θζνξά ηνπ ραξηηνχ θαη ηεο εθηππσκέλεο εηθφλαο.  Γηα 
ηελ ηερλνινγία ζεξκηθήο εθηχπσζεο πνπ βαζίδεηαη ζην πξφηππν  πνπ αλέπηπμε ε Texas 
Instruments  ην ραξηί θαη ε εηθφλα εθηχπσζεο ακαπξψλνληαη εχθνια. Αθφκα, κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξφλνπ θαη κε ηελ θζνξά (ηξίςηκν) ε εηθφλα μεζσξηάδεη. Αληίζεηα, ε κέζνδνο ζεξκηθήο κεηάδνζεο 
εθηχπσζεο έρεη κεγαιχηεξε αληνρή  ζηελ θζνξά θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Παξφια απηά, νη 
ζεξκηθνί εθηππσηέο δελ απνηεινχλ θζελή ιχζε, ιφγσ αξρηθνχ θφζηνπο. 
 

2.1.1.2.9 Σεσνολογία Λογιζμικού Λειηοςπγικών ςζηημάηυν 

2.1.1.2.9.1 Λνγηζκηθφ Android 

Σν ινγηζκηθφ Androidείλαη Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο Unix. Ο ππξήλαο ηνπ είλαη 
γξακκέλνο ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C++ κε ην πεξηβάιινλ ρξήζηε γξακκέλν θπξίνο 
ζε JAVA.  Απνηειεί δεκηνχξγεκα ηεο εηαηξίαο Android Incorporation ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηνχζε ε 
εηαηξία Google. Σν 2005 ε Google εμαγφξαζε ηελ εηαηξία Android Inc. Σν 2007, έγηλαλ ηα 
απνθαιππηήξηα ηνπ ινγηζκηθνχ Android καδί κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ έγηλε απφ ηελ 
θνηλνπξαμία [Open Handset Alliance] πνπ απνηειείηαη απφ εηαηξίεο ηνπ ηερλνινγηθνχ ρψξνπ. 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ αλήθεη θαη ε Google, απνηειεί ην γεγνλφο φηη φιεο νη 
εηαηξίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αλαπηχζζνπλ ζπζθεπέο  θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ λα είλαη 
ζπκβαηέο κε ην ινγηζκηθφ Android. Ζ πξψηε έμππλε θηλεηή ζπζθεπή κε ινγηζκηθφ Android πνπ 
θπθινθφξεζε ήηαλ ην [T-Mobile G1] κε ινγηζκηθφ Android έθδνζεο 1.6 κε ραξαθηεξηζηηθή 
νλνκαζία Donut (θάζε επφκελε έθδνζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ινγηζκηθνχ παίξλεη ηελ νλνκαζία 
ηνπ απφ έλα γιπθφ θαη ην πξψην γξάκκα απμάλεηαη ππνρξεσηηθά θαηά έλα βάζε ηεο αγγιηθήο 
αιθαβήηνπ). Λφγσ ηνπ φηη ην ίδην ην ινγηζκηθφ είλαη ―ειαθξχ‖ γηα ζπζθεπέο φπσο είλαη ηα έμππλα 
θηλεηά, έρεη πηνζεηεζεί λα εγθαζίζηαηαη θαη ζε Ζ/Τ ηχπνπ ηακπιέηαο φπνπ νη επηδφζεηο ηνπο 
θηάλνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ θνξεηψλ Ζ/Τ. Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Android, γξάθνληαη ζε κία πξνζαξκνζκέλε έθδνζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 
JAVA. Λφγσ ηνπ φηη ην ινγηζκηθφ Android δίλεηαη κε άδεηα ρξήζεο [Apache License] θαη άδεηα 
ρξήζεο γηα ηνλ ππξήλα ηελ [GNU GPL], νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή ή θαη 
ζε κηα εηαηξία είλαη πάξα πνιιέο. 
Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θάπνηεο δνπιεηέο πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ 
POS, φπσο είλαη ην [Ming Xia et al, 2012] φπνπ έγηλε ρξήζε Android ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 
ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 3G δίθηπα. Αθφκα νη [Shweta Shashikant 
Tanpure et al, 2013] έθαλαλ ρξήζε ηνπ Android γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο 
κε αλάδξαζε ησλ απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ-πειαηψλ ηνπ. Οη [Vinayak Ashok Bharadi et al, 2013] 
ρξεζηκνπνηψληαο Android, αλέπηπμαλ έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ζηνρεχεη λα παξέρεη ζηηο 
επηρεηξήζεηο εζηηαηνξίσλ έλα κελνχ ζε ζπζθεπέο ηερλνινγίαο ηακπιέηαο (tablets), ην νπνίν,  
ζπζηήλεη πηάηα βάζε ελφο αιγνξίζκνπ ζχζηαζεο ν νπνίνο δελ έρεη πινπνηεζεί θάπνπ αιινχ. 
Δπίζεο, νη [Daniel Gallego Vico, Wolfgang Woerndl and Roland Bader, 2011]  αλέπηπμαλ  
ζπζηήκαηνο ζχζηαζεο εζηηαηνξίσλ ελεκέξσζεο- πιαηζίνπ γηα έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο 
ηειεθψλνπ κε ινγηζκηθφ Android. 
 
αλ ινγηζκηθφ πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη ζε θαηαλαισηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε 
εηαηξηθά ζπζηήκαηα.  Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη : 

1. Γσξεάλ ινγηζκηθφ. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια αληίζηνηρα ινγηζκηθά 
ηεο θαηεγνξίαο ηνπ (ινγηζκηθφ θνξεηψλ ζπζθεπψλ) είλαη φηη, είλαη απνιχησο δσξεάλ 
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πξνο ρξήζε θαη παξακεηξνπνίεζε. Καλείο ρξήζηεο ηνπ, νχηε εηαηξηθφο νχηε ηδηψηεο δελ 
θαιείηαη λα πιεξψζεη ηίπνηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
απηνχ. Αθφκα, νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη ειεχζεξνη λα αλαπηχμνπλ φηη είδνο εθαξκνγήο 
επηζπκνχλ κε ην παθέην αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ [Adroid SDK]. 

2. Πνιχ-λεκαηηθφηεηα. Όιεο νη εθαξκνγέο θαη εξγαζίεο δηαρσξίδνληαη ζε λήκαηα ηα νπνία 
δηαρεηξίδνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Απηφ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο 
δηαρείξηζεο εθαξκνγψλ θαη πφξσλ ζπζηήκαηνο. 

3. Διεχζεξε πξφζβαζε εθαξκνγψλ. Με ρξήζε ηνπ [GooglePlay] έρεη πξφζβαζε ν θαζέλαο 
ζε έλα κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ (δσξεάλ θαη κε). Μπνξεί λα αλεβάζεη θαλείο εχθνια 
ρσξίο ρξέσζε ηηο εθαξκνγέο ηνπ. 

4. Μεγάιν εχξνο ζπζθεπψλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. Λφγσ ηεο [Open Handset Alliance], 
ππάξρεη πνιχ κεγάιν εχξνο ζπζθεπψλ θαη εηαηξηψλ (έμππλα θηλεηά, Ζ/Τ ηχπνπ 
ηακπιέηαο) πνπ ην ππνζηεξίδνπλ θαη θάλνπλ ρξήζε ηνπ. Αθφκα πνιιέο εηαηξίεο θάλνπλ 
εξγαζίεο θαη δνπιεχνπλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζή ηνπ. 

5. Διεπζεξία παξακεηξνπνίεζεο. Μπνξεί ν θαζέλαο λα αλαπηχμεη θαη παξακεηξνπνηήζεη 
νπνηαδήπνηε έθδνζε Android ρσξίο θαλέλαο πεξηνξηζκφ, θαη λα ην εγθαηαζηήζεη ζε φιεο 
ηηο ζπζθεπέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. 

6. Υξήζε widget. ε αληίζεζε κε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θνξεηψλ ζπζθεπψλ [iOS], 
[Microsoft Windows Phone] κπνξεί λα θάλεη ρξήζε εθαξκνγψλ ηχπνπ widget 

1
. 

7. πλερή ππνζηήξημε. Οη εηαηξίεο θαη νκάδεο ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ θξνληίδνπλ 
γηα ηελ αλαβάζκηζε, βειηίσζε απνζθαικάησζε θαη εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλερψο. 

Σν κφλν κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα πξνζάςεη θαλείο, είλαη νη δηαθεκίζεηο. Πνιιέο 
εθαξκνγέο ηνπ Android έρνπλ δηαθεκηζηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνπλ δηάθνξεο δηαθεκίζεηο. 

 

2.1.1.2.9.2 Λνγηζκηθφ iOS 

Γεκηνχξγεκα ηεο εηαηξίαο Apple Incorporation [iOS] πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2007 γηα ηελ ζεηξά 
έμππλσλ θηλεηψλ ―iPhone‖. Δπεθηάζεθε επηπιένλ, γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ζπζθεπψλ 
―iPod Touch‖, ―iPad‖ θαη ―Apple TV‖. Πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη εθαξκνγέο γηα ηελ ρξήζε 
ηνπο ζε ζπζθεπέο [iOS] θαη κεηαμχ απηψλ θαη γηα ζπζηήκαηα POS. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ινγηζκηθνχ είλαη: 

 Αμηνπνίεζε πφξσλ. Σν ινγηζκηθφ έρεη αλαπηπρζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αμηνπνηεί ζην 
έπαθξν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ηεο ζπζθεπήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

 πλερήο ππνζηήξημε. Ζ εηαηξία Apple Inc. Φξνληίδεη γηα ηελ γηα ηελ αλαβάζκηζε, 
βειηίσζε απνζθαικάησζε θαη εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σν θχξην κεηνλέθηεκα είλαη ηνπ είλαη φηη ιφγσ πνιηηηθήο ηεο Apple ην ινγηζκηθφ δελ επηηξέπεηαη λα 
εγθαηαζηαζεί ζε άιιεο ζπζθεπέο πέξα απφ ηα κεραλήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη ε ίδηα εηαηξία Apple 
Inc. Αθφκα, ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ, κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηα θαηάιιεια κε άδεηα 
πεξηβάιινληα εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζην ινγηζκηθφ [iOS]. 
 

2.1.1.2.9.3 Λνγηζκηθφ Windows Phone 

Απνηειεί ηελ απάληεζε ηεο εηαηξίαο [Microsoft] ην 2010 ζηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα 
ηα ινγηζκηθά Android θαη iOS.  Γηάδνρνο ηνπ ινγηζκηθνχ ―Windows Mobile‖ απνηειεί κηα 
πιαηθφξκα πνπ ζηφρν έρεη λα θαιχςεη ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ δελ 
κπνξνχζε λα θαιχςεη ν πξνθάηνρνο ηνπ. Δίλαη γξακκέλν κε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C, C++ 

 
1 Andoird Widget : Απνηειεί κηα απηόλνκε εθαξκνγή ε νπνία κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κία άιιε εθαξκνγή 

(όπσο είλαη ην πεξηβάιινλ θύξηαο νζόλεο ρξήζηε) θαη ιακβάλεη πεξηνδηθά ελεκεξώζεηο. Η εθαξκνγή ζηελ νπνία 

ελζσκαηώλεηαη έλα widget θαιείηαη App Widget host (μεληζηήο). [Android Develop] 
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θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θψδηθα. Κχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ 
είλαη.: 

 Πνηνηηθή πνιχ-λεκαηηθή δηαρείξηζε. Ζ δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ θαη ε 
πνιχ-λεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ έρεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα απηφ, παξνπζηάδεη έλα πνιχ 
γξήγνξν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγηθφ UI. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, παξνπζηάδεη θαιή 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Μηθξφ εχξνο εθαξκνγψλ. Ζ [Microsoft] δελ έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη κεγάιν 
πνζνζηφ πξνγξακκαηηζηψλ. 

 Αζπκβαηφηεηα εθαξκνγψλ. Οη εθαξκνγέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ―Winodows 
Mobile‖, δελ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζπζηήκαηα κε ιεηηνπξγηθφ ―Windows Phone‖ 
θαζψο δελ ππήξμε κειέηε γηα ζπκβαηφηεηα κε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. Πεξαηηέξσ ην ίδην 
ζελάξην ηζρχεη θαη ζε εθαξκνγέο πνπ είλαη γξακκέλεο γηα ―Windows Phone‖ έθδνζεο 7, 
δελ ππάξρεη κειέηε νχηε ζχζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπο ζε ―Windows 
Phone‖ έθδνζεο 8.   

 Γελ παξέρεη ππνζηήξημή γηα δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζχλδεζεο κε εηθνληθά ηδησηηθά  
δίθηπα(VirtualPrivateNetwork(VPN)) πάλσ απφ ην ππάξρνλ εγθαηεζηεκέλν δίθηπν. 

 

2.1.1.2.10 Σεσνολογία Φηθιακών Νομιζμάηυν 

2.1.1.2.10.1 Bitcoin 

Σν ―Βitcoin‖ απνηειεί ην πξψην θξππην-λφκηζκα (cryptocurrency
2
). Γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ε ηερλνινγία ηνπ ―Bitcoin‖, βαζίδεηαη ζε αλνηθηνχ θψδηθα θξππηνγξαθηθνχ 
πξσηνθφιιν, πνπ είλαη αλεμάξηεην απφ θάπνηα θεληξηθνπνηεκέλε αξρή. Ζ κεηαθνξά ηνπ θξππην-
λνκίζκαηνο απφ Ζ/Τ θαη έμππλα θηλεηά επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηλζηηηνχηνπ. Σν ―Bitcoin‖, πξνηάζεθε ην 2008 κε κία εξγαζία ηνπ 
πξνγξακκαηηζηή κε ςεπδψλπκν ―Satoshi Nakamoto‖ νξίδνληάο ην σο έλα ―P2P, ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα κεηξεηψλ‖. Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ρξήζηεο έλα πνζφ ―Bitcoin‖ κπνξεί είηε λα 
αγνξάζεη απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε (ή ςεθηαθφ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ κε απφζεκα) κε αληαιιαγή 
ζπλήζσο πξαγκαηηθψλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, είηε θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο 
(mining).   

H δηαδηθαζία εμφξπμεο, απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο 
δίλεη ζηνλ Ζ/Τ ή ζπζηνηρία Ζ/Τ  πνπ θαηέρεη έλα ζχλνιν καζεκαηηθψλ πξάμεσλ πξνο επίιπζε λα 
εθηειέζεη. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ ν ρξήζηεο ακείβεηαη κε ην ζχλνιν ησλ 25 
―Bitcoin‖ αλά κπιφθ (έλα κπιφθ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ 25 ―Bitcoin‖ κε ην νπνίν ακείβεηαη 
θάπνηνο ρξήζηεο πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο κία δηαδηθαζία εμφξπμεο). Απνηειεί κηα 
πξσηνπνξηαθή ηερλνινγηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή εμέιημε ε νπνία πξέπεη λα κειεηεζεί αξθεηά 
σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ θξππην-λνκηζκάησλ, 
πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο θαη νξγαληζκνί έρνπλ επελδχζεη αξθεηά ρξήκαηα ζην λφκηζκα θαη 
ήδε ε ηζνηεκία ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο κε πξαγκαηηθά λνκίζκαηα είλαη πάξα πνιχ πςειή. 

Αλαθνξηθά ιέκε φηη ηελ ηζνηηκία ηνπ ―Bitcoin‖ κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ζε 
ηζηνζειίδεο φπσο [Bitcoin chart] θαη [Bitcoin markets]. αλ δηαλεκεκέλν ζχζηεκα κεηαμχ ησλ 
θφκβσλ ηνπ, ην δίθηπν είλαη απηφ πνπ ξπζκίδεη ην πνζνζηφ δπζθνιίαο εμφξπμεο ησλ ―Bitcoin‖ θαη 
απηφο ν αξηζκφο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 21 εθαηνκκχξηα ―Bitcoin‖. Οη ξπζκηζηηθνί  κεραληζκνί 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ―Bitcoin‖ δηθηχνπ, εμνκαιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο δίλνληαο έηζη αμία 
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο κε θχξην ζηφρν ηνλ απνπιεζσξηζκφ. Πέξα φκσο απφ 

 
2 Cryptocurrency : Σηα ειιεληθά θξππην-λόκηζκα. Απνηειεί ςεθηαθό λόκηζκα (ελαιιαθηηθό λόκηζκα) πνπ 

βαζίδεηαη ζε κεζόδνπο θξππηνγξάθεζεο, ζπλήζσο καδί κε ζρέδην επηβεβαίσζεο-εξγαζίαο, γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ λνκίζκαηνο. Βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο P2P θαη απν-θεληξηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη βαζίδνληαη όια 

ζην πξόηππν πνπ αλαπηύρζεθε κε ηελ Bitcoin ηερλνινγία. Τα πεξηζζόηεξα θξππην-λνκίζκαηα πξνζθέξνπλ ςεπδό-

αλσλπκία. 
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ην ζρεδφλ νπηνπηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην ―Bitcoin‖ ππάξρνπλ πηπρέο 
πνπ πξέπεη θαλείο λα εξεπλήζεη δηεμνδηθά. Απηέο νη πηπρέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα, 
αξρηηεθηνληθά πξνβιήκαηα, απζεληηθνπνίεζε, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ θαη άιια. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπ ην αξρηηεθηνληθφ πξφβιεκα ησλ απνθαινχκελσλ ―δφκπη‖ θξππην-
λνκηζκάησλ[Simon Barber et al, 2012]. Σα ―δφκπη‖ θξππην-λνκίζκαηα, απνηεινχλ εθείλα ηα 
θξππην-λνκίζκαηα πνπ ην πξνζσπηθφ θιεηδί (privaty-key) έρεη είηε ραζεί είηε θαηαζηξαθεί θαη 
πξνζηίζεληαη ζην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ θξππην-λνκηζκάησλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα κελ 
κπνξνχλ πνηέ μαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα θξππην-λνκίζκαηα θαη ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ηνπ δηθηχνπ, λα κελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ-αλαπιεξσζνχλ θξππην-λνκίζκαηα γηα λα 
θαιχςνπλ ηελ ρακέλε ρξεκαηηθή βάζε πνπ ππάξρεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θάλεη ηελ 
δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο αθφκα πην δχζθνιε. 
Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπ ―Bitcoin‖ αζηαζή, φκσο δελ είλαη 
κέζα ζηελ ζθνπηά απηήο ηεο κειέηεο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ θξππξν-λνκηζκάησλ. 
 
Πιενλεθηήκαηα: 

1. Απνθεληξηθνπνηεκέλν δίθηπν. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θεληξηθφο κεραληζκφο (ηξάπεδα, 
λνκηζκαηνθνπεία) γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

1. Γηαλεκεκέλνη κεζάδνληεο. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη αληαιιαθηήξηα γηα 
ηηο ζπλαιιαγέο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη ―Bitcoins‖ ειεχζεξα θαη 
άκεζα. 

2. Κξππηνγξαθεκέλεο ζπλδηαιιαγέο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο είλαη θξππηνγξαθεκέλεο 
δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αζθαιή νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

3. Γχζθνια εληνπίζηκν. Λφγσ ηνπ απνθεληξηθνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ δηθηχνπ ηνπ 
―Bitcoin‖ είλαη δχζθνιν θαλείο λα εληνπίζεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. 

4. Γηαζέζηκν 24/7. Δπεηδή δελ θάλεη ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ 
απαηηεί θάπνηνο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο λα εγθξίλεη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή γηα λα 
νινθιεξσζεί. Κάζε ζπλαιιαγή κπνξεί λα επηθπξψλεηαη απφ θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ φιν ην 
εηθνζηηεηξάσξν. 

5. Γηεζλέο. Γελ απνηειεί λφκηζκα ελφο ηνπνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ην Δπξψ 
(Δπξσπατθή Έλσζε) αιιά έλα δηεζλέο θξππην-λφκηζκα ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

6. Γηαθάλεηα. Παξέρεη δηαθάλεηα κεηαμχ ζπλαιιαγψλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ έρνληαο ν 
θαζέλαο ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηη πνζά κεηαθέξνληα κεηαμχ ινγαξηαζκψλ, αιιά φρη ηνπο 
ινγαξηαζκνχο πνπ εκπιέθνληαη. 

7. Πξνζηαζία απφ θαηάζρεζε. Γελ παξέρεη θακία δπλαηφηεηα ζε θπβεξλεηηθνχο 
νξγαληζκνχο ή ηδηψηεο λα θαηαζρέζνπλ πνζά απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Παξέρνληαο 
κέζν εξγαιείσλ έηζη αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ  αιιά θαη πξνζηαζία ηνπ πνξηνθνιηνχ. 

8. Γίρσο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη είλαη ηειείσο 
ειεχζεξεο, αθνχ δελ ειέγρνληαη απφ θάπνην θεληξηθνπνηεκέλν ζχζηεκα. 

9. Υακειή ρξέσζε ζπλαιιαγψλ. Γελ ππνρξεψλνληαη ηα δχν κέξε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ λα 
απνδψζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνζφ σο ηέινο ζπλαιιαγήο. Μπνξεί φκσο λα 
απνδψζεη θάπνηα πξνκήζεηα ζπλαιιαγήο ε νπνία απηή ε πξνκήζεηα θαηαιήγεη ζηνλ 
ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμφξπμε ησλ ―Bitcoin‖ απηψλ. 

10. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλψλπκα. Γελ απαηηείηαη θάπνηα εγγξαθή ζε θάπνην θεληξηθφ 
ζχζηεκα γηα λα θαηέρεη θάπνηνο έλα πνξηνθφιη ―Bitcoin‖. Ο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 
έλα πνξηνθφιη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο δίρσο ηαπηνπνίεζε-
δήισζε θάπνηνλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κε ρξήζε δηθηπαθψλ κνλαδηθψλ 
αιθαξηζκεηηθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ κπνξεί θαη παξάγεη ην θάζε πνξηνθφιη πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίθηπν.   
 

Μεηνλεθηήκαηα: 
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1. ηνρνπνίεζε πνξηνθνιηψλ. Σα πνξηνθφιηα ησλ ρξεζηψλ γίλνληαη βνξά γηα επηζέζεηο 
ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, αλ ραζεί έλα πνξηνθφιη (επεηδή δηαγξάθεη θαηά ιάζνο ή  ράιαζε ν 
ζθιεξφο δχζθνο) δελ κπνξεί θάπνηνο λα αλαθιήζεη ηα ―Bitcoin‖ πνπ έραζε. 

2. Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη αληρλεχζηκεο. 
3. Γελ είλαη αθφκα επξέσο απνδεθηφ. Σν ίδην ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

αιιά θαη θαηαλαισηέο, δελ έρνπλ απνδερζεί ηελ ηερλνινγία ηνπ ―Bitcoin‖. 
4. Δπκεηάβιεηε αγνξά. Ζ ―Bitcoin‖ αγνξά είλαη πνιχ αζηαζήο ιφγσ ηεο αζηαζνχο δήηεζεο 

ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο. 
5. Πξνζηαζία θαηαλαισηή. Λφγσ ηνπ κε θεληξηθνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ δηθηχνπ ηνπ, 

θαλείο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαλαισηήο αγνξάζεη 
θάπνην πξντφλ θαη πιεξψζεη, ν πξνκεζεπηήο ζα ζηείιεη ην πξντφλ.  Απηφ κπνξεί βέβαηα 
λα ιπζεί κε ρξήζε ππεξεζίαο κεζεγγχεζεο. 

6. αλ θαηλνχξγηα ηερλνινγία, δελ έρνπλ πιήξσο κειεηεζεί φιεο νη εππάζεηεο ηνπ. Όπσο 
αλαθέξεη ε κειέηε γηα επίζεζε δηπιήο ρξέσζεο ηνπ ίδηνπ θξππην-λνκίζκαηνο [Ghassan 
O. Karame, Elli Androulaki, 2013] 

7. Με πιηθή κνξθή. Λφγσ ηεο κε θπζηθήο κνξθήο ηνπ ―Bitcoin‖ πνιινί θαηαλαισηέο-
ρξήζηεο θαη επηρεηξεκαηίεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 
αγαζά πνπ ιακβάλνπλ αλ κία απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ ην έρεη πηνζεηήζεη. Αθφκα, ιφγσ 
ησλ πνιιψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ κε θάξηεο (φπσο ε ηξαπεδηθέο 
έμππλεο θάξηεο) γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ―Bitcoin‖ νη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα δνπλ ηελ 
πηνζέηεζε ηνπ σο κε βηψζηκε. 

8. Μαχξε αγνξά. Λφγσ ηεο αλσλπκίαο πνπ πξνζθέξεη ην ―Bitcoin‖ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
γλσζηέο δηαδηθηπαθέο καχξεο αγνξέο φπσο ην ―Silk Road‖ [wiki silk road] φπνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ςεθηαθφ πιηθφ (ηαηλίεο, βηβιία θ.η.ι) κέρξη θαη θάξκαθα θαη 
πιαζηνγξαθίεο. 

9. Δγγχεζε απνηίκεζεο. Λφγσ ηεο κε θεληξηθνπνηεκέλεο θχζεο ηεο αξρηηεθξνληθήο ηνπ 
δηθηχνπ ―Bitcoin‖, δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ειάρηζηε 
απνηίκεζε ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο. Αλ έλαο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ-εκπφξσλ απνθαζίζεη 
λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο, ηφηε ε απνηίκεζε ηνπ ζα πέζεη ξαγδαία 
ράλνληαο έηζη πνιινί ρξήζηεο ηελ αμία ησλ θξππην-λνκηζκάησλ ηνπο. Ζ 
απνθεληξηθνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ θξππην-λνκίζκαηνο δξα έηζη σο κεγάιν 
κεηνλέθηεκα αιιά θαη πιενλέθηεκα. 

Αλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ θξππην-λνκηζκάησλ ππφ ηελ κνξθή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ ―Bitcoin‖ 
είλαη αξθεηά αζαθέο θαη αβέβαηε σο πξνο ηελ βησζηκφηεηα, δελ παχεη λα είλαη κηα ηερλνινγία 
θαηλνχξγηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη αξθεηά νθέιε. ε κία ειεθηξνληθή αγνξά αιιά θαη 
πξαγκαηηθή κε ηα θαηάιιεια βήκαηα (επηρεηξεκαηηθά) θαη κειέηεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 
θέξδνπο γηα κηα επηρείξεζε. [Bicoin][Bitcoin org][Simon Barber et al, 2012], [Elli Androulaki et al, 
2012] 
 

2.1.1.2.11 Σεσνολογία Τπολογιζηικού Νέθοςρ 

Ζ ηερλνινγία λέθνπο-ζχλλεθν (cloud), είλαη νπζηαζηηθά κία δηαλεκεκέλε κεγάιεο θιίκαθαο θαη 
ππνινγηζηηθή ππνδνκή εηθνληθήο κεραλήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, 
απνηειεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη λα παξέρνληαη απφ 
έλαλ πξαγκαηηθφ εμππεξεηεηή, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαηαπφ εηθνληθέο κεραλέο πνπ 
πξνζνκνηψλνληαη απφ πξαγκαηηθά ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σέηνηα ζπζηήκαηα 
κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο εηθνληθψλ θαη δπλακηθψλ, επεθηάζηκσλ πφξσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, πιηθνχ θαη εθαξκνγψλ 
πιαηθφξκεο, πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζν ηνπ Γηαδηθηχνπ[Aiiad Albeshri, 2012]. αλ ηερλνινγία, 
έρεη θεξδίζεη κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα σο πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη εθαξκνγέο 
ρξήζηε-πειάηε απνκαθξπζκέλα. Αλ θαη δελ απνηειεί θαηλνχξγηα έλλνηα,ε ηδέα ζηνλ ρψξν ηεο 
πιεξνθνξηθήο έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλoλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο σο αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη ππεξεζία κπνξνχκε λα πνχκε φηη 



 

 37 

είλαη απφγνλνο ηεο ηερλνινγίαο πιέγκαηνο (GRID) ηδέα ησλ Ian Fosster θαη Carl Kesselman πνπ 
ζπλέηαμαλ ηνβηβιίν ―The grid: blueprint for a new computing infrastructure‖ [I. Foster and C. 
Kesselman, 2004] (πξψηε έθδνζε 1998-99) ζην νπνίν αλαιχνπλ ηελ δνκή θαη ηξφπν ρξήζεο 
ελφο πιέγκαηνο. Ζ ηερλνινγία πιέγκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα, αθαδεκατθή έξεπλα, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο παξνρήο ππνινγηζηηθήο ηζρχο, απνζεθεπηηθψλ πφξσλ, θαη ππεξεζηψλ πάλσ απφ 
πνιιά εηεξνγελή ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Μεγάιν έξγν ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ παίξλεη κέξνο 
θαη ε Διιάδα είλαη ην [EGI] πνπ αξρηθά απνηέιεζε ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα- έξγν ηνπ κεγάινπ 
επηηαρπληή αδξνλίσλ [LHC]. Παξφια απηά ην λέθνο είλαη θνηλφ εξεπλεηηθφ επίηεπγκα ησλ 
εηαηξηψλ Google θαη I.B.M. [Cloud History 1],[Cloud History 2]. 
Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ (κνληέια αλάπηπμεο) 
πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ: 

 Γεκφζην λέθνο(Public Cloud): Πξνζθέξεη ππεξεζίεο/εξγαζίεο πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη/εθηειέζεη γηα φζε ψξα επηζπκεί. Καηφπηλ, ν ρξήζηεο ρξεψλεηαη γηα ηνλ 
ρξφλν ρξήζεο πνπ έθαλε θαη ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε. 

 Ηδησηηθφ λέθνο(Private Cloud): Πξνζθέξεηθιεηζηά-ηδησηηθά ζπζηήκαηα λέθνπο πάλσ ζην 
Γηαδίθηπν πνπ φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ππάιιεινη θαη πειάηεο ηεο 
εηαηξίαο πνπ ην αλέπηπμε/ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο.  Οη ρξήζηεο, 
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ απφ κφλνη ηνπο θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην κέγεζνο απφ ηνπο 
πφξνπο πνπ παίξλνπλ. Λφγν ηνπ φηη παίξλνπλ απφ ηδησηηθφ ζχζηεκα ηνπο πφξνπο ηνπο 
ηα ηδησηηθά λέθε κπνξνχλ λα ζηαζεξνπνηνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

 Κνηλνηηθφ λέθνο (Community Cloud): Ζ ππνδνκή ηνπ λέθνπο απνηειείηαη απφ 
δηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα πνιιψλ νξγαληζκψλ θαη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλα ηελ θνηλφηεηα 
ησλ νξγαληζκψλ πνπ απαξηίδεηαη. 

 Τβξηδηθφ λέθνο (Hybrid Cloud): πλδπαζκφο δχν ηνπιάρηζηνλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. 
Σέηνηα είδνπο λέθνπο είλαη ην [Eycalyptus] θαη [vCloud]. 

 
Οη ηχπνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ρσξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο.: 

 Λνγηζκηθφ ζαλ ππεξεζία (SaaS (Software as a Service)). Απηή ε θαηεγνξία παξέρεη 
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο-εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Οη ππεξεζίεο-εθαξκνγέο ειέγρνληαη θαη 
εθηεινχληαη ζηελ ππνδνκή ηνπ λέθνπο.   

 Πιαηθφξκαζαλππεξεζία (PaaS(Platform as a Service)). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. Ο 
ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε επεθηάζεηο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχο θαη απνζεθεπηηθψλ 
κέζσλ πνπ θαηέρεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθηέιεζε εθαξκνγψλ κέζα ζε απηφ ην 
πεξηβάιινλ. 

 Τπνδνκή ζαλ ππεξεζία (IaaS (Infrastructure as a Service)).Απηφο ν ηχπνο ππνδνκψλ 
λέθνπο δίλεη πξφζβαζε ζε εηθνληθέο κεραλέο πνπ ελζσκαηψλνπλ Ζ/Τ , δίθηπν θαη 
απνζεθεπηηθφ κέζν. Ο ρξήζηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθηά ηνπ ζπζηνηρία (cluster) 
κεραλεκάησλ θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη.[Luis M. Vaqueroetal, 2009][Alexandros Marinos and 
Gerard Briscoe, 2009] 

 
Λφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε ηερλνινγία λέθνπο, κεξηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 
κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη κε κηα πξψηε καηηά, είλαη: 

1. Αίζζεζε απεξηφξηζησλ πφξσλ. Σν ζχζηεκα ηνπ λέθνπο πξνζθέξεη κηα θαηλνκεληθή 
θαηάζηαζε φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη έλαλ κεγάιν βαζκφ ππνινγηζηηθήο θαη 
απνζεθεπηηθήο ηζρχο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί 
γηα πφξνπο. 

2. Δπεθηαζηκφηεηα-Δπειημία. Γελ απαηηεί κεγάιε επέλδπζε ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
θαζψο κπνξεί λα επεθηαζεί αλάινγα κε ηελ δήηεζε θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
λέθνπο. Παξέρεη πφξνπο θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη θαη 
ειέγρνληαη θαη απφ ηελ κεξηά ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη δηαρεηξηζηψλ ηνπ λέθνπο. Αθφκα ν 
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ρξήζηεο, κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην λέθνο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θνηηά γηα ηπρφλ λέεο 
ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ ή θαη αλαβαζκίζεηο (ππεχζπλνο είλαη ν πάξνρνο ησλ 
ππεξεζηψλ). 

3. Απαληαρνχ πξφζβαζε. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
πφξσλ ηνπ λέθνπο αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 

4. Υξήζε απνθεληξηθνπνηεκέλσλ πφξσλ. Οη πφξνη πνπ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ν 
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά θαη εηεξνγελή 
ηερλνινγηθά ππνινγηζηηθά θέληξα. 

5. Αμηνπηζηία. Ζ δηαηήξεζε, αζθάιεηα θαη παξνρή εξγαιείσλ αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο(backup) απνηειεί πιένλ επζχλε κφλν ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ λέθνπο. 

 Όκσο ζαλ κηα λέα ηερλνινγία ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο πηπρέο πνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί 
αθφκα πιήξσο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πηπρέο έρνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο: 

1. Αζθάιεηα. Ζ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 
ππεξεζηψλ φπσο είλαη ην λέθνο. Σα επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα 
δηαζθαιηζηνχλ απφ ηνλ πάξνρν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ 
[Facebook] φπνπ θαθφβνπινη ρξήζηεο πξνζπαζνχλ λα απνθνκίζνπλ επαίζζεηα 
δεδνκέλα ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο. Δξεπλεηηθέο νκάδεο θαη εηαηξίεο δνπιεχνπλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.  [Miranda Mowbray  and Siani Pearson, 2009] 

2. Αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ λέθνπο είλαη 
ηέηνηα πνπ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, παξέρνληαη κφλν κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. 
Ζ δηαθνπή πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ δηαθνπή ησλ 
ππεξεζηψλ λέθνπο. 

3. Πξφζβαζε δεδνκέλσλ. Πσο δηαζθαιίδεηαη ε απνθιεηζηηθφηεηα πξφζβαζεο ησλ 
δεδνκέλσλ κφλν απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο; 

4. Απψιεηα δεδνκέλσλ. Αλ ν πάξνρνο ηεξκαηίζεη ηελ ππεξεζία λέθνπο ν ρξήζηεο κπνξεί 
λα απνθνκίζεη ηα δεδνκέλα ηνπ, θαη αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν; 

 
Παξαπάλσ πεξηγξάθεθαλ ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα POS. ηελ ζπλέρεηα, ζα πεξηγξαθνχλ ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ 
ρξήζε πνιιέο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο γηα λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ζε απηά 
ηα ζπζηήκαηα. 
 

2.1.2 Παποςζίαζη απσιηεκηονικών ζςζηημάηυν 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε κεξηθψλ ηηο ηερλνινγίεο 
πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, άιιεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα ζπζηήκαηα POS, 
θαζψο θαη ηερλνινγίεο θαη κεζνδνινγίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα POS αθφκα. 
 

2.1.2.1 Beacon 

Αμηνζεκείσηε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην ζχζηεκα iBeacon [iBeacon](ην iBeacon απνηειεί 
ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία ησλ Beacon ηεο [Apple]. Σα ζπζηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο 
νλνκάδνληαη Beacon), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία [Bluetooth Smart] (WPAN), ε νπνία 
απεπζχλεηαη γηα ρξήζε ζε ηνκείο πγείαο, αζιεηηζκνχ, ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν, εγγχηεηα 
αλίρλεπζεο, αθφκα θαη δηαθήκηζεο. Σν Beacon, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ εληνπηζκφ 
θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ απνζηνιή ελεκεξψζεσλ, πξνζθνξψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε πειάηεο ή 
επηζθέπηεο θαζψο πιεζηάδεη έλα πξντφλ αιιά θαη λα ελεξγνπνηήζεη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο ζε 
ζεκεία ρσξίο ν ρξήζηεο – πειάηεο λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δείρλνληαο, ζαξψλνληαο ζε 
ζπζθεπή ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα, πνξηνθφιη ή θηλεηφ ηειέθσλν ην νπνίν πεξηέρεη ειεθηξνληθφ 
πνξηνθφιη. Αθφκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ελεξγνπνηήζεη ελφο ςεθηαθνχ εηζηηεξίνπ θαηά 
ηελ είζνδν ελφο πειάηε ζε έλαλ ρψξν(κνπζεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζέαηξν). Ζ ρξήζε, 
κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εκπεηξία πειαηψλ θαη επηζθεπηψλ ζε έλαλ ρψξν αιιά θαη ηελ 
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εμππεξέηεζε αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη θηλεηηθά. Ζ ρξεζηκφηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 
δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο αλζξψπνπ, αιιά θαη ζην ζπίηη ηνπ 
(άλνηγκα θψησλ, ελεξγνπνίεζε ζπζθεπψλ). Απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη πνιιαπιή 
ρξεζηηθφηεηα ζε επηρεηξεκαηηθφ, θνηλσληθφ αιιά θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 
 

 

Εικόνα 1: Καηάζηημα με εγκαηάζηαζη beacons. 

 

2.1.2.2 Τπεξεζίεο Ηζηνύ (Web Services) 

Χο ―Web Service‖ νξίδεηαη, νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ παξνρή αληαιιαγήο 
δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε έλα άιιν, θάλνληαο 
ρξήζε δηαζχλδεζεο ελφο επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ (ζπλήζσο ηνπ Γηαδίθηπν). Σα web service 
ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο(ηάμεο(classes)): 

1. SOAP (Simple Object Access Protocol απνηειεί πξσηφθνιιν πνπ νξίδεη ηελ 
αληαιιαγή δνκεκέλσλ, απζαίξεηνπ αξηζκνχ εξγαζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, 
δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξηαθά δίθηπα. Κχξην πξφηππν ρξήζεο ηνπ, είλαη ε 
γιψζζα ζήκαλζεοXML γηα ηελ κεηάδνζε κελπκάησλ. Αθφκα γηα ηελ επηθνηλσλία 
βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα πξσηφθνιια επηπέδνπ εθαξκνγψλ HTTP θαη HTTPS. 

2. REST(REprepresentation State Transfer) απνηειεί αξρηηεθηνληθή κέζνδν θαη φρη 
πξσηφθνιιν φπσο ην SOAP ην νπνίν δίλαηε γηα λα παξέρεη νδεγίεο θαη 
κεζφδνπο γηα παξνρή επεθηάζηκσλ κεζφδσλ αλάπηπμεο web services. Αλ θαη 
ζπλήζσο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο ηα  RESTful web services (web service πνπ 
θάλεη ρξήζε κεζφδνπ REST γηα ην ζεξβίξηζκα κεζφδσλ) κε άιια ζπζηήκαηα 
θάλεη ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ HTTP θαη HTTPS δελ δεζκεχεηαη φκσο ζηελ 
ρξήζε ηνπ φπσο ην SOAP.  

Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ θαη ηηο πην δεκνθηιείο θαηεγνξίεο παξνρήο κεζφδσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ απφ έλα ζχζηεκα ζην άιιν κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη HTTP θαη HTTPS 
πξσηνθφιισλ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ηερλνινγίεο, πξσηφθνιια θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ, αιιά δελ ζα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζηελ 
εξγαζία απηή, θαζψο μεθεχγεη απφ ηελ ζθνπηά ηελ παξνχζαο κειέηεο. 
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2.1.2.3 Γηαδηθηπαθώλ ζπζηήκαηα πιεξσκώλ θαη Φεθηαθά πνξηνθόιηα 

πλήζσο ηα Γηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ραξαθηεξίδνληαη σο ζπζηήκαηα 
ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ. Σα Γηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνπιεξσκή ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δχν νληνηήησλ φπσο γηα 
παξάδεηγκα κηαο επηρείξεζεο θαη ελφο πειάηε, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα ζπζηήκαηα 
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ αζθαιή 
κεηαθνξά ρξεκάησλ κε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, δηαζθαιίδνληαο ζπλήζσο ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ 
αθεξαηφηεηα θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ κεηαθέξζεθαλ αιιά θαη ησλ νληνηήησλ κεηαμχ ηνπο. Ο 
ρξήζηεο, γηα ηελ ζπλαιιαγή ρξεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ςεθηαθνχ ηνπ πνξηνθνιηνχ ζπλήζσο 
θάλεη ρξήζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηεζλή ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 
νη ππεξεζίεο ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ. 
 Αληίζεηα, σο ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ ραξαθηεξίδνληαη θνξεηέο ζπλήζσο 
ςεθηαθέο ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ζε έλαλ ρξήζηε, λα πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο αγνξέο. Σα 
ςεθηαθά πνξηνθφιηα, παξέρνπλ ζπλήζσο ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα 
Γηαδηθηπαθψλ ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ζπλήζσο πξνζθέξνπλ αλσλπκία ησλ ρξεζηψλ ηνπο, 
φπσο ην ζχζηεκα [PayPal]. 
 Σα ςεθηαθά πνξηνθφιηα απφ ινγηζκηθφ θαη ην πιεξνθνξηαθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 
ινγηζκηθφ,ην νπνίν πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη θξππηνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαζψο 
θαη δηαζθαιίδεη ηηο ζπλαιιαγέο. Σα ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ, είλαη ζπγρξνληζκέλα κε 
ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη 
ηερλνινγηψλ φπσο NFC γηα ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη νη ππεξεζίεο 
[Google Wallet], [Apple Pay], [MasterCardPayPass]. 
 

2.1.2.4 πζηήκαηα ERP θαη CRM 

Σα ERP (enterprise resource planning) ή ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξηζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, απνηεινχλ 
ζπζηήκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηαρείξηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
αθνξνχλ θαηεγνξίεο θαη δηαδηθαζίεο γηα: 

 Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Τπεξεζίεο δεδνκέλσλ (πιεξνθνξίεο γηα πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ππαιιήινπο). 

 Γηαρείξηζε Τιηθψλ. 

 Γηαρείξηζε Έξγσλ. 

 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο. 
Σέηνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, θαζψο ηνπο 

πξνζθέξνπλ  έλα κεγάιν ζχλνιν εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
Σέηνην ζπζηήκαηα είλαη ην [SAP],[Sage],[QuickBooks]. 
 Σα CRM (Customer relationship management) ή Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ, 
απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη 
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη πειάηεο. θνπφο ηνπο είλαη, ε απηνκαηνπνίεζε 
θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. πζηήκαηαCRM είλαη ηα ζπζηήκαηα [Salesforce], [Magento], 
[SugarCRM]. πλήζσο ηα ζπζηήκαηα CRM πξνζθέξνληαη ζαλ ππεξεζίεο ή σο επηπιένλ 
επέθηαζε ζηα παθέηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP φπσο ζηα [SAP],[Sage],[QuickBooks]. 
 

2.1.2.5 Multi-factor Authentication 

Χο Multi-factor authentication (MFA) ή απζεληηθνπνίεζε πνιιαπιψλ παξαγφλησλ 
νξίδεηαη ε κέζνδνο, δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα παξέρεη ζην ζχζηεκα ζην νπνίν 
επηζπκεί λα ηνπ δνζεί πξφζβαζε έλα ζχλνιν απφ πηζηνπνηεηηθά ηεο ηαπηφηεηαο-νληφηεηαο ηνπ ζε 
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έλα ζχλνιν απφ ζηάδηα. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ε κέζνδνο 
παξνρήο ελφο παξάγνληα (single factor authentication) ν νπνίνο είλαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο 
(password), αιιά θαη κέζνδνη απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ. 
 Ζ κέζνδνο ελφο παξάγνληα είλαη κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ρξήζηεο 
θαιείηαη λα παξέρεη εθηφο απφ ηελ ηαπηφηεηα ρξήζηε ηνπ (username) θαη έλαλ αθφκα παξάγνληα, 
ηνλ νπνίν γλσξίδεη, ν νπνίνο είλαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (passoword ή PIN (personal 
identification number)). Απνηειεί κηα πνιχ απιή κέζνδν ζηελ νπνία νη ρξήζηεο φισλ ησλ 
ζπζηεκάησλ είλαη νηθείνη θαη έρνπλ απνδερηεί ηελ ρξήζε ηνπ.Ζ κέζνδνο απηή δελ παχεη λα είλαη 
θαη πην εππαζήο ζηηο επηζέζεηο κεζφδνπο. 
 Ζ απζεληηθνπνίεζε κε έλαλ παξάγνληα έρεη πνιιέο εππάζεηεο. Οη ρξήζηεο απηήο ηεο κεζφδνπ 
ζπλήζσο θάλνπλ ρξήζε ελφο θσδηθνχ πνπ ηνλ επαλαρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε άιια ζπζηήκαηα 
(ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ινγαξηαζκνί ζε ηζηνζειίδεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ θαη άιια). Σν πνζνζηφ απηψλ ησλ ρξεζηψλ είλαη 15% κέγεζνο πνπ απνηειεί κεγάιε 
απεηιή γηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πειαηψλ. Δπηπιένλ, 
ην 41% ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ κνηξαζηεί θσδηθνχο πξφζβαζεο κε έλα άιιν άηνκν αιιά θαη ην 
35,7% ησλ ρξεζηψλ θάλνπλ ρξήζε θσδηθνχ γηα πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο αιιά θαη γηα 
ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δνπιεηά ηνπο. Σέινο, πνιινί ρξήζηεο θάλνπλ ρξήζε 
θσδηθψλ πνπ είλαη εχθνιν λα ζπκεζνχλ 57% θάηη πνπ φκσο πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη θάλνληαο 
ρξήζε πνιχπινθσλ θαη δπλαηψλ θσδηθψλ. [PasswordResearch].  
 Ζ κέζνδνο δχν παξαγφλησλ απζεληηθνπνίεζεο (two-factor authentication) απνηειεί κηα 
κέζνδν πνπ θάλεη ρξήζε, ελφο παξάγνληα πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη (θσδηθφο πξφζβαζεο, 
πξνζσπηθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο), θαη ελφο παξάγνληαο ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο θαηέρεη ή θάηη ην 
νπνίν ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα απνρσξηζηεί. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 
ζπζηήκαηα ηξαπεδψλ απηφκαηεο αλάιεςεο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηέρεη εθηφο απφ έλαλ 
πξνζσπηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο (PIN (personal identification number)), πξέπεη λα θαηέρεη θαη 
κία θάξηα (ζπλήζσο θάξηα κε καγλεηηθή ηαηλία, αιιά θαη έμππλεο θάξηεο πνπ έρνπλ θάπνηα 
ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε απνζεθεπκέλα) γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην 
ζχζηεκα. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ θάπνηα 
δεδνκέλα απζεληηθνπνίεζεο (αιθαξηζκεηηθφ, αθνινπζία αξηζκψλ ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο δηαβάδεη 
θαη εηζάγεη ζην ζχζηεκα), κηα ζπζθεπή ηελ νπνία ν ρξήζηεο θαηέρεη θαη ζπλδέεη ζην ζχζηεκα ν 
ρξήζηεο (θάλνληαο ζπλήζσο ρξήζε ζχξαο USB, θάξηεο κε ρξήζε ζαξσηέο θαξηψλ, αιιά θαη 
αζχξκαηεο θάξηεο κε ζχλδεζε RFID) γηα λα απνζηείιεη απηφκαηα δεδνκέλα. Αθφκα ζε απηήλ ηελ 
θαηεγνξία ππάξρνπλ θαη ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα (δαρηπιηθφ απνηχπσκα, ίξηδα ηνπ καηηνχ, 
θσλεηηθή ρξνηά, αιιά αθφκα θαη ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα[[R. Palaniappan,2006], 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα[R. Palaniappan, and S. M. Krishnan,2004]).  
Απζεληηθνπνίεζε δχν παξαγφλησλ είλαη κηα κέζνδνο πνχ ν θαθφβνπινο ρξήζηεο ζα απνθχγεη λα 
επηηεζεί ζε πξψηε θάζε. Ζ ρξήζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα 
απζεληηθνπνίεζεο παξέρνπλ θαη δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα.  

 Παξάγνληαο πνπ κεηαθέξεη, θαηέρεη ν ρξήζηεο:απηά ηα ζπζηήκαηα παξάγνπλ ζπλήζσο 
έλαλ hash θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ παξέρεη πξφζβαζε γηα έλαλ ρξνληθφ δηαζηεκα (30 κε 
60 δεπηεξφιεπηα). Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη εχθνια ζηελ κεηαθνξά θαη παξέρνπλ ηελ 
επειημία ηνπ ΣOTP (πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα). Κχξην κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη 
φηη κπνξνχλ εχθνια λα ραζνχλ ή λα θιαπνχλ θαη πξνζδίδνπλ επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ 
παξαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα. 

 Παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα: Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα θάλνπλ ρξήζε 
ζπζθεπψλ κε ρξήζε ζπξψλ USB θαη έμππλεο θάξηαο.  
Γηα ηηο ζπζθεπέο ζχλδεζεο USB κπνξεί λα παξέρνπλ θαη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο εθηφο απφ 

ηελ παξαγσγή ησλ θσδηθψλ απζεληηθνπνίεζεο(Πξφγξακκα ζχλδεζεο γηα VPN ζχλδεζε, αιιά 
θαη σο απνζεθεπηηθφ κέζν θσδηθψλ, πηζηνπνηεηηθψλ). Κχξην κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη θαη απηά 
κπνξνχλ λα θιαπνχλ θαη λα ραζνχλ, επίζεο κπνξεί λα κνιπλζνχλ απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην ζχζηεκα πνπ ζπλδένληαη. Σέινο, φπσο θαη νη ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ 
ηνπο hash θσδηθνχο, έηζη θαη απηφ ην ζχζηεκα πξνζδίδεη επηπιένλ θφζηνο ζην φιν ζχζηεκα γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη αγνξά. 



 

 42 

Οη έμππλεο θάξηεο κπνξεί λα παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη θσδηθνχο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε 
ηνπο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο θάξηεο πξφζβαζεο ζε ρψξν θαη σο θάξηεο 
ηαπηνπνίεζεο ζε ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ρψξσλ. Πνιχ βνιηθέο ζηελ κεηαθνξά ηνπο θαη νη ρξήζηεο 
είλαη πην πξνζεθηηθή ζηελ ρξήζε ηνπο (κεηαθνξά ηνπο ζην πνξηνθφιη ηνπ ρξήζηε). Δπηπιένλ, 
είλαη πην θζελέο ζηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπο. Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη φηη είλαη 
εχθνιν λα θιαπνχλ θαη λα ραζνχλ θαη λα  θαηαζηξαθνχλ. Σέινο, θχξην κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη ε 
αλαγθαζηηθή ρξήζε ζπζθεπψλ ζάξσζεο έμππλσλ θαξηψλ πνπ απμάλεη ην θφζηνο ηνπο θαηά 
πνιχ.  
 Ζ απζεληηθνπνίεζε πνιιαπιψλ παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα ην επίπεδν 
επηθηλδπλφηεηαο θαη αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη δηαζθάιηζε 
πξφζβαζεο.  Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκνχκε λα 
δηαζθαιίζνπκε, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην επίπεδν πνιιαπιψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλάινγα βέβαηα θαη ην επηηξεπηφ θφζηνο πνπ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε γηα 
θάζε ιχζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηξηψλ θαη παξαπάλσ παξαγφλησλ ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζηήκαηα θπβεξλήζεσλ, πξεζβείεο, δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ νη 
πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ θαηέρνπλ πςίζηεο ζεκαζίαο.  
 Σέινο, ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ENISA) 
παξέρεη επαξθεί πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο γηα ην πνηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα πινπνηνχλ θαη 
κεζφδνπο, θάλνληαο ιφγσ βέβαηα θαη γηα ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 
ην ηνκέα ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (smart phones) πνπ δηαζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα 
πνπ έρνπλ πιεξνθνξίεο κε πξνθίι ρξεζηψλ, νηθνλνκηθά ζηνηρεηά θαη άιια ζπληζηάηε ε ρξήζε 
απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ. [Enisa, 2012][CSA 2012,2012] 
 

2.1.2.5 Σεθκήξηα ΑζθαιείαοTOTP 

O TOTP(Time-based One-Time Password) αιγφξηζκνο απνηειεί δηαδηθαζία ζηελ νπνία 
ππνινγίδεηαη θαη εμάγεηαη έλαο θσδηθφο κηαο ρξήζεο θάλνληαο ρξήζε κηαο θξππηνγξαθηθήο 
κεζφδνπhash, ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ θνηλήο ρξήζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ 
εθηειείηαη ε δηαδηθαζία. Ο αιγφξηζκνο απηφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην πξσηφθνιιν ηνπ [RFC 
6238]. Ο TOPT απνηειεί επέθηαζε ηνπ αιγνξίζκνχ OTP (One-Time Password) ή HOTP (Hmac-
based One-Time Password) ηνπ πξσηνθφιινπ[RFC 4226] γηα λα θάλεη ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο 
ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ρξήζε σο θηλνχκελνο παξάγνληαο. 
 O HOTP βαζίδεηαη ζε HMAC (Hashed Message Authentication Code) γηα ηελ παξαγσγή 
ελφο hash θσδηθνχ κελχκαηνο γηα ρξήζε ζε OTP αιγφξηζκν. Υξεζηκνπνηεί έλα κπζηηθφ θιεηδί 
θξππηνγξάθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κέζνδν hash θξππηνγξάθεζεο. ε ζρέζε κε ηνλ TOTP, νη 
παξαγφκελνη απφ ην HOTP θσδηθνί κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δσή θαη δελ 
απαηηείηαη ζπγρξνληζκφο ησλ ξνινγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο γηα ηελ 
παξαγσγή ησλ θιεηδηψλ σο παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο. Απηή ε κέζνδνο απνηειεί εππάζεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζψο δελ κπνξεί θαλείο λα γλσξίδεη γηα πφζν θαηξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 
θσδηθφο πνπ έρεη παξαρζεί. Αθφκα κε ρξήζε brute-force επίζεζεο κπνξεί θαλείο λα βξεη ηνλ 
θσδηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο δελ αιιάδεη πνηέ ν θσδηθφο πνπ παξάγεηαη, θάηη ην νπνίν ν 
TOTP κπνξεί λα ην πεξηνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο ν παξαγφκελνο θσδηθφο είλαη έγθπξνο 
γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο TOPT πξέπεη ηα ξνιφγηα ησλ δχν ζπζηεκάησλ 
(ρξήζηεο θαη εμππεξεηεηή) λα είλαη ζπγρξνληζκέλα θαζψο θαη ην θνηλφ κπζηηθφ θιεηδί λα έρεη 
κνηξαζηεί ζηηο δχν νληφηεηεο κε ρξήζε ελφο αζθαινχο δηαχινπ επηθνηλσλίαο πξηλ αθφκα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία γηα παξαγσγή θιεηδηψλ TOTP. 
 Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαπμεκέλε αζθάιεηα. Ζ ρξήζε ηνπ ζπλήζσο 
ζπλαληάηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ (two-factor 
authentication)θαζψο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξσηνθφιινπ αζθαινχο απζεληηθνπνίεζεο 
[OAuth]. 
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3 Ανάλςζη ανηαγυνιζμού 
Με ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε δήηεζε γηα ιχζεηο νη νπνίεο ζα δψζνπλ πςειή 

επθνιία ζηελ ρξήζε, έλα πιήζνο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε άιια 
ζπζηήκαηα θαη ζε ρακειφ θφζηνο απνηειεί έλα ζπλερή ηνκέαο αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο γηα 
πνιιέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ POS ζπζηεκάησλ. 
 ην παξειζφλ, ππήξρε ε άπνςε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζην ιηαληθφ εκπφξην, 
επηρεηξήζεηο φηη ν πειάηεο ήηαλ αλεπαξθψο πιεξνθνξεκέλνο γηα ηα πξντφληα, θαη νη απνθάζεηο 
παίξλνληαλ κε βάζε ηε δηαίζζεζεο θαη ηε δνθηκή ησλ πξντφλησλ θαη φρη κε βάζε ηε ζπζηεκαηηθή 
έξεπλαο θαη αγνξάο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο. ηηο κέξεο καο φκσο έρεη αλαπηπρζεί έληνλνο 
αληαγσληζκφο ζε φηη αθνξά ηηο ηηκέο, ηηο αγνξέο θαη ελεκέξσζε κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αθφκα, ε εκπεηξία (πνηφηεηα) αγνξάο θαη εμππεξέηεζεο θαζηζηά 
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πειάηε πνπ επηζπκεί ηελ γξεγνξφηεξε θαη πην αμηφπηζηε κέζνδν 
εμππεξέηεζεο.  
 Οη επηρεηξήζεηο είηε κηθξνκεζαίεο αιιά θαη αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ ζηξέθνληαη πιένλ ζε 
ζπζηήκαηα ηα νπνία λα κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αλαιχζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ 
ησλ πσιήζεσλ, απνκαθξπζκέλα θαη ζπλερή επίβιεςε θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ζηαηηζηηθψλ 
εχθνια θαη γξήγνξα, αιιά θαη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ―Big-data‖ 
είλαη πιένλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Μέζα απφ ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο 
νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκειηψδεηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 
 Οη λέεο ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 
ιηαληθφ εκπφξην θαη ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο πξνζθέξνληαο έλαο κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ. 
 Γηα απηφ ην ζθνπφ έρνπλ αλαπηπρζεί κηα πιεζψξα απφ ζπζηήκαηα POS πνπ θάλνπλ ρξήζε 
ηερλνινγηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην. 
  
ην παξφλ θεθάιαην, ζα αλαιπζνχλ κεξηθά απφ απηά ηα νπνία θάλνπλ ρξήζε πεξηζζφηεξν 
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. 
 

3.1 Πεξηγξαθή ησλ πξντόλησλ αληαγσληζκνύ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα γίλεηαη πεξηγξαθεί ησλ ζπζηεκάησλ αληαγσληζκνχ απφ ηνλ δηεζλή θαη 
εγρψξην επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. 
 

3.1.1 Γιεθνήρ αγοπά 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη κεξηθά δηεζλή ζπζηήκαηα. 
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3.1.1.1 Pozool 

 

Εικόνα 2: Μενού καηαλόγος εθαπμογήρ 

 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Atech-Mobile. Σν Pozool, απνηειεί κηα ιχζε γηα ηελ θάιπςε 
βαζηθψλ αλαγθψλ επηρεηξήζεσλ ηχπνπ κπαξ θαη θαθεηεξηψλ. Γελ απαηηεί ηελ δηαζχλδεζε κε 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ε θαηαγξαθή ηνπ θαηαιφγνπ/ πξντφληα παξαγγειίαο γίλεηαη 
ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξήζηε. Παξέρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε έλα εχξνο θνξεηψλ θαη κε 
εθηππσηψλ (ζεξκηθνχο θαη φρη ηεο εηαηξίαο EPSON (TM-T88V, TM-T70, TM-U220, TM-U330, TM-
P60, TM-P60II, TM-T20, TM-T82, TM-T81II, TM-T82II, TM-T83II, TM-T70II, TM-T90II, TM-T20II, 
TM-P20,TM-P80)). Δπηπιένλ, ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα είλαη : 

 Τπνζηήξημε Αγγιηθήο θαη Ηζπαληθήο γιψζζαο. 

 Αιιαγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λνκίζκαηνο. 

 Τπνζηήξημε θαηαρψξεζεο (ηξίησλ)εηθφλσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην πξντφλ ζηελ εθαξκνγή. 

 χλδεζε κε εθηππσηή θνπδίλαο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ θηινδσξεκάησλ θαη ζεκεηψζεσλ γηα ηελ παξαγγειία. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο πνιιαπιψλ δεηθηψλ θνξνιφγεζεο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζπληειεζηψλ πξνζθνξψλ θαη ρξήζε ηνπο αλάινγα ησλ 
εηδηθψλ πηάησλ ηεο εκέξαο ή αλάινγα ην πξφγξακκα ηεο εβδνκάδαο. 

 Καηάηκεζε ινγαξηαζκψλ. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο απνδείμεσλ θαη απνζηνιή ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 
εθηχπσζεο ηεο. 

  Παξακεηξνπνίεζε ηνπ χθνπο(πεξηερφκελν) ηεο απφδεημεο. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη γξαθεκάησλ απηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 
επηρείξεζεο. Φηιηξάξηζκα ησλ αλαθνξψλ βάζε εκεξνκελίαο, πξντφλησλ πνπ 
πεξηζζφηεξν πνπιήζεθαλ θαη ψξα αηρκήο. 

 Σνπηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. 
Δπίζεο, παξέρεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο πσιήζεσλ εθείλε ηελ ζηηγκή αιιά 
θαη ζε βάζνο ρξφλν κε ρξήζε Γηαδηθηχνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ POS ζπζηήκαηνο 
είλαη ην απινπζηεπκέλν κελνχ ηνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο παξαγγειίεο ηνπ θαη ηηο 
εθπηψζεηο αιιά φρη ηξαπέδηα. Γελ απαηηεί ηελ ρξήζε PDA θαζψο γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζε 
ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 4.0 θαη λεψηεξν. Παξφιε ηελ απιφηεηα ζηελ ρξήζε 
ηνπ θαη ηελ επθνιία εμνηθείσζεο, δελ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε θαη έρεη πνιιέο ειιείςεηο 
ζε φηη αθνξά ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο ιχζεηο. [Pozool] 
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3.1.1.2 TabShop - Point of Sale POS 

Μηα νινθιεξσκέλε ιχζε POS γηα κηθξφ-κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ κε 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android νη νπνίεο είλαη απηφλνκεο (επί πιεξσκή ε κηα κεηαηξέπεηαη ζε 
εμππεξεηεηή γηα ζπγρξνληζκφ πξντφλησλ). Μεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη απηφ ην 
ζχζηεκα είλαη : 

 Καηαρψξεζε πξντφλησλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, θαηαρψξεζε(κέζα απφ αξρείν ή 
ρξήζε ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο ) θσδηθψλ QR θαη ΔΑΝ γηα πξντφληα. 

 Τπνζηήξημε πιεξσκψλ κε ρξήζε Bitcoin, PayPal θαη Authorize.net. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη 
ηελ ππεξεζία [PayPal Here] γηα ζάξσζε πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη 
απνπιεξσκήο ησλ ινγαξηαζκψλ απεπζείαο.  

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο απνδείμεσλ (εθηχπσζε κε ρξήζε εθηππσηψλ δηθηχνπ ή ζεξκηθψλ 
εθηππσηψλ(δηαζχλδεζεο bluetooth), ζε αξρείν PDF, απνζηνιή κέζν ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ). 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ θφξσλ θαη εθπηψζεηο. 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηψλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα Drupal. [DrupalTabShop] 

 Απηφκαηε εθεδξηθή απνζήθεπζεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία εκεξήζησλ αλαθνξψλ ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ινγηζηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ (ρξήζε βάζεο δεδνκέλσλ SQLite). 

 Υξήζε ησλ επαθψλ ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ Google γηα δηαρείξηζε ησλ 
πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δηζαγσγή/Δμαγσγή ησλ πξντφλησλ κε ρξήζε αξρείσλCSV (θαηφπηλ αγνξάο ηνπ ―PRO‖ 
έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Γεκηνπξγία δψξν-επηηαγψλ θαη πξνζθνξψλ θαη εθηχπσζε ηνπο ζηελ απφδεημε αιιά θαη 
μερσξηζηά(θαηφπηλ αγνξάο ηνπ ―PRO‖ έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Γπλαηφηεηα νξηζκνχ πνιιαπιψλ ιηζηψλ παξαγγειηψλ γηα έλα ηξαπέδη θαη κεηαθνξά 
πξντφλησλ απφ κία ιίζηα ζηελ άιιε(θαηφπηλ αγνξάο ηνπ ―PRO‖ έθδνζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο). 

 Απνζηνιή παξαγγειηψλ ζε εθηππσηή θνπδίλαο (θαηφπηλ αγνξάο ηνπ ―PRO‖ έθδνζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο). 

 Παξαγσγή δηαγξακκάησλ πσιήζεσλ βάζε δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ (θαηφπηλ 
αγνξάο ηνπ ―PRO‖ έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Παξαγσγή παξακεηξνπνηεκέλνπ ππνζέιηδνπ απνδείμεσλ(θαηφπηλ αγνξάο ηνπ ―PRO‖ 
έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

Γελ απαηηείηαη ε δηαξθή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν, παξά κφλν νινθιήξσζε πιεξσκψλ κε 
πηζησηηθή θάξηα, Paypal ή θαη ζχλδεζε κε ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Πνιιέο απφ ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη απηφ ην ζχζηεκα είλαη δσξεάλ θαη δελ απαηηεί λα έρεη θαλείο ηηο επί-
πιεξσκή ππεξεζίεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάπνηνο ζηνηρεησδψο ηελ επηρείξεζε ηνπ. Παξφιεο ηηο 
πνιιαπιέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ ζχζηεκα, νη ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη δελ θάλνπλ ρξήζε ελφο back-end ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα θαη απηφ λα κελ κπνξεί λα 
θαιχςεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε εζηίαζεο. Δπηπιένλ, δελ παξέρεη θάπνην API  
γηα ηελ αλάπηπμε επεθηάζεσλ απφ πξνγξακκαηηζηέο. [TabShop]. 
 

3.1.1.3 Posandro 

Απνηειεί κηα ιχζε πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξφ-κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 
παξαθνινπζνχλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ηη ζπκβαίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Παξέρεη ππεξεζίεο 
φπσο : 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο. 

 Γηαρείξηζε πειαηψλ. 

 Δθηχπσζε παξαγγειηψλ. 
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 Γηαζχλδεζε κε εθηππσηέο. 

 Απφδεημε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθηππσηψλ (ζεξκηθψλ (κνληέια (Star 
TSP650/TSP100), bluetooth (κνληέιν TSP654IIB1,TSP650II,SM-T300) θαη δηθηπαθψλ). 

 πγρξνληζκφ κε ην Γηαδηθηπαθφ back-office ζχζηεκα αιιά θαη αζχξκαηε Γηαζχλδεζε κε 
ηακεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ζχλδεζε κε ηνπηθά αζχξκαηα δίθηπα (Wi-Fi). 

 Παξαθνινχζεζε άθημεο θαη απνρψξεζεο ππαιιήισλ. 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο(θαη ζην back-office αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή). 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη απνζήθεπζε ηνπο θάλνληαο ρξήζε απνζεθεπηηθψλ κέζσλ 
φπσο αξρεία CSV. 

 χζηεκαBack-office (ππνινγηζηηθφλέθνο (amazon web-service[Amazon WS])). 

 πγρξνληζκφ ζπζθεπψλ ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ back-office ζπζηήκαηνο(ιεηηνπξγία εθηφο 
ζχλδεζεο κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). Δλεκέξσζε θαη ζπγρξνληζκφ κε ην back-office 
ζχζηεκα γίλεηαη κε ηελ επαλαζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. 

 Υξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ (δηάζηεκα πνπ έρεη κείλεη αλνηθηή κηα 
παξαγγειία). 

 Αλαθνξέο βάζεη εκέξαο, ππαιιήινπ, πσιήζεσλ, θνξεηήο ζπζθεπήο, πξντφλησλ αιιά 
θαη αλαρψξεζεο, απνρψξεζεο. 

 Γελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ (παξακεηξνπνηεκέλε ζπζθεπή κε ιεηηνπξγηθφ π.ρ. 
Android) 

 
Αλ θαη απνηειεί κηα ειθπζηηθή ιχζε ιφγσ ησλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πνπ πξνζθέξεη, 
νη ππεξεζίεο ηνπ δελ απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε, αζθαιήο ιχζε. Γελ παξέρεη δηαδηθαζία 
έθδνζεο δψξν-επηηαγψλ, δηαδηθαζία  παξάδνζεο πξντφλησλ. Αθφκα, δελ παξέρεη δπλαηφηεηα 
εθηχπσζεο εηηθεηψλ. 
Οη Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηνπ βαζίδνληαη ζε ππεξεζίεο λέθνπο κε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 
επηρεηξεκαηία λα έρεη απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Γηα ηελ ρξήζε ησλ κε 
ζπλδεδεκέλσλ ζην Γηαδίθηπν ππεξεζηψλ αιιά θαη απηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ, απαηηείηαη 
κεληαία πιεξσκή θαη απηή είλαη αλάινγα ην παθέην ππεξεζηψλ (πεξηιακβάλεη θαη ην ζχλνιν 
ζπζθεπψλ πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο). Αθφκα, δελ παξέρεη θάπνην API γηα ηελ 
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηία, δελ παξέρεη δηαζχλδεζε κε θάπνηνλ 
ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ αιιά νχηε απνπιεξσκή κέζν ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ. Σέινο, δελ 
παξέρεη θάπνηα δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελν 
ζχζηεκα. Μηα ιχζε ζα ήηαλ ε ρξήζε αξρείσλCSV. [Posandro] 
 

3.1.1.4 Clover 

 

Εικόνα 3: Απεικόνιζη ειδικού εξοπλιζμού Clover. 

Δίλαη έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ εκπεξηέρεη ππεξεζίεο λέθνπο κε εηδηθφ πιηθφ εμνπιηζκφ 
ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε παξακεηξνπνηεκέλε έθδνζε android. Αλαιπηηθφηεξα, ε ιχζε πνπ 
πξνηείλεη ην ζχζηεκα απηφ πεξηέρεη κηα κνλάδα (βάζε) κε νζφλε αθήο 11,6 ηληζψλ, ζαξσηή 
πηζησηηθψλ θαξηψλ (κε θξππηνγξάθεζε), ελζσκαησκέλε θάκεξα πςειήο επθξίλεηαο, 
ελζσκαησκέλε θάξηα ethernet θαη wi-fi θαζψο θαη θάξηα bluetooth, αιιά θαη ηέζζεξηο εηζφδνπο 
USB 2.0 γηα ζχλδεζε κε άιια πεξηθεξεηαθά. Πέξα απφ ηε κνλάδα βάζε ε επηρείξεζε κπνξεί λα 
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πξνκεζεπηή θαη θνξεηέο κνλάδεο παξφκνηεο ηεο κνλάδαο – βάζε νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε ηελ 
βάζε γηα πεξηζζφηεξε επειημία. Οη παξαπάλσ θνξεηέο κνλάδεο απνηεινχληαη απφ νζφλεο εθηά 
ηληζψλ, ζαξσηή barcode, δπλαηφηεηα ζάξσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ρξήζε MSR, EMV αιιά 
θαη NFC ηερλνινγίεο (Apple Pay, Google Wallet), εκπξφζζηα θάκεξα θαη δηαζχλδεζε wi-fi αιιά 
θαη 3G. Γηα απνπιεξσκή ην ζχζηεκα πξνζθέξεη θαη επί πιεξσκή ππεξεζία κε ζπζθεπέο 
iBeacon. Αθφκα φζνλ αθνξά ηα πεξηθεξεηαθά ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνκεζεπηή: 
1 αξσηή γηα barcode. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε ππνζηεξίδεη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ 

ζαξσηέο barcode γηα ρξήζε. 
2 Έλαλ εθηππσηή θνπδίλαο, γηα ηελ απεπζείαο απνζηνιή παξαγγειηψλ απφ ηνλ ηακία ή ηνλ 

ππάιιειν – ζεξβηηφξν. Ζ ιχζε απηή ππνζηεξίδεη κφλν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθηππσηή 
(Star Micronics SP742ML). 

3 Δθηππσηή απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζα ήηαλ γηα 
ηελ εθηχπσζε απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ γηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Ζ ιχζε 
απηή ππνζηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθηππσηή εηηθεηψλ (Brother QL-710W). 

4 Μηα δπγαξηά ηξνθίκσλ. Σν κνληέιν δπγαξηάο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη κηα παξακεηξνπνηεκέλε 
δπγαξηά (CAS SW-RS (20lbs) (US)). Ζ ρξήζε ηεο ελδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 
πξντφληα φπσο γηανχξηη θαη ζαπνχλη ηα νπνία πσινχληαη κε ην θηιφ. Πάιη ζε απηή ηελ ιχζε 
παξέρεηαη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπζθεπήο πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε απηφ ην 
ζχζηεκα. 

5 πζθεπή ζάξσζεο ρξεσζηηθψλ θαξηψλ κε θσδηθνχο ηχπνπ PIN. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ρξήζε ρξεσζηηθψλ θαξηψλ κε ρξήζε PIN πνπ θάλνπλ ρξήζε ζπζηεκάησλ φπσο Apple Pay, 
Google Wallet, MasterCardPayPass, Visa payWave θαη EMV. Γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην 
ζχζηεκα Clover γίλεηαη ρξήζε κφλν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ (FD40 PIN Pad). 

Παξέρεη ππεξεζίεο παξαγγειηνιεςίαο, δεκηνπξγίαο θαηαιφγνπ, δεκηνπξγία 
εκεξήζησλ/εβδνκαδηαίσλ/κεληαίσλ αλαθνξψλ θαζψο θαη δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, 
πξνζθέξεη κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ λέθνπο φπσο επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, δσκαηίσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ππαιιήινπο, δηαρείξηζε θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο επηρείξεζεο απνκαθξπζκέλα, επηβξάβεπζε θαη πξνζθνξέο γηα πειάηεο 
αιιά θαη θξαηήζεηο ηξαπεδηψλ. Πνιιέο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ππεξεζίεο απηέο είλαη επί-
πιεξσκή είηε κε κελαία ζπλδξνκή ζηηο ππεξεζίεο λέθνπο ηεο Clover θαη αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ 
ίδηα ηελ εηαηξία είηε απφ ζπλεξγάηεο. Παξέρεη κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ 
φκσο δηαρεηξίδνληαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ. Δπίζεο, παξέρεη API ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα.  Αλ θαη ε παξνρή API απνηειεί κηα πνιχ ειθπζηηθή δπλαηφηεηα ηελ νπνία 
κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ απνηειεί 
κηα επέιηθηε ιχζε ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο (επηπιένλ θφζηνο θαη πεξηνξηζκφ ζηελ επηινγή ηνπ) θαη πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο 
πνπ πξνζθέξεη είλαη επί-πιεξσκή. [Clover] 
 

3.1.1.5 GoPago 

Αθφκα κία ιχζε πνπ βαζίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android απνηειεί θαη ην [GoPago]. 
Αξρηηεθηνληθά κηα βαζηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ : 
1 Μηα θνξεηή ζπζθεπή ηχπνπ ηακπιέηαο δέθα θαη ελφο ρηιηνζηνχ ηληζψλ κε ιεηηνπξγηθφ 

Android θαη κνληέιν Motorola XY Board κε wi-fi θαη 3G δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο. 
2 Μία βάζε ηνπνζέηεζεο ηεο ηακπιέηαο. 
3 Έλαλ ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ζχλδεζε USB 2.0 ηχπνπ MagTek γηα ηελ δηαζχλδεζε 

κε ηελ παξαπάλσ ηακπιέηα. 
4 Έλα ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη. 
5 Έλαλ εθηππσηή Star Micronics TSP143 Thermal Printer γηα ηελ εθηχπσζε απνδείμεσλ. 
6 Καη κία δπγαξηά Brecknell 6710U. 
7 Έλαζαξσηή barcode Honeywell Voyager 1D Automatic κεδηαζχλδεζε USB 2.0. 
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8 Έλαλ αζχξκαην θξππηνγξαθεκέλν ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ MagTek γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
κε θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην mPOS ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο GoPago 
γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. 

9 Γηαζχλδεζε κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο ηεο εηαηξίαο. 
 
Σν ζχζηεκα απηφ παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ θαη απνκαθξπζκέλεο 
δηαρείξηζεο κε ηθαλφηεηα ζηελ ζηηγκή παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο. Αθφκα 
παξέρεη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ ππαιιήισλ κέζα απφ ηα σξάξηα εξγαζίαο ηνπο θαη ηηο 
πσιήζεηο ηνπο. Δθεδξηθήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνο, 
ιήςε παξαγγειηψλ επεμεξγαζίαο ηνπ κελνχ, ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ απφ παληνχ θάλνληαο ρξήζε wi-fi θαη 3G δηθηχσλ. Δπίζεο, πξνζθέξεη πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο θαη επηβξάβεπζεο ζπρλψλ πειαηψλ θαζψο θαη εθαξκνγή γηα ηνπο πειάηεο πνπ 
κέζσ απηήο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ επηρείξεζε, λα νινθιεξψζνπλ δηαδηθαζίεο 
παξαγγειηνιεςίαο θαη λα απνπιεξψζνπλ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ην mPOS (mobile point of sale) πνπ παξέρεη 
απηή ε ιχζε. Απνηειεί κηα εθαξκνγή πνπ κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο λα 'θαηεβάζεη' 
γηα ηελ Android ή iOS ζπζθεπή ηνπ απφ ηα αληίζηνηρα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (Google play θαη 
Apple store) ε νπνία πξνζθέξεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηελ ηακπιέηα βάζε πνπ παξέρεηαη ζην 
βαζηθφ παθέην. Ζ εθαξκνγή πέξα απφ ην φηη παξέρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε απηέο ηεο 
ηακπιέηαο (θάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κέζσ δηαζχλδεζεο wi-fi ή 3G), παξέρεη 
επίζεο δπλαηφηεηεο ζπγρξνληζκνχ κε άιιεο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ηελ mPOS 
εθαξκνγή αιιά θαη ηελ παξερφκελε ηακπιέηα. Αθφκα παξέρεη δπλαηφηεηα έθδνζεο απνδείμεσλ 
θάλνληαο ρξήζε ηνπ κελπκάησλ (SMS) ή θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σέινο, παξέρεη 
δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε αζχξκαην εθηππσηή κέζσ επηθνηλσλίαο bluetooth. 
Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε εθαξκνγή GoPago 
γηα πειάηεο. Παξέρνληαο ππεξεζίεο αλεχξεζεο ηεο επηρείξεζεο, νινθιήξσζεο παξαγγειηψλ 
(απνκαθξπζκέλε απνζηνιή θαη απνπιεξσκή παξαγγειίαο), ελεκέξσζεο γηα πξνζθνξέο θαη 
δψξν-επηηαγψλ γηα επηρεηξήζεηο απνηειεί κηα αληαγσληζηηθή ιχζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 
Παξφιν ην κεγάιν εχξνο ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρεη δελ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε 
άιιεο ζπζθεπέο πέξα απφ απηέο πνπ παξέρεη ην ίδην ην ζχζηεκα ή  κε εθηππσηέο bluetooth θαη 
κφλν φζνλ αθφξα ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο απνδείμεσλ. Αθφκα ιεηηνπξγίεο γηα ηνπηθή 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη απηφλνκε ιεηηνπξγία δελ παξέρνληαη. [GoPago] 
 

3.1.1.6 Groovv 

 

Εικόνα 4 : Μενού διασείπιζηρ πποφόνηυν 

Έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android γηα ηελ ηακεηαθή ηνπ δηαρείξηζε 
κε δηαζχλδεζε ζε ππνινγηζηηθφ λέθνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο 
θαη αλάιπζεο ησλ πξντφλησλ θαη θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ ησλ πειαηψλ. Απνηειείηαη απφ κηα 
ηακπιέηα κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, κηα βάζε γηα ηελ ηακπιέηα, έλα ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη 
αιιά θαη έλα ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Πέξα απφ ηα βαζηθά εμαξηήκαηα ηνπ Groov 
ζπζηήκαηνο ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνκεζεπηή θαη ζαξσηή barcode ηχπνπ Socket CHS 
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7CI/7MI αιιά θαη εθηππσηέο θνπδίλαο ηχπνπ Epson U220B – C31C514667, Star SP742ME - Auto 
Cut, Star SP712ML  γηα ηελ ππνζηήξημε παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη: 

1. Απεξηφξηζην αξηζκφ πξντφλησλ. 
2. Έθδνζε απνδείμεσλ κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
3. Δπηινγή ηεζζάξσλ ζπληειεζηψλ θφξσλ. 
4. πγρξνληζκφ κε ζπζθεπή γηα δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο. 
5. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο γηα επηηήξεζε, θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ζε δηαγξάκκαηα. 
6. Γηαρείξηζε ηξαπεδίσλ. 
7. Έθδνζε πξνζθνξψλ θαη δηαρείξηζε θηινδσξεκάησλ. 
8. Καηάηκεζε ινγαξηαζκψλ. 
9. Πσιήζεηο αλά ηνκέα. 
10. Πιήξεο θαηαγξαθή ζπλδηαιιαγψλ, αλαθνξέο ηακείνπ. 
11. Πσιήζεηο πξντφλησλ βάζε εκεξνκελίαο, ψξαο, ππαιιήινπ θαη ζπζθεπήο. 
12. Τπνζηήξημε παξαγγειηψλ γηα παθέην θαη δηαλνκή. 
13. Τπνζηήξημε ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πξνζθνξψλ θαη εθπηψζεσλ κε ηελ ρξήζε 

δεκνθηιψλ θνηλσληθψλ κέζσλ (Facebook, Twitter) αιιά θαη κελπκάησλ (SMS). 
 
 
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ην ελ ιφγσ ζχζηεκα παξέρεη API ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 
Αλ θαη απνηειεί κηα ειθπζηηθή θαη εχρξεζηε ιχζε δελ παχεη λα πεξηνξίδεη ηελ επηρείξεζε 
παξέρνληαο έλα ζχλνιν απφ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο. Κάλεη ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπψλ, πεξηνξίδνληαο ηελ επηρείξεζε ζηελ αμηνπνίεζε ππάξρνληνο πιηθνχ, 
δελ παξέρεη ινγηζκηθφ (πέξα απφ ηελ ηακπιέηα βάζε ηακείνπ) γηα ρξήζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο 
πνπ θάλνπλ ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο είηε Android είηε iOS. Αθφκα δελ παξέρεη 
πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε, πιεξσκέο κε ςεθηαθά κέζα (google wallet. Apple pay) νχηε θαη 

δηαρείξηζεο απνζήθεο. [Groovv] 

 

3.1.1.7 Square Register 

Μηα ιχζε πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη ε Sqare Register. Απνηεινχκελε 
απφ έλαλ εηδηθφ ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη κηα θνξεηή ζπζθεπή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είηε 
iOS ήηε Android ε αξρηηεθηνληθή απηή θξαηάεη ην θφζηνο εμνπιηζκνχ ζην ειάρηζην. Κάλνληαο 
ρξήζε ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζπκπιεξψλεη ην παθέην ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ 
πνπ κπνξεί λα παξέρεη κηα κηθξή επηρείξεζε. Αλαιπηηθφηεξα ζαλ ζχζηεκα πξνζθέξεη : 

 Οξγάλσζε θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ. 

 Καηαγξαθή θηινδσξήκαηνο. 

 Λεηηνπξγία εθηφο δηθηχνπ. 

 Οινθιήξσζε απνπιεξσκήο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο θαζψο θαη παξαιαβή 
απφδεημεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη κελχκαηνο (SMS). 

 Έθδνζε δψξν-επηηαγψλ θαη πξνζθνξψλ. 

 Παξακεηξνπνίεζε θαηαιφγνπ κε βάζε αγαπεκέλα πξντφληα. 

 Πξφγξακκα επηβξάβεπζεο γηα ζπρλνχο πειάηεο. 

 Δγγξαθή ππαιιήισλ θαη παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε απφδνζεο βάζε θσδηθνχ (PIN) 
πνπ θαηέρεη ζηνλ θνξεηφ ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε εκεξήζησλ αλαθνξψλ ζην back-office ζχζηεκα. Αθφκα 
παξέρεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ βάζε πνηψλ δεδνκέλσλ απαηηεί λα 
δεη ν ρξήζηεο. 

 Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε (USB 2.0 αιιά θαη Ethernet) εθηππσηέο γηα εθηχπσζε 
απνδείμεσλ. (πεξηνξηζκέλν εχξνο ππνζηήξημεο εθηππσηψλ). 
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 Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζαξσηή barcode (ππνζηεξίδεηαη κφλν ζε ιχζε κε iOS 
ινγηζκηθφ θαη πεξηνξηζκέλν εχξνο ππνζηήξημεο ζπζθεπψλ). 

 Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε USB κε ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη (ππνζηεξίδεηαη κφλν ζε ιχζε 
κε iOS ινγηζκηθφ θαη πεξηνξηζκέλν εχξνο ππνζηήξημεο ζπζθεπψλ). 

 Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ back-office (ρξήζε ππνινγηζηηθνχ λέθνπο). 

 Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ δίρσο ηελ ρξήζε ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ 
ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 
Αλ θαη παξέρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πιήζνο ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ πνιιά είλαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη. Έρνληαο 'θαηεβάζεη' ηελ εθαξκνγή απφ ην Γηαδίθηπν ε επηρείξεζε δελ 
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηελ εθαξκνγή αλ δελ θάλεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο 
(δηαθεκίδεηαη σο δσξεάλ πξντφλ θαη δελ παξέρεη δνθηκαζηηθή πεξίνδν εθηφο εγγξαθήο). Ζ 
παξακεηξνπνηεκέλε ζπζθεπή ζάξσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ παξέρεηαη κφλν γηα ρξήζε ζε 
Ζ.Π.Α., Καλαδά θαη Ηαπσλία. Γελ παξέρεη θάπνην API έηζη ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο 
πξνγξακκαηηζηήο λα παξακεηξνπνίεζε ην ζχζηεκα αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γελ 
παξέρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ (επηρεηξήζεσλ κε έλαλ θνηλφ 
ινγαξηαζκφ). Πεξηνξηζκέλν εχξνο ππνζηήξημεο πεξηθεξηθψλ. Πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ 
απεπζχλνληαη ζε κηθξέο θαη επηρεηξήζεηο. Γελ παξέρεη ππνζηήξημε ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ.  Καηά 
θχξην ιφγν απεπζχλεηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη δελ παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα επέθηαζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ. [Square Register] 
 

3.1.1.8 Breadcrumb Pro 

Μηα ιχζε πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ιεηηνπξγηθφiOS. Παξέρεη ππεξεζίεο πνπ θπξίσο ζε 
κνλάδεο εζηηαηνξίσλ θαη κπαξ κε έλα πιήζνο απφ ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 Απεηθφληζε ζε θακβά ησλ ηξαπεδηψλ κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (έλσζε ηξαπεδηψλ θαη 
εηζαγσγήο θαη δηαγξαθήο) ηνπο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνβνιήο δηαζεζηκφηεηαο. 

 Δηζαγσγή εηηθέηαο ζε πξντφληα γηα ηελ επθνιφηεξε αλαδήηεζή ηνπο. 

 Απνζηνιή παξαγγειηψλ ζε εθηππσηή θνπδίλαο. 

 Καηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε άθημεο θαη απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ. 

 χζηεκα απνζηνιήο κελπκάησλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα ηεξκαηηθά ησλ ππαιιήισλ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι θαη ξφισλ ππαιιήισλ γηα ηελ επθνιφηεξε ζχλδεζε ηνπο ζην 
ζχζηεκα θαζψο θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ κελνχ θαη πξνβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο 
ζηα ηεξκαηηθά ηνπο. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα ηηο παξαγγειηέο θαη ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ βάζεη 
πιεξσκψλ θίλεζεο πειαηψλ θαη θηινδσξεκάησλ. 

 Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο) γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο κέζν αλαθνξψλ, ζηαηηζηηθψλ κε ρξήζε 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ ή θνξεηήο ζπζθεπήο iPad, θαζψο θαη 
ελεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απνζηνιήο αλαθνξψλ 
θαη ζηαηηζηηθψλ. 

 Έθδνζε απνδείμεσλ θαη εθηχπσζε (κε ρξήζε ζεξκηθψλ εθηππσηψλ (πεξηνξηζκέλνο 
αξηζκφο ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδεηαη))  ή απνζηνιή ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. 

 Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ κε ρξήζε πηζησηηθψλ/ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (ρξήζε ζαξσηή 
πηζησηηθψλ θαξηψλ (ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα κνληέια ζαξσηψλ)). 

 Καηάηκεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο παξαγγειηψλ ζην ζπίηη. 

 Παξνρή API γηα παξακεηξνπνίεζε θαη επέθηαζε απφ πξνγξακκαηηζηέο. 

 Γηαζχλδεζε κε backend ζχζηεκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 

 Τπνζηεξίδεη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εθηφο δηαζχλδεζεο κε Γηαδίθηπν.  
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Σν βαζηθφ παθέην θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ: 

 Μία θνξεηή ζπζθεπή iPadAir 2. 

 Έλα ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη. 

 Μηα βάζε γηα ην iPadAir 2. 

 Έλαλ ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ (παξακεηξνπνηεκέλν κνληέιν Magtek Credit Card 
Swipes). 

 Έλαλ ζεξκηθφ εθηππσηή γηα απνδείμεηο. 

 Έλα δξνκνινγεηή δηθηχνπ κε αζχξκαηε δηαζχλδεζε (κνληέιν Meraki MX60W WiFi 
router). 

Αλ θαη απνηειεί κηα επέιηθηε θαη επεθηάζηκε (παξνρή API)  ιχζε πνπ παξέρεη αξθεηέο ιεηηνπξγίεο 
γηα ηνπο ηνκείο πνπ απεπζχλεηαη, έρεη βαζηθά θαη κεηνλεθηήκαηα. Απνηειεί κηα αθξηβή ιχζε, κφλν 
ην βαζηθφ παθέην θνζηίδεη ρίιηα πεληαθφζηα ζαξάληα έλα δνιάξηα θαη γηα έλα ρξφλν θαη θαηφπηλ 
απηνχ ππάξρεη ζπλδξνκή. Βαζίδεηαη ζε αθξηβέο ζπζθεπέο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο θάπνηαο 
άιιεο. Γελ παξέρεη ππνζηήξημε γηα δηαζχλδεζε κε κνληέια ζπζθεπψλ πέξα απφ απηά πνπ 
παξέρεη ε εηαηξία. Γελ απνηειεί κηα ειθπζηηθή ιχζε φπνπ ην θφζηνο είλαη παξάγνληαο γηα ηελ 
πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο POS. [Breadcrumb] 
 

3.1.1.9 FoodZaps 

Σν FoodZaps απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εζηηαηνξίνπ, κπαξ θαη θαθεηεξηψλ κε 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ απνηειείηαη απφ δχν ζπζθεπέο κε 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android φπνπ ε κία ελεξγεί ζαλ ζηαζκφο βάζε(backend) γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ παξαγγειηψλ θαη ε άιιε σο θνξεηφο ζηαζκφο γηα δηαδηθαζίεο 
παξαγγειηνιεςίαο (κπνξεί θαη κία ζπζθεπή λα εμππεξεηεί θαη ηνπο δχν ζθνπνχο). Πέξα απφ ην 
βαζηθφ παθέην ππάξρνπλ θαη άιια παθέηα πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο πνιιαπιψλ 
θνξεηψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαζψο θαη ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 
Μεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα είλαη: 

 Πνιπγισζζηθή εθαξκνγή. 

 Παξακεηξνπνίεζή ηνπ θαηαιφγνπ πξντφλησλ(κελνχ). 

 Απνζηνιή παξαγγειίαο ζε εθηππσηή θνπδίλαο, κπαξ, ηακείνπ (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 
κνληέισλ πνπ ππνζηεξίδνληαη). 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηψλ. Έλσζε/θαηάηκεζε ηξαπεδηψλ θαζψο θαη κεηαθνξά παξαγγειίαο. 

  Καηαγξαθή ζεκεηψζεσλ παξαγγειηψλ αιιά θαη δεκηνπξγία εηηθέηαο. 

 Καηαγξαθή θαηάζηαζεο παξαγγειηάο ('αλακνλή γηα επηβεβαίσζε', 'αλακνλή απφ 
θνπδίλα', 'εηνηκάδεηαη ζηελ θνπδίλα', 'έηνηκε πξνο ζεξβίξηζκα', 'ζεξβηξίζηεθε', 'πξνο 
πιεξσκή') ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ 'παθέηνπ γηα ζπίηη' θαη απνζηνιή ζην ζπίηη. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι ρξεζηψλ κε αγαπεκέλα πξντφληα. 

 Γεκηνπξγία γξήγνξεο παξαγγειίαο (εθηφο ηξαπεδηνχ). 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ θφξσλ θαη εθπηψζεσλ. 

 Γπλακηθφο θαηάινγνο πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ βάζε ππνθαηαζηεκάησλ, ζπζθεπήο, πξντφλησλ, 
ψξα αηρκήο, παξαγγειηψλ (απαηηείηαη ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Δηζαγσγή/Δμαγσγή θαηαιφγνπ κε ρξήζε JSON αξρείσλ. 

 Τπνζηήξημε ζαξσηή barcode (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κνληέισλ πνπ ππνζηεξίδεηαη). 

 Δθηχπσζε απνδείμεσλ κέζν εθηππσηή αιιά θαη απνζηνιή ηνπ κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ([Viber], [WhatApp]). 

 Τπεξεζία εηδνπνίεζεο ρακειήο δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ. 

 Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο εθηφο Γηαδηθηχνπ (απηφλνκε ιεηηνπξγία (γηα πάληα)). 
Σν ζχζηεκα απηφ παξέρεη έλα επαξθέο ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ δίλνληάο ζηελ επηρείξεζε κηα πνιχ 
επέιηθηε ιχζε (απηφλνκεο αιιά θαη Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ρσξίο ε κία ιχζε λα επεξεάδεη ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο άιιεο). Αλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη απεπζχλνληαη θαη θαιχπηνπλ ηηο 
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κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ παξέρεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πιεξσκή κε ρξήζε 
πηζησηηθψλ θαξηψλ (εηθνληθή πιεξσκή) αιιά θαη δηαζχλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 
Αθφκα δελ θάλεη ρξήζε απνπιεξσκήο κε ςεθηαθφ πνξηνθφιη (αλεξρφκελνο ηξφπνο 
απνπιεξσκήο ινγαξηαζκψλ). Σέινο, δελ πξνζθέξεη API γηα ηελ δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο 
ηνπ απφ πξνγξακκαηηζηέο. [FoodZaps] 
 

3.1.1.10 OpenBravo 

Σν [Openbravo]απνηειεί κηα Γηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
βαζίδεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηηο ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Παξέρνληαο κηα πιεζψξα 
απφ ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο θαη κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Απνηειεί κηα Γηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ δελ 
παχεη φκσο λα έρεη θαη ιεηηνπξγηθφηεηα εθηφο ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν. Κάπνηεο απφ ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη: 

 Πνιπγισζζηθφ ζχζηεκα. 

 χλδεζε κε ζαξσηή barcode (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (bluetooth)). 

 χλδεζε κε ζεξκηθφ εθηππσηή (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (bluetooth)). 

 Τπνζηήξημε ηειεδηάζθεςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλν εθείλε ηελ ζηηγκή ζην ζχζηεκα. 

 Κνηλφ ERP θαη ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα CRM (κε ρξήζε modules). 

 Δηζαγσγή πξνζθνξψλ θαη εθπηψζεσλ ζε πξνθίι πειαηψλ. 

 Γηαρείξηζε ζπρλψλ πειαηψλ θαη αληακνηβήο απηψλ. 

 Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Τπνζηήξημε πνιιψλ λνκηζκάησλ. 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ 
(bluetooth)). 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ πσιήζεσλ θαη πξντφλησλ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ηακείνπ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο πξνθίι ππαιιήισλ, ξφισλ θαη νκάδσλ. 

 Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο εθηφο ζχλδεζεο κε Γηαδίθηπν. 

 Γηαζχλδεζε κε ηακεία ηχπνπ ζπξηάξη (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ). 

 Γηαζχλδεζε κε δπγαξηέο πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ). 

 Γηαζχλδεζε κε θνξνινγηθνχο (πνπ έρνπλ πξν-εγθαηεζηεκέλνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο) εθηππσηέο. 

 Παθέην API γηα ηελ αλάπηπμε επεθηάζεσλ(modules). 
Αλ θαη απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε, ην ζχζηεκα απηφ απνηειεί κηα αθξηβή θαη κε απηφλνκε 
ιχζε. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ηεο Γηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 
ηεο εηαηξίαο γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα απηφ. Γελ παξέρεη ππεξεζίεο θαη 
ιεηηνπξγίεο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θαη κπαξ). 
Απνηειεί κηα Γηαδηθηπαθή ππεξεζία κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (Android, 
iOS, Windows). [Openbravo] 
 

3.1.1.11 AccuPOS 

Σν AccuPOS παξέρεη κηα πην παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ POS. Βαζηθή 
αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ν θεληξηθφο ζηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο θάλεη 
ρξήζε κηαο νζφλεο αθήο ε νπνία έρεη σο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Embedded[MS Windows 
Embedded], έλαλ ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ (ρξεψλνληαο ηνλ πειάηε γηα ηελ ρξήζε ηεο 
ππεξεζίαο κε έλα πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεη), έλα ζεξκηθφ εθηππσηή γηα απνδείμεηο, 
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ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη θαη καδί ην ινγηζκηθφ ηνπ AccuPOS. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη : 

 Παξέρεη κέρξη θαη δεθαπέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνζθνξψλ (ν δηαρεηξηζηήο ζα 
έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη/ επεμεξγάδεηαη πνιιαπινχο ηχπνπο πξνζθνξψλ). 

 Κάλεη ρξήζε barcode ζάξσζεο ( παξέρεη δηαζχλδεζε (εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο) κε 
ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζπζθεπψλ) γηα ηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ. 

 Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ κελνχ ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ζειίδα έλα νξεθηηθά, 
ζειίδα δχν πνηά). 

 Καηάηκεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 Έθδνζε απφδεημεο κε ρξήζε εθηππσηή, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (αλ θαηέρεη ε 
επηρείξεζε δηαζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν) αιιά θαη δψξν-επηηαγέο. 

 Γηαζχλδεζε κε δπγαξηά πξντφλησλ (ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ζπζθεπψλ). 

 Υξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ PDA (ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο) θαη ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Android γηα παξαγγειιηνιεςία (πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία). 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο. 

 Λνγηζκηθφ έθδνζεο barcode θσδηθψλ (αγνξάδεηαη επηπιένλ ηνπ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ). 

 Δηζαγσγή πξντφλησλ ζην ζχζηεκα κε ρξήζε csv αξρείσλ. 

 Δλαιιαγή ηηκνθαηαιφγνπ βάζε ψξαο. 

 Απεπζείαο δηαζχλδεζε κε ππάξρνληα ERP φπσο ην [Sage] θαη [Quickbooks] (βαζηθφ 
πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα)(δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ίδην ππνινγηζηή). 

 Παξαθνινχζεζε απφδνζεο ππαιιήισλ θαη ρξήζε αηνκηθψλ θαξηψλ κε θσδηθφ PIN γηα 
ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 

  Παξαθνινχζεζε άθημεο θαη απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ (αγνξάδεηαη επηπιένλ ηνπ 
βαζηθνχ ινγηζκηθνχ). 

 Καηαρψξεζε πξνθίι πειαηψλ, νκαδνπνίεζε ηνπο θαη αλάζεζε, παθέησλ πξνζθνξψλ 
αιιά θαη εθπηψζεσλ. 

 Παξαγσγή αλαθνξψλ (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία) κε ρξήζε θίιηξσλ (πσιήζεηο, πξντφληα). 

 Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηξαπεδηψλ. 

 Αλαθνξά δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ. 

 Υξήζε πνιιαπιψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηαπηφρξνλα (ζηαζεξήο ζέζεο). 
Παξφιεο ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη θαη ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ (απνκνλσκέλν 
ζχζηεκα εθηφο Γηαδηθηχνπ ζην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο έρεη πιήξε έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ) 
δελ παξέρεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ φηη πξνζέθεξαλ ηα ζπζηήκαηα μεπεξαζκέλσλ ηερλνινγηψλ. 
Κάλνληαο ρξήζε αθφκα εμνπιηζκνχ νζφλεο αθήο θαη ζπζθεπψλ PDA πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα 
ρξήζεο πην επέιηθησλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ ζπλεπάγνληαο  θαη ηελ αλάπηπμε 
ειθπζηηθφηεξσλ θαη πην επέιηθησλ ιεηηνπξγηψλ. Γελ παξέρεη ζχγρξνλεο ιχζεηο, ππεξεζίεο θαη 
ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο νη λέεο ηερλνινγίεο (ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, iOS αιιά θαη 
ππνινγηζηηθφ λέθνο) κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ(π.ρ. αλάπηπμε θάπνηνπ API). Σν UI/UX ηνπ κέλεη 
πηζηφ ζε παιαηά ηεηξηκκέλα θαη δπζθίλεηα πξφηππα θαη ηδέεο. Αθφκα, ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ 
ζπζθεπψλ PDA θαη Android παξακέλεη πηζηή ζηε θηινζνθία πνπ νξίδεη φηη απνηεινχλ κεησκέλεο 
δπλαηφηεηαο (βιέπε PDA) θάλνληαο ειάρηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
Android. Σέινο, ην θφζηνο ηνπ αλ θαη θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην παθέην επηινγήο παξακέλεη πνιχ 
πςειφ, ρξεψλνληαο επηπιένλ ηνλ επηρεηξεκαηία γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.[AccuPOS] 
 

3.1.1.12 Nextep 

Έλα αθφκα ζχζηεκα πνπ παξακέλεη πηζηφ ζε παιαηφηεξεο ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο είλαη θαη 
νη ιχζεηο ηεο Nextep Systems[Nextep]. Σν ζχζηεκα απηφ θάλεη ρξήζε ελφο εχξνο ζπζθεπψλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Πξνζθέξεη ιχζεηο κε νζφλε αθήο γηα ηνλ ζηαζκφ βάζεο πνπ 
ζα δηαρεηξίδεηαη ν επηρεηξεκαηίαο αιιά θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπ( θάλνληαο ρξήζε ιεηηνπξγηθνχ 
ζπζηήκαηνο [MS Windows Embedded]) θαη νζφλεο πξνβνιήο λέσλ (πξνζθνξέο θαη εθδειψζεηο). 
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Αθφκα θάλεη ρξήζε ηερλνινγηψλ θαη πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ γηα λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο 
ηζηνζειίδεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην κέγεζνο νζφλεο ησλ ζπζθεπψλ. Μηα ηέηνηα ιχζε 
πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο κηα πην επέιηθηε ιχζε εθφζνλ ε ηζηνζειίδα απηή 
κπνξεί λα παξέρεη θαη ππεξεζίεο Γηαδηθηπαθήο παξαγγειίαο θαη θξάηεζεο ηξαπεδηνχ. Αλ θαη δίλεη 
κηα πην επράξηζηε εκπεηξία ζηνλ πειάηε ηεο επηρείξεζεο δελ απνηειεί φκσο θαη ηελ πην 
δηαδξαζηηθή θαη ζπλήζε ιχζε πνπ ν θαηαλαισηήο έρεη εμνηθεησζεί. Μηα εθαξκνγή ζα κπνξνχζε 
λα παξέρεη πην πνιιέο ιχζεηο ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ αιιά θαη ζηνλ πειάηε ηνπ (ελεκέξσζε 
πξνζθνξψλ θαη λέσλ, πξνζσπηθφ πξνθίι πειάηε κε ζηνηρεία ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ 
θαηαρσξεκέλα, κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ ρσξίο λα βαζίδεηαη θαη λα αλεζπρεί 
γηα ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ην εγθαηεζηεκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ). Αθφκα 
κέζν ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο παξέρεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηνλ επηρεηξεκαηία 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε/ αλάιπζε θαη εμαγσγή αλαθνξψλ γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ.  
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : 

 Αξρηηεθηνληθή πνπ βαζίδεηαη ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ζηαζκψλ(κνλάδσλ, ππνθαηαζηήκαηα, θηφζθηα) ηεο 
ίδηαο επηρείξεζεο. 

 Έμππλε ξνή κελνχ ζχκθσλα κε πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 Γηαζχλδεζε κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο φπσο : 

◦ Θεξκηθνί εθηππσηέο (δελ δίλνληαη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη). 

◦ αξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ (δελ δίλνληαη ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπψλ πνπ 
ππνζηεξίδνληαη). 

 Υξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ σο βάζε(κε ρξήζε ινγηζκηθνχ MS Windows Embedded αιιά 
θαη iOS(iPad)). 

 Υξήζε QR θσδηθψλ (ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα POS) γηα ηελ 
θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (πξνβνιή ηνπο 
ζε νζφλεο πξνβνιήο θαη αθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο γηα ελεκέξσζε 
πξνζθνξψλ θαη λέσλ). 

 Υξήζε ηνπ Apple PassBook [Passbook] γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο (ελεκέξσζε 
θαη απνζηνιή πξνζθνξψλ, αιιά θαη απνπιεξσκήο παξαγγειηψλ (κε απνζεθεπκέλα 
ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ)) 

 
Αλ θαη παξέρεη πνιιέο ππεξεζίεο θαη επειημία ζηελ επηρείξεζε, έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ην 
ηνπνζεηνχλ ζηελ πιεπξά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ είλαη βηψζηκα. Ζ ρξήζε νζφλεο αθήο θαη 
ηακπιέηεο κε [MS Windows Embedded] iOS ζπζθεπψλ ζέηεη ηνλ πήρε θφζηνπο αξθεηά πςειά. Ζ 
κε ρξήζε εθαξκνγψλ γηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θνξεηψλ ζπζθεπψλ φπσο iOS θαη 
Android πεξηνξίδεη ηελ επηρείξεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Δθφζνλ 
δελ θάλεη ρξήζε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ πεξηνξίδεη θαη ηελ επηρείξεζε ζηελ αλάπηπμε 
επεθηάζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηψληαο ηελ επηρείξεζε δέζκηα ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ηεο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. 
 

3.1.1.13 Kounta 

Μηα πνιχ επέιηθηε θαη θνξεηή ιχζε απνηειεί ην ζχζηεκα kounta. Βαζηζκέλν ζρεδφλ 
εμνινθιήξνπ  ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο ην ζχζηεκα απηφ εθηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 
πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ ζηηο ζπζθεπέο. Παξέρεη έλα πιήζνο απφ ιεηηνπξγίεο εθ 
ησλ νπνίσλ κεξηθέο είλαη : 

 Γηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο ηεο. 

 Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαοπσιήζεσλ ζε ζχλδεζε θαη εθηφο ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν. 

 Δθηειείηαη ζε πνιιαπιέο πιαηθφξκεο (νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεη 
ζχγρξνλνπο θπιινκεηξεηέο). 

 Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο θαη έθδνζε αλαθνξψλ θαη αλαιχζεσλ. 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα απνζηνιήο απνδείμεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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 Δηζαγσγή πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ θφξνπ. 

 Λεηηνπξγίεο γξήγνξεο νινθιήξσζεο πσιήζεσλ (κε ρξήζε ελφο θνπκπηνχ). 

 Γπλαηφηεηα επηηφπνπ δεκηνπξγίαο πξντφληνο, ηηκνιφγεζε ηνπ θαη ελζσκάησζε 
ζπληειεζηή θφξνπ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι πειαηψλ κε ρξήζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπο. 

 Πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπν απνπιεξσκήο κηαο πψιεζεο (κεηξεηά, πηζησηηθή/ ρξεσζηηθή 
θάξηα, επηηαγή, πιεξσκή κέζν θηλεηνχ ηειεθψλνπ, γξακκάηην ή θάηη πνπ ζπκθσλεζεί). 
Καζψο θαη επηζηξνθήο ρξεκάησλ. 

 Καηαγξαθή, επεμεξγαζία, πξνζαξκνγή θηινδσξεκάησλ. 

 Τπνζηήξημή πιεξσκψλ κέζν PayPal. 

 Καηάηκεζε θαη ππνζηήξημε πνιιαπιήο θαη κεξηθήο απνπιεξσκήο ινγαξηαζκψλ. 

 χλδεζε κε ινγηζηηθέο εθαξκνγέο ([MYOB], [Xero], Quickbooks θαη Saasu) θαη 
δεκηνπξγία πξνθίι πειάηε. 

 Ζκεξήζηεο αλαιχζεηο εζφδσλ/εμφδσλ. 

 Λνγαξηαζκνί ππαιιήισλ γηα ηελ είζνδφ (κε ρξήζε πξνζσπηθνχ θσδηθνχ) ηνπο θαη 
θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο. 

 Παξακεηξνπνίεζε ηηκνθαηαιφγσλ βάζεη ψξαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο.  

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο πξνθίι ππαιιήισλ απφ έλα ζηαζκφ(ππνθαηάζηεκα επηρείξεζεο) 
ζε θάπνην άιιν. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη αλαιχζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέρξη ην επίπεδν 
πξντφλησλ, ζε βαζκφ ζηαζκνχ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ζηαζκψλ θαη ηνπ ηακείνπ. Αθφκα 
εμαγσγή απηψλ ησλ αλαθνξψλ ζε ππνινγηζηηθά θχιια. 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πξνθίι ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Τπνζηήξημε δηαζχλδεζεο κε ζαξσηέο barcode (ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε ζχλδεζε 
(Bluetooth)). 

 Καηαρψξεζε πξντφλησλ βάζε εηηθεηψλ γηα ηελ επθνιφηεξε αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε 
ηνπο. 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο, κε ιεηηνπξγίεο φπσο εηδνπνίεζε ρακειήο πνζφηεηαο απνζεκάησλ 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ιίζηαο κε πξνθίι πειαηψλ (εηζαγσγή ιίζηαο κέζν CSV 
αξρείσλ), κε δπλαηφηεηεο φπσο : 

◦ Πιήξεο ηζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ 

◦ Απνζηνιή πξνζθνξψλ. 

◦ Δμαγσγή ηεο ιίζηαο καδί κε ην ππφινηπν ησλ πειαηψλ γηα εηζαγσγή ζε ινγηζηηθέο 
εθαξκνγέο θαη απνζηνιήο ηεο κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

◦ Τπεξεζία αληακνηβήο πηζηψλ πειαηψλ. 

 Γεκηνπξγία ιίζηαο ηηκψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, νκάδεο πειαηψλ θαη 
ππνθαηαζηεκάησλ (ιεηηνπξγία πξνζσξηλήο ελεξγνπνίεζεο). 

 χλδεζε κε ππεξεζίεο απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα επηρεηξήζεηο 
[Campaign Monitor] θαη [MailChimp]. 

 Γεκηνπξγία ζηφρσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο 
ηνπο κέζα απφ ηνλ πίλαθα εξγαιείσλ. 

 Υξήζε επεθηάζεσλ πνπ παξέρνπλ δηαζπλδέζεηο κε ζπζηήκαηα φπσο[SAP], [PayPal]  θαη 
άιια (βιέπε [Kounta Dev]). 

 Παξέρεη API(RESTful) γηα ηελ αλάπηπμε επεθηάζεσλ απφ πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ 
παξακεηξνπνίεζε ηελ πιαηθφξκαο ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν kounta ζχζηεκα απνηειεί κηα πνιχ επέιηθηε θαη γεκάηε ππεξεζίεο, ιεηηνπξγίεο ιχζεηο. Παξφια 
ηα πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα κε άιια αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ δελ παχεη θαη λα κελ έρεη θαη 
κεηνλεθηήκαηα. Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα απφ απηά είλαη φηη βαζίδεηαη ζηνπο εθάζηνηε πεξηεγεηέο 
ηζηνζειίδσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαζέλαο εγθαηεζηεκέλν ζην ζχζηεκα ηνπ. Μηα ηέηνηα 
πινπνίεζε πεξηνξίδεη θαη δπζθνιεχεη ή θαη δελ κπνξνχλ (αθφκα) λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο θαη 
ιεηηνπξγίεο πνπ νη εγγελήο εθαξκνγήο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά 
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ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ κε ζρεηηθή επθνιία. Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 
ηζηνχ (web applications) παξέρεη κεηνλεθηήκαηα φπσο : 

 Ζ αλάπηπμε θαη έιεγρνο θψδηθα είλαη πην ρξνλνβφξα (ππνζηήξημε πνιιαπιψλ 
εθαξκνγψλ πεξηήγεζεο θαη δηαξθεί έιεγρν εηδηθά θαηφπηλ θπθινθνξίαο αλαβαζκίζεσλ ή 
λέσλ εθδφζεσλ). 

 Γελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ φινη ε πεξηεγεηέο ην ίδην UI/UX. 

 Μεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ δνπιεχνπλ ζσζηά ζε θάπνηεο ζπζθεπέο ή θαη παιαηφηεξεο 
εθδφζεηο πεξηεγεηψλ. 

 Αξθεηά ρακειφηεξε ηαρχηεηα θαη απφδνζε ζε ζρέζε κε εγγελήο εθαξκνγέο. 
 Αθφκα ε ρξήζε πεξηεγεηψλ ηζηνζειίδσλ βαζίδεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζε ζπλερή ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ. Βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε εθαξκνγή πεξηήγεζεο δελ έρεη θάπνην θαθφβνπιν 
ινγηζκηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ππνθιέςεη επαίζζεηα δεδνκέλα. Σέινο, δελ παξέρεη θάπνηα 
ππεξεζία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνινθιήξνπ απηφλνκα απφ ην ππνινγηζηηθφ λέθνο. [Kounta] 
 

3.1.1.14 Revel 

Έλα αθφκα ζχζηεκα πνπ θάλεη ρξήζε ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS είλαη θαη ην Revel. 
Κάλνληαο ρξήζε iPad θνξεηψλ ζπζθεπψλ ην ζχζηεκα απηφ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο εζηηαηνξίσλ, 
πψιεζεο πξντφλησλ, θαη γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Ζ βαζηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη 
απφ : 

 Μία θνξεηή ζπζθεπή iPad, ηνπ εμππεξεηεηή θαη σο ζηαζκφο βάζε. 

 Έλαλ παξακεηξνπνηεκέλν ζαξσηή πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (πεξηνξηζκέλνο 
αξηζκφο κνληέισλ ππνζηήξημεο (ηξία κνληέια). 

 Μία βάζε γηα ην iPad. 

 Έλα αζχξκαην δξνκνινγεηή δηθηχνπ. 

 Έλαλ ζεξκηθφ εθηππσηή γηα ηελ εθηχπσζε απνδείμεσλ (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 
κνληέισλ ππνζηήξημεο (εθηά κνληέια). 

 Έλα ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κνληέισλ ππνζηήξημεο (έλα κνληέιν). 
Δπηπιένλ, πέξα απφ ην βαζηθφ παθέην ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πξνζθέξεη ζπλδεζηκφηεηα θαη 
κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο, 
ιεηηνπξγίεο θαη ζπλδεζηκφηεηα κε ζπζηήκαηα θαη πεξηθεξεηαθά πνπ δίλαηε ην ζχζηεκα : 

 χλδεζε κε ζαξσηέο barcode (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (πέληε κνληέια)). 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (ηξία 
κνληέια)). 

 χλδεζε κε έμππλεο ηειενξάζεηο(smart tv)(πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (έλα 
κνληέιν)). 

 χλδεζε κε ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (έλα κνληέιν)). 

 Τπεξεζία αληακνηβήο ζπρλψλ πειαηψλ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο πειαηψλ κε δεκηνπξγία πξνθίι, δπλαηφηεηα απνζηνιήο δψξν-
επηηαγψλ θαη πξνζθνξψλ (κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα CRM θαη εμαγσγή ζε απηά δεδνκέλσλ 
φπσο([salesforce],[Magento],[SugarCRM]). 

 χζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο πξντφλησλ ζην ζπίηη. 

 Γηαζχλδεζε κε ERP ζχζηεκα ([Quickbooks]). 

 Λεηηνπξγία εθηφο ζχλδεζεο Γηαδηθηχνπ. 

 Δλεκέξσζε θαηάζηαζεο ηεο παξαγγειίεο. 

 Γπλαηφηεηα αιιαγήο πξνηεξαηφηεηαο ησλ παξαγγειηψλ γηα ην ζχζηεκα ηεο θνπδίλαο. 

 πγρξνληζκφο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

 Πξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο. 

 Δθαξκνγή πειαηψλ γηα ηελ εθπφλεζε παξαγγειίαο θαη απνπιεξσκήο ηεο κε ρξήζε ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπο θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 
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 Παξέρεη API γηα ηελ αλάπηπμε επεθηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ θαηαιφγνπ πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι, νκάδσλ θαη ξφισλ ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη παξνρή 
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ βάζε ησλ αδεηψλ πξφζβαζεο ηνπο. 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηψλ (επεμεξγαζία ζέζεσλ ζην ρψξν, έλσζε ηνπο, θαηάζηαζε 
ηξαπεδηψλ). 

 χλδεζε κε εθηππσηέο εηηθεηψλ (ππνζηήξημε κνληέια ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο [Zebra]). 

 Γπλαηφηεηα απνπιεξσκήο κε ρξήζε ςεθηαθνχ λνκίζκαηνο [Bitcoin]. 

 Γηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα πιεξσκψλ [PayPal]. 

 Λεηηνπξγία θαηάηκεζεο ινγαξηαζκψλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα αζθαιείαο επηρεηξήζεσλ (ηεο εηαηξίαο [DTT]). 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζθεπέο [iBeacon]. 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ ππαιιήισλ, απνζήθεο, πσιήζεσλ θαη έθδνζε 
αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ. 

Σν παξφλ ζχζηεκα θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ (απφ εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, 
θαηαζηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο, κέρξη θαη πεξίπηεξα, πηηζαξίεο, θάβεο αιιά θαη θαληίλεο). 
Παξέρεη πξνζαξκνδφκελα παθέηα γηα ηηο αλάγθεο θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε αιιά θαη 
αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Δίλαη έλα ζχζηεκα κε πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ θάλεη ρξήζε κεγάινπ 
εχξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Παξφια απηά φκσο απνηειεί κηα αθξηβή 
ιχζε (ρξήζε ζπζθεπψλ iPad) θαη ππνζηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο πεξηθεξεηαθψλ. Αθφκα, 
βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη δελ παξέρεη θάπνηα κέζνδν εηζαγσγήο, 
εμαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα γηα αμηνπνίεζε ηνπο εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. [Revel]. 
 

3.1.1.15 Vend 

Σν ζχζηεκα Vend φπσο κεξηθέο άιιεο ιχζεηο, πξνζθέξεη έλα εχξνο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 
θάλνληαο ρξήζε πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο Γηαδηθηχνπ. Απεπζχλεηαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ κηθξνκεζαίεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κέρξη θαη 
αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Απνηειεί έλα Γηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 
φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν έλαλ πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ 
(πξνηείλεηαη iOS θαη MS Windows ζπζηήκαηα)). 

 Τπνζηήξημε εθηφο Γηαδηθηχνπ ιεηηνπξγία. 

 Παθέην API γηα επέθηαζε θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ. 

 χλδεζε κε ζαξσηέο barcode (κεγάιν εχξνο ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδεηαη). 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ. 

 χλδεζε κε εθηππσηέο γηα εθηχπσζε απνδείμεσλ αιιά θαη εηηθεηψλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο φπσο [PayPal], [iZettle] θαη [Tyro]. 

 Γπλαηφηεηα πξφζζεζεο εθπηψζεσλ αλά πξντφλ αιιά θαη ινγαξηαζκνχ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζηνηρεία πειάηε αιιά θαη ζεκεηψζεσλ ζε κία πψιεζε. 

 Απνζηνιή απνδείμεσλ κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη εθηχπσζε ηνπο. 

 Γηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο επηζηξνθψλ θαη επηζηξνθήο ρξεκάησλ. 

 Γπλαηφηεηα αθχξσζεο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηαο πψιεζεο. 

 Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ εηηθεηψλ ησλ απνδείμεσλ. Δπίζεο, παξέρεη ηελ 
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πνιιαπιψλ ζρεδίσλ απνδείμεσλ, 

 Τπνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. 

 Τπνζηήξημε δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο κε επηηαγή. 

 Καηάηκεζε κεζφδνπ απνπιεξσκήο. 

 Τπεξεζία απνζηνιήο πξνζθνξψλ βάζε ιίζηαο πειαηψλ, ππνθαηαζηεκάησλ θαη νκάδσλ 
πειαηψλ. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ιηζηψλ πειαηψλ. 

 Λεηηνπξγία δεκηνπξγίαο παθέησλ πξντφλησλ. 
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 Καηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ θαηά πξνκεζεπηή, εηθφλσλ, θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ηηκήο 
θαη ζήκαλζεο ρξήζεο. 

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή πξντφλησλ θάλνληαο ρξήζε αξρείσλ CSV, 

 Παξαθνινχζεζε απνζήθεο αλά ππνθαηάζηεκα θαη εμαγσγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζε 
ππνινγηζηηθά θχιια 

 Μεηαθνξά πξντφλησλ απνζήθεο απφ έλα ππνθαηάζηεκα ζε έλα άιιν. 

 Γεκηνπξγία θαη εθηχπσζε barcodes θσδηθψλ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι πειαηψλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε βάζε νκάδσλ. 

 Τπεξεζία αλάζεζεο πφληνπο πειαηψλ θαη εμαξγχξσζεο απηψλ βάζε ζπζηήκαηνο 
αληακνηβψλ πειαηψλ. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ γηα ππαιιήινπο, πειάηεο, ππνθαηαζηήκαηα, 
πξντφληα, εκεξνκελίεο αιιά θαη πξνκεζεπηψλ. 

 Λεηηνπξγία εμαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ηνπο ζε ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ([Xero], 
[QuickBooks]). 

 Παξέρεη δηαζχλδεζε θαη κε ηξίηα ζπζηήκαηα [VendAdd-ons] 
Αλακθηζβήηεηα ην παξψλ ζχζηεκα απνηειεί κηα αξθεηά νινθιεξσκέλε ιχζε παξέρνληαο πνιιέο 
ππεξεζίεο, ιεηηνπξγίεο, επεθηάζεηο θαη δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα, ERP θαη άιια. Παξφια, 
απηά έρεη θαη απηφ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη απνηειεί θαη βαζίδεηαη 
εμνινθιήξνπ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγία ζε έλα βαζκφ. 
Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, δελ παξέρεη 
ππεξεζίεο θεληξηθνπνηεκέλεο απνζήθεο, ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο ή απνζηνιήο κελπκάησλ 
εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκα, δελ παξέρεη παθέην ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα 
εμππεξεηνχζαλ κνλάδεο εζηίαζεο. Σέινο, παξέρεη ζχζηεκα ελεκέξσζεο θαηάζηαζεο πειαηψλ 
γηα ηελ πνξεία κηαο παξαγγειίαο. [Vend] 
 

3.1.1.16 TouchPo Point of Sale Cash POS 

Μηα αθφκα ιχζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android απνηειεί θαη ην TouchPo. 
Παξέρεη κηα επξεία γθάκα ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φπσο : 

 Λεηηνπξγία ρσξίο ηελ ρξήζε Γηαδηθηχνπ (απηφλνκν ζχζηεκα). 

 Πνιπγισζζηθφ. 

 Δηζαγσγή πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ θφξνπ.  

 Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε ππεξεζίεο φπσο ην Dropbox, Flash Drive αιιά θαη 
ζε αξρεία Google Docs. 

 Αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ππαιιήισλ, πσιήζεσλ, πξντφλησλ, απνζήθεο. 

 χλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο γηα εθηχπσζε απνδείμεσλ γηα πειάηεο θαη 
παξαγγειηψλ ζε εθηππσηή θνπδίλαο (πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε κνληέισλ (έλα πιήζνο 
κνληέισλ ηεο εηαηξίαο EPSON θαη έλα κνληέιν ηεο εηαηξίαο START) (δηαζχλδεζε κε 
ρξήζε δηθηχνπ, USB 2.0 ή bluetooth)). 

  Καηάηκεζε ινγαξηαζκψλ. 

 Τπνζηεξίδεη ζάξσζε barcode, QR κε ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο θάκεξαο ηεο θνξεηήο 
ζπζθεπήο. 

 Καηαρψξεζε θξαηήζεσλ. 

 Τπνζηήξημε αιιαγή ηηκνθαηάινγν βάζε σξαξίνπ ή βάζε δξαζηεξηνηήησλ (απνθξηέο, 
―happy hour‖) ή βάζε νκάδσλ πειαηψλ. 

 Γεκηνπξγία πξνζθνξψλ θαη εθπηψζεσλ. 

 Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ, 
ππαιιήισλ, πσιήζεσλ θαη απφδνζεο ηνπο (απαηηεί ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 πγρξνληζκφο απνζήθεο θαη πξντφλησλ (απαηηεί ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Τπεξεζία αληακνηβήο ζπρλψλ πειαηψλ. 
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Απνηειεί κηα εχρξεζηε ιχζε, κε απιφ θαη εχθνιν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη αξθεηέο ιεηηνπξγίεο 
πνπ φκσο δελ θαιχπηεη ηελ επειημία θαη πιήζνο ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο. Γελ παξέρεη θάπνην ζχζηεκα εηζαγσγήο, εμαγσγήο πξντφλησλ ή θαηαιφγνπ. Γελ 
παξέρεη πξαγκαηηθή δηαζχλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ, ρξεσζηηθψλ θαξηψλ αιιά θαη νχηε κε 
ςεθηαθά πνξηνθφιηα φπσο [PayPal], [Apple Pay] ή [Google Wallet]. Σέινο, δελ παξέρεη θάπνηα 
δηαζχλδεζε κε θάπνην ERP ή CRM ζχζηεκα.  [TouchPo] 
 
 
Όπσο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη πιένλ ζε 
δηεζλέο επίπεδν θάλνπλ ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ λέαο γεληάο(έμππλα θηλεηά θαη ηακπιέηεο) θαη 
ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ επηζπκνχλ. 
Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη κεξηθά ζπζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ 
εγρψξηα αγνξά. 
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Εθαπμογή/ Δςναηόηηηερ Vend Revel Openbravo FoodZaps Pozool

Αζύπμαηο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διγλυζζικό ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

Πολςγλυζζικό ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Υποζηήπιξη διαθοπεηικών νομιζμάηυν ΝΑΙ ΝΑΙ (***) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Χηθιακά Νομίζμαηα ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Λήτη Παπαγγελίαρ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διασείπιζη ηπαπεζιών ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Δςναηόηηηα ένυζηρ ηπαπεζιών ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Δςναηόηηηα μεηαθοπάρ ηπαπεζιού ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα εκηύπυζηρ εηικεηών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Δςναηόηηηα καηασώπιζηρ έκπηυζηρ πποφόνηυν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Google Cloud printing διαζύνδεζη ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα μεπικήρ πληπυμήρ * ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα πληπυμήρ μέζο πιζηυηικών καπηών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ(**) ΝΑΙ (***)

Δςναηόηηηα πληπυμήρ μέζο σπευζηικών καπηών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ(**) ΝΑΙ (***)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ(***)

Δςναηόηηηα επιζηποθήρ σπημάηυν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα καηαγπαθήρ θιλοδυπήμαηορ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα αναπαπαγυγήρ δυποεπιηαγών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Σςνδεζη με εκηςπυηή ηαμείος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σςνδεζη με εκηςπυηή κοςζίναρ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα καηαγπαθήρ ζημειώζευν ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα καηάημηζηρ ποζού πληπυμήρ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα επανεκηύπυζηρ παπαγγελίαρ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δςναηόηηηα ζάπυζηρ barcode ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Διασείπιζη αποθήκηρ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Διασείπιζη ειδών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Αποθήκεςζη δεδομένυν ηοπικά(ζςζκεςή) ΝΑΙ(*****) ΝΑΙ(*****) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Φπήζη Διαδικηύος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Επικοινυνία Σςζκεςών ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

Φπήζη Bluetooth ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Φπήζη RFID ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Φπήζη Κενηπικού Η/Υ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Φπήζη PDA ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Φπήζη Android ( )̂ ΟΦΙ ( )̂ ΝΑΙ ΝΑΙ

Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ Android ( )̂ ΟΦΙ ( )̂ 4.0 και πάνυ 4.0 και πάνυ

Πποδιαγπαθέρ οθόνηρ καλύηεπηρ σπήζηρ Ταμπλέηα Ταμπλέηα Ταμπλέηα Ταμπλέηα Ταμπλέηα

Παπαμεηποποίηζη καηαλόγος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Επεκηαζιμόηηηα ΝΑΙ (*) ΝΑΙ (*) ΝΑΙ (*) ΝΑΙ (*) ΝΑΙ

Μέθοδορ λήτηρ παππαγελλίαρ (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ )

Διαζύνδεζη με άλλα ζςζηήμαηα ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

Φπήζη iOS ( )̂ ΝΑΙ ( )̂ ΟΦΙ ΟΦΙ

Φπήζη Windows ( )̂ ΟΦΙ ( )̂ ΟΦΙ ΟΦΙ

Δςναηόηηηα εκηύπυζηρ λογαπιαζμού (θεπμικό θοπηηό 
εκηςπυηή)

Δςναηόηηηα πληπυμήρ μέζο τηθιακού ποπηοθολιού 
(Google Wallet, PayPal, Apple Pay)

Ανάλςζη πυλήζευν/παππαγελιών ζηην 
ζηιγμή/ζςνολικά/ημεπολογιακά

Αποθήκεςζη δεδομένυν απομακπςζμένα(ςπηπεζία 
π.σ. server, cloud)
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TabShop Posandro Clover NCR Silver Papaya GoPago Groovv Square Register Breadcrumb Pro AccuPOS Nextep Kounta

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙΝΑΙ(εθόζον γίνει σπήζη ηαμπλέηαρ με Windows Embedded  ή iPad ζςζκεςών)ΝΑΙ(εθόζον γίνει σπήζη PDA ή Android ζςζκεςών)ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ(Bitcoin) ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ(**) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ(**) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ(Passbook) ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ (***) ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (***) ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ (*****)

ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ(κ.α.ς) ΝΑΙ(κ.α.ς) ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ (διαζύνδεζη με εκηςπυηή)ΝΑΙ (διαζύνδεζη με εκηςπυηή) ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ( )̂

2,2 και πάνυ 4.0 και πάνυ 4.0 και πάνυ ΟΦΙ 4.0 και πάνυ 4.0 και πάνυ 4.0 και πάνυ 5.0 και πάνυ ΟΦΙ (***) ΟΦΙ ΟΦΙ

Ταμπλέηα Ταμπλέηα ειδικόρ εξοπλιζμόρ ειδικόρ εξοπλιζμόρ Ταμπλέηα/Κινηηό Ταμπλέηα/Κινηηό Ταμπλέηα/Κινηηό Ταμπλέηα/Κινηηό Ταμπλέηα Οθόνη αθήρ Οθόνη αθήρ Ταμπλέηα (iPad)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (*) ΝΑΙ ΝΑΙ (*) ΝΑΙ (*) ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ

(^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ ) (^̂ )

ΝΑΙ (Drupal,Paypal) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ)ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ)ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ) ΝΑΙ(****)ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ)ΝΑΙ(ςπηπεζία νέθοςρ)

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ (εθαπμογή πελάηη) ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ( )̂
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Επεξήγηζη :

Κ.Α.Υ: καηόπιν αγοπάρ ςπηπεζίαρ

(*) ςπηπεζίερ ςπολογιζηηκού νέθοςρ μόνο

(***)Δεν δύναηαι η πληποθοπία ζηο Διαδίκηςο

(****) Sage,Quikbook(ERPs)

(*****) όσι για μακποσπόνιο διάζηημα

( )̂ cross – platform

(^̂ )Επιλογή/Επεξεπγαζια  

* (μεπική σπέυζη πιζηυηικήρ κάπηαρ και αποπληπυμή 
ςπολοίπος με σπημαηικό ποζό)

(**)εικονικά, δίσυρ ηην σπήζη ζαπυηή πιζηυηικών 
καπηών

καηασώπηζη πποφόνηορ με 
καηασώπηζη και μεηά 

επιλογή πάνυ ζε αςηό.
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3.1.2 Δγσώπια αγοπά 

Μεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θάλνπλ αθφκα ρξήζε 
ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα νζφλεο αθήο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ θάλνπλ 
ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπψλ (ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ, ζεξκηθνχο εθηππσηέο 
απνδείμεσλ, ζεξκηθνχο εθηππσηέο θνπδίλαο, ζαξσηέο barcode θαη άιια). Απηά φκσο ηα 
ζπζηήκαηα φπσο ζα δνχκε δελ θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
θαζηζηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά μεπεξαζκέλα, θαζψο απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο φπσο νινθιήξσζεο παξξαγειιηψλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιια ζπζηήκαηα πνπ 
έρνπλ αλαπηπρζεί πνπ θάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ παξέρνληαο έηζη έλα εχξνο ππεξεζηψλ 
θαη ιεηηνπξγηψλ. 

3.1.2.1 Orexsys 

Σν Orexsys απνηειεί κηα ιχζε πνπ βαζίδεηαη ζε PDA θνξεηέο ζπζθεπέο (κε ιεηηνπξγηθφ Android) 
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ.Παξέρεη 
ιεηηνπξγίεο φπσο: 

 Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ. 

 Λεηηνπξγίεο νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο ζην ζπίηη. 

 χλδεζε κε ηεξκαηηθά PDA(ζπγθεθξηκέλα κνληέια θαη ινγηζκηθφ). 

 χλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο γηα απνδείμεηο(ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 χλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο γηα εθηππσηέο θνπδίλαο(ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε εθηππσηψλ θνπδίλαο(ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε θαη ζχλδεζε ηακεηαθψλ κεραλψλ ηχπνπ ζπξηάξη (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο. 

 Γηαρείξηζε ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Κξαηήζεηο ηξαπεδηψλ. 

 Γηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ εθηππψζεσλ. 

 Γηαρείξηζε, επεμεξγαζία θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ. 

 Παξαθνινχζεζε πξνζσπηθνχ. 

 Γπλαηφηεηα αιιαγήο ηηκνθαηαιφγνπ δπλακηθά. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο παξαγγειηψλ ζηα ηεξκαηηθά φηαλ βξίζθνληαη εθηφο δηθηχνπ θαη 
απνζηνιήο ηνπο φηαλ βξεζεί ζχλδεζε. 

 Απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε γηα παξαθνινχζεζε ππνθαηαζηεκάησλ, παξαγγειηψλ, 
επεμεξγαζία ηηκνθαηαιφγνπ, πξντφλησλ. 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Δθαξκνγέο γηα ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα [Android], [iOS], [MS Windows Ce] 
Απνηειεί κηα απιή θαη κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζχζηεκα ην νπνίν εζηηάδεηαη ζε ιεηηνπξγίεο κφλν 
κνλάδσλ εζηηάζεηο. Γελ παξέρεη ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο βάζε ζηνηρείσλ αιιά νχηε θάπνηα 
δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα. Σέινο, δελ παξέρεη δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε 
θάπνηα κνξθή (JSON, CSV) γηα επεμεξγαζία ηνπ απφ άιιν ινγηζκηθνχ, βαζίδεηαη ζε παιηέο 
ηερλνινγίεο (κεγάιν θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπο) θαη δελ παξέρεη θάπνην παθέην API. [Orexsys] 
 

3.1.2.2 WinPos 

Σν WinPos είλαη έλα ζχζηεκα πνπ θαη απηφ ζηεξίδεηαη ζε έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ κε νζφλε αθήο κε 
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πεξηθεξεηαθψλ. Απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο αιιά θαη ιηαληθνχ 
εκπνξίνπ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο απνζηνιήο κεληαίσλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

 Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο παξαγγειηψλ ζην ζπίηη. 

 Γηαρείξηζε & Παξαθνινχζεζε Παξαγγειηψλ 

 χλδεζε κε ζαξσηέο barcode (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 
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 χλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο απνδείμεσλ θαη θνπδίλαο (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 χλδεζε κε ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε Δηδψλ & Γπλαηφηεηα Υξήζεο Πνιιαπιψλ Σηκνθαηαιφγσλ κε απηφκαηε 
αιιαγή κέζα ζην σξάξην θαη επηινγή ηνπ πειάηε αλά ζέζε εξγαζίαο θαη αλά ηκήκα. 

 Γηαρείξηζε Πειαηνινγίνπ κε πιήξε ζηνηρεία. 

 Γηαρείξηζε & παξαθνινχζεζε Παξαγγειηψλ κε νζφλεο θνπδίλαο γηα θάζε παξαζθεπαζηή 
μερσξηζηά, κε πιήξε αλαγξαθή ηνπ ζπληαγνινγίνπ παξαζθεπήο θάζε πξντφληνο. 

 Τπνζηήξημε Φνξνινγηθνχ Δθηππσηή (fiscal printer) (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 χλδεζε κε Απνζήθεο θαη Δλεκέξσζε Αλαιψζεσλ 

 Έθδνζε ηαηηζηηθψλ. 

 Δλεκεξσηηθέο εθηππψζεηο Δλεκέξσζε back office πξνγξάκκαηνο. 

 χλδεζε κε ηεξκαηηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο PDA γηα νινθιήξσζε παξαγγειηψλ.  
Σν παξφλ ζχζηεκα παξέρεη βαζηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ φκσο δελ κπνξνχλε λα 
θαιχςνπλ ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλήο επηρείξεζεο. Γελ πξνζθέξεη 
απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη θάπνην είδνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
θαηαζηεκάησλ παξά κφλν γηα ην θαηάζηεκα ζην νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν. Κάλεη ρξήζε 
μεπεξαζκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζηζηψληαο ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ 
δχζθνιε. Σέινο, δελ πξνζθέξεη δηαζχλδεζε κε ζπζθεπή ζάξσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Δίλαη έλα 
ζχζηεκα κε πνιινχο πεξηνξηζκνχο. 
 

3.1.2.3 Εζηίαζη POS 

Σν ζχζηεκα ―Δζηίαζε POS‖ απνηειεί θαη απηφ φπσο θαη νη παξαπάλσ ιχζεηο έλα ζχζηεκα πνπ 
βαζίδεηαη ζε έλαλ ζηαζκφ βάζε νζφλεο αθήο, κε δηαζχλδεζε ζε άιιεο πεξηθεξηθέο ζπζθεπέο. 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη : 

 Γηαρείξηζε Δηδψλ 

 Γηαρείξηζε Πειαηψλ 

 Πνιιαπινί Σηκνθαηάινγνη (Ληαληθή, Παξάδνζε, Δνξηψλ) 

 Γηαρείξηζε Σξαπεδηψλ (κε γξαθηθή απεηθφληζε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο) 

 Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ (αλεθηέιεζηεο, αθπξσκέλεο, εθηειεζκέλεο) 

 Γηαρείξηζε πηζησηηθψλ Καξηψλ 

 Γηαρείξηζε Παξαζηαηηθψλ 

 Δθηππψζεηο (Πιεξνθνξηαθέο, ηαηηζηηθέο, Λνγηζηηθέο) 

 Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο παξαγγειηψλ ζην ζπίηη. 

 Γηαζχλδεζε κε ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε ξνινγηνχ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ (εξγαζία, δηαιείκκαηα) 

 Γηαρείξηζε ηακεηαθψλ (κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απφ φια ηα ζεκεία πσιήζεσλ ζε κία 
ηακεηαθή ή ην θαζέλα απηφλνκα. 

 Γηαρείξηζε δπγηζηηθψλ κεραλψλ (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε εθηππσηψλ παξαγγειεηνιεςίαο (πξψηα, δεχηεξα πηάηα, δεζηή θξχα θνπδίλα ) 
χλδεζε κε ζαξσηή barcode (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε Φνξνινγηθψλ εθηππσηψλ (fiscal printers) 

 Γηαρείξηζε αζπξκάησλ ηχπνπ PDA κε δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο παξαγγειίαο, εκθάληζεο 
ινγαξηαζκνχ, έθδνζεο ινγαξηαζκνχ, αθχξσζεο παξαγγειηάο, επίπεδα πξνζηαζίαο αλά 
αζχξκαην (ζπγθεθξηκέλα κνληέια). 

 Γηαρείξηζε απνζήθεο. 

 Γηαρείξηζε θξαηήζεσλ. 

 Δμαγσγή πσιήζεσλ ζε αξρεία ASCII κε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε εκπνξηθή εθαξκνγή. 
Παξέρεη έλα εχξνο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ φκσο παξακέλνπλ ειιηπείο γηα ηεο ζχγρξνλεο 
απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ παξέρεη απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε θαζψο θαη θάπνην 
ζχζηεκα ελεκέξσζεο, παξαγσγήο δψξν-επηηαγψλ, πξνζθνξέο ή επηβξάβεπζεο γηα ηνπο 
πειάηεο. ηεξίδεηαη ζε δνκή κε έλα θεληξηθφ ζηαζκφ ην νπνίν πξνζζέηεη ζηελ αζθάιεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα έλα επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο. Γελ παξέρεη ππεξεζίεο 
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δηαρείξηζεο θαηαζηεκάησλ παξά κφλν απηνχ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Δπηπιένλ, θάλεη ρξήζε 
μεπεξαζκέλσλ ηερλνινγηψλ πνπ θαζηζηά ην θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο κεγάιν. Απνηειεί 
ειιηπήο ιχζε γηα ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.[ΔζηίαζεPOS] 
 

3.1.2.4 pOrders 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί κηα επέιηθηε ιχζε κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ εζηηάδεη ζε 
ζπζηήκαηα ιήςεο παξαγγειηψλ. Σν ζχζηεκα απηφ απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε 
αξρηηεθηνληθή απνηειείηαη απφ: 

 Φνξεηέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. 

 Έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Απηφ ην ζχζηεκα κπνξεί λα απαιείθεη 
ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ηεο 
εηαηξίαο αλάπηπμεο. 

 Καη έλαλ ζεξκηθφ εθηππσηή. 
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα παξέρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο: 

 Πνιπγισζζηθφ κελνχ. 

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο επηπιένλ ζρνιίσλ αλά παξαγγειία/ πξντφλ. 

 Γπλαηφηεηα έθπησζεο αλά παξαγγειία/ πξντφλ, 

 Γηαρείξηζε θαη απνζηνιή παξαγγειηψλ ζε εθηππσηέο θνπδίλαο, κπαξ. 

 χλδεζε κε ζεξκηθφ εθηππσηή. 

 Μεηαθίλεζε παξαγγειίαο/ πξντφλ (γηα παξάδεηγκα απφ έλα ηξαπέδη ζε άιιν). 

 Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ αλνηθηψλ παξαγγειηψλ. 

 Γπλακηθή θαηαρψξεζε θαη αιιαγή ηηκνθαηαιφγνπ. 

 Γπλακηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κε βάζε ησλ θαηάινγν. 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ ηηκνθαηαιφγσλ θαη εηδηθψλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη γηα παθέην 
παξαγγειηέο. 

 Γηαδηθαζία ζχλδεζεο ρξεζηψλ. 

 Τπνζηεξίδεη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζε κνξθή MS Excel. 

 Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε 
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηζηνχ. 

 Πξναηξεηηθή ζχλδεζε κε ηακεηαθέο κεραλέο. 
Σν παξφλ ζχζηεκα παξέρεη έλα αξθεηά δπλακηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο. 
Τπνζηεξίδνληαο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο παξέρεη έλα πην επέιηθην 
πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο γηα ηελ επηρείξεζε. Παξφια απηφ παξέρεη έλα κηθξφ εχξνο απφ 
ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο κε θαηαθέξλνληαο λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ 
επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, δελ παξέρεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο γηα φια ηα θαηαζηήκαηα κηαο 
επηρείξεζεο σο ζχλνιν, αιιά γηα έλα θαηάζηεκα μερσξηζηά.  
 

3.1.2.5 imePOS 

Απνηειεί κηα ιχζε ηνπ θάλεη ρξήζε κηαο νζφλεο αθήο θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Android γηα επηρείξεζεο εζηίαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο αίζνπζαο θαη ηξαπεδηψλ (κεηαθνξέο, έλσζε). 

 Δκθάληζε ζπκβφισλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδηψλ(ειεχζεξν, 
ξεδεξβέ, κε παξαγγειία, πξνο πιεξσκή & έθδνζε ινγαξηαζκνχ, εμνθιεκέλν). 

 Παξακεηξνπνηήζηκε νζφλε παξαγγειίαο κε ρξψκαηα ζηηο θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο, ζηα 
είδε, ζηνπο ηξνπνπνηεηέο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο βάζεη πξνηηκήζεσλ. 

 Γηαθνξεηηθέο ζπληειεζηέο θφξνπ αλά πξντφλ ή αλά θαηεγνξία Πξντφληνο. 

 Δπηινγή παξαηεξήζεσλ γηα ηελ παξαζθεπή ηεο παξαγγειίαο απφ ηελ θνπδίλα. 

 Άκεζε πξνβνιή ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ. 

 Απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθηππσηέο. 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηεο θνπδίλαο γηα αιιαγή εηδψλ ή αθχξσζε παξαγγειίαο. 
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 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ιεηηνπξγηψλ κε παξακεηξνπνίεζε αλά 
ππάιιειν. 

 Αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ππαιιήισλ πξντφλησλ, 

 Γπλακηθή ελαιιαγή ηηκνθαηαιφγνπ. 

 Γεκηνπξγία παθέησλ πξνζθνξψλ. 

 Γεκηνπξγία εθπηψζεσλ αλά πξντφλ, παξαγγειία. 

 Πνιινί ηξφπνη πιεξσκήο (κεηξεηά, πηζησηηθή θάξηα, ρξέσζε δσκαηίνπ). 

 Δλεκέξσζε δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι πειαηψλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαγγειηψλ. 

 Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο θαη ιήςεο παξαγγειηψλ γηα ην ζπίηη. 

 χλδεζε κε δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook). 

 Γπλαηφηεηα γηα Γηαδηθηπαθέο παξαγγειίεο. 

 χλδεζε κε  

 Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ, ζηαηηζηηθψλ γηα πξντφληα, 
ππαιιήινπο, πειάηεο αλά εκέξα, ψξα, πειάηε, ππαιιήινπο. Καη άιιεο φπσο: 

◦ Γηακφξθσζε ηηκνθαηαιφγσλ. 

◦ Δλεκέξσζε απνζήθεο.  

◦ Δλεκέξσζε αγνξψλ θαη παξαιαβψλ. 
Μηα πνιχ δπλακηθή ιχζε κε πιεζψξα απφ ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. Παξφια απηά έρεη θάπνηεο 
ειιείςεηο ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα. Βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα θεληξηθφ ζηαζκφ γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ παξέρεη ζχλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο άιια θαη ζαξσηέο barcode(απηά 
παξέρνληαη απφ άιιν ζχζηεκα ηεο ίδηαο εηαηξίαο πνπ ζηνρεχεη ζε επηρείξεζεο ιηαληθνχ 
εκπνξίνπ).  Σέινο, βαζίδεηαη ε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε ππνζηεξίδεηαη κε ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ 
ζηαζκνχ (νζφλε αθήο) θαη φρη κε θάπνην ππνινγηζηηθφ λέθνο (αλ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ν 
ζηαζκφο βάζε ηφηε δελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, δελ ππνζηεξίδεη εθηφο ζχλδεζεο ιεηηνπξγία γηα ηηο 
ηεξκαηηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο Android). Γελ απνηειεί κηα ηφζν επέιηθηε ιχζε παξφια ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπ. [imePOS] 
 

3.1.2.6 Simple Go 

Σν Simple Go απνηειεί θαη απηφ έλα παθέην γηα επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θάλνληαο ρξήζε ηεο 
αξρηηεθηνληθήο δνκήο: 

 Μηα βάζε ζηαζκφο (θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα ηχπνπ πχξγνπ κε νζφλε αθήο). 

 Φνξνινγηθνί κεραληζκνί. 

 Θεξκηθφ εθηππσηή. 

 Φνξεηέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα [Android] ή iOS. 
Σν ζχζηεκα απηφ παξέρεη δπλαηφηεηεο φπσο: 

 Γηαζχλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο. 

 Γηαρείξηζε πνιιψλ θαηαζηεκάησλ (αλ ππάξρεη ε ζχλδεζε κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ ηηκνθαηαιφγσλ. 

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ. 

 Καηάηκεζε ινγαξηαζκψλ (γηα απνπιεξσκή απφ πειάηεο). 

 Γεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ ζε παξαγγειηέο. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο εθπηψζεσλ. 

 χζηεκα αληακνηβήο πειαηψλ. 

 Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε, δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ 
(αλ ππάξρεη ε ζχλδεζε κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Γεκηνπξγία αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο. 

 Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ παξαγγειηψλ γηα ην ζπίηη. 

 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ, ππαιιήισλ πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ εθπηψζεηο. 
Σν παξφλ ζχζηεκα απνηειεί έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζήο πνπ φκσο δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο. Γελ παξέρεη θάπνην API παθέην γηα αλάπηπμε επεθηάζεσλ, δελ 
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παξέρεη ηξφπν εηζαγσγήο ή εμαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ζε κνξθή αξρείνπ αιιά νχηε 
δηαζχλδεζε κε θάπνην ηξίην ζχζηεκα ή ινγηζηηθφ ινγηζκηθφ. Αθφκα δελ παξέρεη έλα ζχζηεκα γηα 
Γηαδηθηπαθέο πιεξσκέο ή ρξήζε ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ αιιά νχηε θαη πιεξσκέο κερξήζε 
ζαξσηή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Γελ παξέρεη ππεξεζία δεκηνπξγίαο πξνζθνξψλ αιιά νχηε 
ελεκέξσζεο πειαηψλ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ παξέρεη πεξηνξηζκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα. Σέινο, δελ παξέρεη ιεηηνπξγία γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο αλ ν θεληξηθφο ζηαζκφο 
βγεη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Γελ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε.[SimpleGo] 
 

3.1.2.6 Sunsoft – Ambrosia 

Σν ζχζηεκα Ακβξνζία απνηειεί κηα ιχζε πνπ απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο 
κηθξνκεζαίεο αιιά θαη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Κάλεη ρξήζε κηαο θεληξηθήο βάζεο κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα [MS Windows] θαη PDA ζπζθεπψλ αιιά θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγηθφ Android. 
Πξνζθέξεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ φπσο: 

 Τπνζηεξίδεη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο απνζηνιήο παξαγγειηψλ ζην ζπίηη ―παθέην‖. 
Γεκηνπξγία barcode βάζε παξαγγειηάο θαη δηαρείξηζε ηεο κέζα απφ απηφ. 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηψλ θαη ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ κε παξακεηξνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
Γηαρείξηζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ιεηηνπξγηψλ ζχκθσλα κε ην πξνθίι ρξήζηε. 

 χλδεζε κε ηακεηαθέο κεραλέο θαη θνξνινγηθέο ηακεηαθνχο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο 
(fiscal printers). 

 Μεξηθή ή νιηθή έθδνζε ινγαξηαζκνχ αλά πξντφλ θαη αλά Παξαγγειία. 

 Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ αλά πξντφλ θαη αλά Παξαγγειία. 

 Γηαρείξηζε ππαιιήισλ αλά βάξδηα θαη αλά ηξαπέδη, 

 Γηαρείξηζε πξντφλησλ. 

 Γηαρείξηζε Πειαηψλ θαη Καξηψλ Πειαηψλ. 

 Πηζησηηθέο θάξηεο 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δηαρείξηζε απνζήθεο. 

 χλδεζε κε ζαξσηή barcode. 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 Δηζαγσγή πξντφλησλ κε ρξήζε barcode. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο Γψξσλ. 
 Γηαζχλδεζε κε ERP, CRM, ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζχζηεκα ζηαηηζηηθψλ ηεο ίδηαο 

εηαηξίαο αλάπηπμεο. 
Σν ινγηζκηθφ απηφ αλ θαη παξέρεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο απνηειεί κηα πνιχ 
θιεηζηή ιχζε. Οη δηαζπλδέζεηο πνπ πξνζθέξεη κε άιια ζπζηήκαηα πεξηνξίδεηαη ζε απηά πνπ 
έρεη αλαπηχμεη ε ίδηα εηαηξία, θαζηζηψληαο ην θαζφια επέιηθην. Δπίζεο, δελ πξνζθέξεη 
θάπνην API παθέην αιιά νχηε θαη δηαζχλδεζε κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ελεκέξσζε 
πειαηψλ. Σέινο, δελ παξέρεη ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε θάπνηα κνξθή αξρείνπ γηα 
ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα παξάδεηγκα ινγηζηηθνχ πνπ δελ έρεη αλαπηχμεη ε εηαηξία.[Ambrosia] 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα κπνξεί θαλείο λα δεη φηη ε εγρψξηα αγνξά ινγηζκηθνχ 
είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ ρξήζε παιαηψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλψλ 
αλαγθψλ, θαη φζα ζπζηήκαηα θάλνπλ ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ δελ παξέρνπλ έλα 
πιήξεο θαη αζθαιέο παθέην ιχζεσλ. Αληίζεηα, πνιιά ζπζηήκαηα πεξηνξίδνληαη ζην λα 
θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο θαη λα πξνζθέξνπλ κεκνλσκέλεο ιχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπ 
ηχπνπ επηρεηξήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί κηα επηρείξεζε έλα είδνο παθέηνπ 
ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ λα θαιχπηεη θαη ην ιηαληθφ εκπφξην άιια θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
εζηίαζεο δελ ππάξρεη.   
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3.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ζε POS 
ζπζηήκαηα. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε ηάζε πξνο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο αξρίδεη θαη θεξδίδεη κεγάιν πνζνζηφ ηεο αγνξάο θαζψο παξέρεη κεγάια 
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ θπξίσο βαζίδνληαη ζε 
θεληξηθνπνηήκελα ζπζηήκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηή (server) 
κε ρξήζε θνξεηψλ ζηαζκψλ πνπ δελ απνηεινχλ φκσο θαη βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θεληξηθνπνηεκέλεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ηα ζπζηήκαηα 
[AccuPOS] . Σέηνηα ζπζηήκαηα πέξα απφ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 
ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο ρσξίο κεγάιν θφζηνο, ελ αληηζέζεη ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθνχ 
λέθνπο δελ απαηηνχλ κεγάιν θφζηνο φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε επεθηαζηκφηεηα. Βαζηθά 
πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζε ζρέζε κε άιιεο ιχζεηο είλαη: 

 Μηα παξαδνζηαθή δνκή ζπζηήκαηνο POS ζα απαηηνχζε ηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 
ηελ πξνπιεξσκή κηαο βαζηθήο άδεηαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ιχζεηο απηέο 
ιεηηνπξγνχλ θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο, νπφηε ζα έπξεπε λα γίλεη θαη ε θαηάιιειε 
αγνξά ζπζθεπψλ (νζφλεο αθήο, ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηακεία ηχπνπ ζπξηάξη, 
ζαξσηέο barcode, ζεξκηθή εθηππσηέο θαη άιια). Δπηπιένλ, ζα γηλφηαλ ρξέσζε γηα 
ηερληθή ππνζηήξημε άιια θαη εθπαίδεπζε ζην ζχζηεκα. Σέινο, κηα αλαβάζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα απαηηνχζε ηελ απνκαθξπζκέλε (αλ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν) ή 
θπζηθή παξνπζία ηερληθνχ πνπ ζα έθαλε ηελ αλαβάζκηζε κε επηπιένλ ρξέσζε.  
 Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πιένλ παξέρνπλ κεληαίεο ζπλδξνκεηηθέο 
ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κελ ρξεηάδεηαη ε 
επηρείξεζε λα αγνξάζεη ην ινγηζκηθφ απφ ηελ αξρή θαη κεηψλνπλ ηελ θπζηθή παξνπζία 
απφ ηερληθφ γηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη αλαβαζκίζεηο ζην ειάρηζην. 

 Οη αλαβαζκίζεηο θαη επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο 
ζπζθεπέο είλαη ζπλερήο ρσξίο ζπλήζσο λα επηβαξχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη δίρσο παξαπάλσ θφζηνο απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Γίλνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα γηα παξάδεηγκα ERP 
θαη CRM ζπζηήκαηα (βιέπε [Vend],[Revel],[Kounta] θαη άιια). 

 Γηαζχλδεζε επίζεο κε Γηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ φπσο [PayPal] αιιά θαη 
ςεθηαθά πνξηνθφιηα είλαη πνιχ πην εχθνιε. 

 Αξθεηέο απφ ηηο ππνδνκέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πξνζθέξνπλ θαη API γηα ηελ αλάπηπμε 
ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε θάηη ην νπνίν ηα παιηά ζπζηήκαηα 
ήηαλ δχζθνιν λα πξνζθεξζεί θαη απαηηνχζε θφζηνο θαη ζε πιηθφ ζπλήζσο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθήο, λα ραζνχλ δεδνκέλα θαζψο φια είλαη 
απνζεθεπκέλα εηθνληθά ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη φρη ζε κία 
θπζηθή δνκή (εμππεξεηεηέο (server), raid, ζθιεξφ δίζθν).  

 Απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο. Παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ γηα 
απνκαθξπζκέλε ρξήζε πνιχ πην εχθνια θαη πην αζθαιή θάλνληαο ρξήζε κηαο 
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο.  

 Κάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο Android, iOS, MS Windows Phone, Blackberry 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο αιιά θαη bluetooth, ΝFC, RFID, 
QRcode, VoIP, ςεθηαθά πνξηνθφιηα, ςεθηαθά λνκίζκαηα. 

Παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θαη 
αξρηηεθηνληθέο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο θαη 
εγθαηαζηάζεσλ.  
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3.3 Διιείςεηο θαη αδπλακίεο ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
αγνξά 

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα θαη άιια πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη θάλνπλ ρξήζε ππνινγηζηηθνχ 
λέθνπο παξέρνπλ έλα εχξνο πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε άιιεο πινπνηήζεηο. Παξφια απηά ηα 
πιενλεθηήκαηα ππάξρνπλ πινπνηήζεηο ζε POS ζπζηήκαηα πνπ φκσο εθηφο απφ ηα εγγελή 
κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ην ππνινγηζηηθφ λέθνο αιιά θαη θάζε ζχζηεκα : 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ. 

 Δπηζέζεηο ζε επίπεδν hypervisor. 

 Μεγαιχηεξε δηα κεηαθίλεζε δεδνκέλσλ.  

 Δπηζέζεηοηχπνπ DoS(Denial of Service). 

 Γηαξξνήδεδνκέλσλβάζεεπηζέζεσλ side-channel [Yinqian Zhang et al, 2012] [Thomas 
Ristenpart et al, 2012] 

 Τπνθινπή ζηνηρείσλ ρξήζηε (πηζηνπνηεηηθά)  

 Με ζσζηά δηακνξθσκέλεο δηεπαθέο θαη API. 

 Μείσζε ειέγρνπ δηαθπβέξλεζεο. Αλ γίλεηαη ρξήζε θάπνηνπ δεκφζηνπ ππνινγηζηηθνχ 
λέθνπο γηα ηελ θηινμελία ησλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δεδνκέλσλ, γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κηα κεηάβαζε επζπλψλ θαη ειέγρσλ ζηνλ παξνρέα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Σαπηφρξνλα νη  SLAs κπνξεί λα κελ παξέρνπλ δέζκεπζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ 
ειέγρσλ πνπ απαηηεί ν πειάηεο. 

 Γπζθνιία ζηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ (ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ) απφ θαη πξνο ην 
ππνινγηζηηθφ λέθνο. 

 Με αζθαιή ή κε νινθιεξσκέλε δηαγξαθή δεδνκέλσλ. 

 Δμάξηεζε απφ ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. [Enisa Cloud Risk 2009][Enisa Cloud Risk 
2012][CSA 2009, 2009] 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλα POS ζχζηεκα πνπ θάλεη ρξήζε ελφο ππνινγηζηηθνχ 
λέθνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηνπ παξέρεηαη ζχλδεζε κε ην 
ππνινγηζηηθφ λέθνο γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνηνλ δηαδηθαζηψλ, λα παξέρεη δπλαηφηεηεο εμαγσγήο 
πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ απφ ην λέθνο γηα λα κπνξεί λα θξαηά εθεδξηθά δεδνκέλα εθηφο απηνχ. 
εκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη´ επέθηαζε, είλαη ε 
αζθαιέζηεξε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα θαη εμαθξίβσζε ηνπο σο ρξήζηεο. Ζ ηειεπηαία 
ππεξεζία ζε πνιιά POS ζπζηήκαηα βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζε δηαδηθαζίεο ρξήζεο single-factor 
authentication πνπ θνηλφο αλαθέξεηαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο.  
 ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ single-factor authentication έρεη παξαηεξεζεί φηη γίλεηαη ρξήζε 
νλνκάησλ, γελεζιίσλ θαη εκεξνκεληψλ πνπ είλαη εχθνιν λα ππνθιαπνχλ ή λα βξεζνχλ. 
Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο θάλνπλ ρξήζε ελφο θνηλνχ θσδηθνχ γηα ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ, ή αθφκα δίλνπλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζε ζπγγελείο θαη θίινπο. 
 Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε two-factor authentication πξνζζέηεη επηπιένλ επίπεδν 
αζθάιεηαο θαη είλαη πην θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη 
δηαηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ. Τινπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κειέηεο δείρλνπλ φηη ζε έλα αξθεηφ 
πνζνζηφ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ην επηπιένλ επίπεδν πνπ δίλεη ζηελ αζθάιεηα, ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηνπ θαη έρνπλ σο  γλψζε ηελ επηπιένλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία κπνξεί λα 
εληνπίζνπλ ζηα βήκαηα νινθιήξσζεο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο πξφζπκνη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ two-factor authentication κε ρξήζε θαη θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηειεθψλνπ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.  [Fadi Aloul, Syed Zahidi, Wassim El-Hajj, 2009][Nancie Gunson et al, 
2011] 
 πλνςίδνληαο, είλαη εκθαλέο φηη ε ρξήζε single-factor authentication απνηειεί κηα 
εππάζεηα γηα φια ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη εχθνιε λα μεπεξαζηεί. Γηα ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη 
ηδηαίηεξα ζε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δηαζχλδεζε κε ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ε αζθάιεηα απνηειεί 
πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ παξαπάλσ αλάγθε δελ θαιχπηεηαη απφ ζρεδφλ θαλέλα POS 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη ππάξρεη. πλεπψο, ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 
θαιχπηεη απηήλ ηελ εππάζεηα θαη ζα πξνζθέξεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ππεξεζίεο είλαη 
αλαγθαία. Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ελφο ζπζηήκαηα two-factor 
authentication θαζψο θαη έλα POS πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηα πνπ θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 
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φπσο ην ππνινγηζηηθφ λέθνο γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ επηρείξεζε 
αιιά θαη πειάηεο ηνπ.   
 

4 Περιγραυή προτεινόμενοσ σσστήματος 

4.1 Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ θαη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

Πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο POS ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο θαη 
ιεηηνπξγίεο πξνο ρξήζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ πνπ ζέινπκε λα 
θαιχςνπκε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ. Απηέο νη απαηηήζεηο θαη αλάγθεο είλαη: 

1. Να κπνξεί ν ππάιιεινο λα νινθιεξψζεη δηαδηθαζία παξαγγειηνιεςίαο εχθνια 
θαη γξήγνξα δίρσο ηελ αλάγθε λα πεγαηλνέξρεηαη ζε ηακεία θαη θνπδίλεο 
ζπλέρεηα. 

2. Να κπνξεί κε άκεζν θαη γξήγνξν ηξφπν λα ελεκεξψλεηαη ην ηακείν, ε θνπδίλα ην 
κπαξ θαη ν ππάιιεινο γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηνλ αθνξά.  

3. Να ελεκεξψλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί κε ρξήζε αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ε 
επηρείξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππαιιήισλ, πξντφλησλ, θαηαζηεκάησλ άκεζα 
θαη γξήγνξα. 

4. Αζθαιήο θαη πεξηνξηζκέλε δηαζχλδεζε ρξεζηψλ βάζε ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο 
ηνπο. 

 
 Οη αλάγθεο πνπ αλαθέξζεθαλ απνηεινχλ θνηλέο αλάγθεο γηα φια ηα ζπζηήκαηα POS πνπ 
φκσο δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Σν ζχζηεκα POS πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ πηπρηαθή κπνξεί λα θαιχςεη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο θάλνληαο ρξήζε 
θαη ζπλδπάδνληαο ηερλνινγίεο φπσο ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα open 
source θαζψο θαη άιιεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα ζε 
ζπζηήκαηα POS. 
 Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ην ππνινγηζηηθφ λέθνο 
θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα κνληέια αλάπηπμεο ην δεκφζην, ην ηδησηηθφ, ηεο θνηλφηεηαο θαη ην 
πβξηδηθφ κνληέιν. Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ γηα ηηο αλάγθεο ελφο POS ζπζηήκαηνο κε 
βάζε ηελ ηερλνινγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ηη είδνπο κνληέιν 
είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Έρνληαο ππφςε φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα 
ιεηηνπξγήζεη κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν θεθάιαην, κπνξεί ηφηε λα γίλεη ε ρξήζε ελφο δεκφζηνπ 
λέθνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ρξεηάδεηαη. Κάλνληαο ρξήζε κηαο 
δνκήο δεκφζηνπ λέθνπο ζα έπξεπε λα παξαρσξεζνχλ αξθεηέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηνλ πάξνρν ή ζηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Μπνξεί 
θαλείο λα πινπνηήζεη έλα ζχζηεκα πνπ θάλεη ρξήζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ ππνινγηζηηθνχ 
λέθνπο εθφζνλ ππάξρεη ε ηερλνγλσζία γηα ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηεί.  
 Γηα ηνπο ιφγνπο φκσο ηεο κειέηεο ηνπ κνληέινπ POS ζπζηήκαηνο πνπ ζρεδηάδνπκε ζα 
ππνζέζνπκε φηη κηιάκε γηα κία ππνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Απηή ε δνκή ζεσξνχκε φηη είλαη 
κηα δνκή ηδησηηθνχ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κε πιήξε έιεγρν ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο, 
επεθηαζηκφηεηαο, πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη επειημίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε ππνδνκή ζα 
ήηαλ κηα δεκφζηα ππνδνκή ή θαη κεξηθέο ππνδνκέο αλάινγα κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, 
θιηκάθσζε (θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα), ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ, API παθέηνπ, ζπλδεζηκφηεηα, 
SLAs θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 
 Έλα πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα POS πνχ θάλεη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζα πξέπεη 
λα πξνζθέξεη έλα κεγάιν εχξνο απφ ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε είηε απηή είλαη κηα κηθξνκεζαία 
επηρείξεζε, είηε κηα αιπζίδα κε ππνθαηαζηήκαηα. Ζ δηαζχλδεζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
αλαγθαζηηθά κε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Γηα απηφ ην ιφγν ε δηαζχλδεζε ησλ θαηαζηεκάησλ κε ην 
ππνινγηζηηθφ λέθνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα. 
 Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζεσξήζνπκε φηη θάλνπλ ρξήζε θνξεηψλ 
ζπζθεπψλ κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Android, iOS, MS Windows, Blackberry. Μπνξνχκε 
κε άλεζε λα πνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο (ππάιιεινη, επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο) 
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θάλνπλ ρξήζε θαη θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξεηή ζπζθεπή, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 
έμππλσλ θηλεηψλ (smart phones). 
 
Παξαθάησ ζα νξίζνπκε ηηο ηδηφηεηεο θαη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Δπειημία θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δθφζνλ ην ζχζηεκα POS πνπ πεξηγξάθνπκε θάλεη ρξήζε ππνδνκήο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη 
αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη ε επειημία θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθαιίδεηαη απφ 
ηελ ίδηα ηελ ππνδνκή. Αλ πνχκε φηη ε ππνδνκή ηνπ θάλεη ρξήζε θάπνηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ν κφλνο πεξηνξηζκφο ζα ήηαλ ην θφζηνο. Οη δεκφζηεο ππνδνκέο παξέρνπλ 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηελ πνιηηηθή ―πιεξψλεηο φζν πεγαίλεηο (pay as you go)‖ δειαδή φζν 
πεξηζζφηεξνπο πφξνπο δεηήζεηο αλάινγα ζα αλέβεη θαη ην θφζηνο. ην ηδησηηθφ ππνινγηζηηθφ 
λέθνο ην θφζηνο ζα απμαλφηαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαλ λα γίλεη αγνξά επηπιένλ πιηθνχ 
ή ζπζθεπψλ, φπσο ζθιεξνί δίζθνπ, θέληξα δεδνκέλσλ (data center), κλήκεο, rack δνκήο θαη 
άιια. Δπίζεο, ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο API ,ην νπνίν ζα έθαλαλ ρξήζε πξνγξακκαηηζηέο 
ζα έθαλε πην επέιηθην θαη επεθηάζηκν έλα ζχζηεκα POS. 
 

 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο 

Έλα ζχζηεκα POS θαιείηαη λα παξέρεη πςειή αζθάιεηα ιφγσ ην φηη έρεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 
πξνζσπηθά ζηνηρεία ππαιιήισλ θαη πειαηψλ, ζπλαιιαγέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξφγξακκα ησλ ππαιιήισλ, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
πειαηψλ αιιά θαη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Λφγν απηψλ ε αλάγθε γηα 
ρξήζε two-factor ή θαη multi-factor authentication ζα ήηαλ κηα επηπιένλ αζθάιεηα. Ζ θαηαγξαθή 
δηαζχλδεζεο θαη ν πεξηνξηζκφο, πνιηηηθή ζχλδεζεο θαη δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ 
είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκα ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζχλδεζεο 
θαη δηθαησκάησλ ρξήζεο ππεξεζηψλ ζα ήηαλ αθφκα έλα επίπεδν αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
εηζαρζεί ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα. Σέινο, ε εθεδξηθή απνζήθεπζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη κηα 
δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί.  
 

 Αμηνπηζηία ζπζηήκαηνο 

Έλα ζχζηεκα POS πνπ θάλεη ρξήζε ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζεσξείηαη αμηφπηζην φζν ππάξρεη 
ζπλερήο θαη αδηάθνπε ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. H ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά 
ζε πεξηπηψζεηο πνπ γίλεη νπνηαδήπνηε δηαθνπή κε απηφ ην ίδην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη 
ιεηηνπξγία πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη εθηφο ζχλδεζεο κε απηφ.  
 

 Φεθηαθφ κνξθσηηθφ επίπεδν ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Λνγηθή ππφζεζε είλαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθνπκε απνηεινχλ άηνκα πνπ 
έρνπλ ςεθηαθφ κνξθσηηθφ επίπεδν απινχ ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη γλσξίδνπλ θαη έρνπλ θάλεη 
ρξήζε έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ππνινγηζηή κε πξφγξακκα πεξηήγεζεο Γηαδηθηχνπ θαη 
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θνξεηή ζπζθεπή, π.ρ. ηακπιέηα. Δπηπιένλ, απηφ ζεκαίλεη φηη έλα ηέηνην 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απιά θαη φζν ην δπλαηφλ πην απινπζηεπκέλα κελνχ θαη νζφλεο 
κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ. Παίξλνληαο σο γλψκνλα 
ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 
ζε κεγάιν βαζκφ ζχζηεκα ην νπνίν φηαλ είλαη ελεξγφ λα δηεπθξηλίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ελδέρεηαη 
λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εθκάζεζε ηνπ. 
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4.2 Πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ αζθαιείαο θαη ηερλνινγίεο πξνο 
πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ. 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ κε αζθάιεηα ζην ζχζηεκα. Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη 
απνηεινχλ κεζφδνπο απζεληηθνπνίεζεο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ (multi-factor aunthecation). Ζ 
κία κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη απνηειεί κία δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε beacon ζπζθεπψλ (iBeacon 
απνηειεί ην ζήκα θαηαηεζέλ ησλ beacon πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα δηαζχλδεζε κε iOS ζπζθεπέο), 
ελψ ε δεχηεξε κέζνδνο θάλεη ρξήζε εηηθεηψλ NFC. 
 

4.2.1 Αςθενηικοποίηζη δύο παπαγόνηυν 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ έρεη 
δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε απζεληηθνπνίεζεο ελφο παξάγνληα (single-factor authentication) 
απνηειεί κηα φρη ηφζν αζθαιή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε.  
 Πνιιά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα έμππλα θηλεηά (mobile smart phones) θαη 
παξέρνπλ ζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα παξέρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνπλ ρξήζε 
απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη [Fadi Aloul, Syed Zahidi, Wasim El-
Hajj, 2009], φπνπ πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε έμππλσλ θηλεηψλ γηα ηελ παξνρή OTP θσδηθνχ. Οη 
[Miltiadis Kandias, Nikos Virvilis, Dimitris Gritzalis, 2013], πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε 
απζεληηθνπνίεζεο πνιιαπιψλ παξαγφλησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ ππνθινπήο 
θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 
 Γηα απηφ ην ιφγν θαη πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ.  
 

 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ πξνηείλνπκε δχν 
ιχζεηο, νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε δχν ηερλνινγηψλ πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφλ ηνλ 
ζθνπφ ζε POS ζπζηήκαηα. 
 

4.2.1.1 Απζεληηθνπνίεζε κε ρξήζε Beacon. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ρξήζε ησλ Beacon θπξίσο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηνλ ελεξγεηψλ απφ εμππεξεηεηή (server) ζε κία εθαξκνγή 
πειάηε βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ ρξήζηε πνπ θαηέρεη ηελ θνξεηή ζπζθεπή κε ην 
θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Ζ πξφηαζε πνπ γίλεηαη είλαη ε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ Beacon γηα ηελ 
απζεληηθνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (ππαιιήισλ) ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. 
Κάλνληαο ρξήζε ησλ Beacon γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηνπνζεζίαο ησλ ππαιιήισλ. 

Διάγπαμμα 6:Απλή απεικόνιζη αςθενηικοποίηζηρ δύο παπαγόνηυν. 
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Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πξνηείλνπκε ην εμήο 

ζελάξην: Θεσξνχκε φηη ν ρξήζηεο-ππάιιεινο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κηα θνξεηή ζπζθεπή ζηελ 
νπνία ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή ηνπ POS ζπζηήκαηνο πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην 
ππνινγηζηηθφ λέθνο. Αθφκα ν ρξήζηεο έρεη ελεξγνπνηεκέλν ην bluetooth ηεο ζπζθεπήο θαη ε 
επηθνηλσλία θάλεη ρξήζε SSL πξσηνθφιινπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη αθνινπζεί ηα εμήο 
βήκαηα : 
 

 ε επίπεδν απιψλ ρξεζηψλ 

1. Ο ρξήζηεο ηελ ζηηγκή πνπ εηζαρζεί ζην ρψξν θαη ζην αζχξκαην δίθηπν. Αλνίγεη ηελ 
εθαξκνγή ηνπ POS πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

2. Σν θνληηλφηεξν Beacon (ζπζθεπή) εληνπίδεηαη απφ ηελ ζπζθεπή θαη ζηέιλεη ζηνλ ρξήζηε 
ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
1. UUID: Σν νπνίν απνηειεί έλα αιθαξηζκεηηθφ κεγέζνπο δεθαέμη ςεθίν-ιέμεσλ (byte) 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε κεγάισλ νκάδσλ απφ ζπζθεπέο 
Beacon κεηαμχ ηνπο. 

2. Major: Απνηειεί έλα αιθαξηζκεηηθφ δχν ςεθίν-ιέμεσλ (byte) γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε 
κηθξφηεξεο νκάδαο Beacon ζηελ νπνία αλήθνπλ κε ην UUID. 

3. Minor: Αιθαξηζκεηηθφ δχν ςεθίν-ιέμεσλ(byte) ηνπ νπνίνπ ζθνπφο είλαη λα 
ηαθηνπνηήζεη ην Beacon κέζα ζηελ νκάδα πνπ αλήθεη. 

4. ΣxPower: παξέρεη έλα αξηζκφ κίαο ςεθίν-ιέμεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο απφζηαζεο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο απφ ην Beacon (ν 
πξνγξακκαηηζηήο θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ Beacon ζπζθεπψλ ην πεδίν 
‗TransmitPower‘ κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο βάζεη ηξηψλ επηπέδσλ (ην 
επίπεδα 00 παξέρεη ηηκή -23db, ην 01 -06db θαη ην 02 ηελ ηηκή 0db)) (ην ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα iOS δελ παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ην πεδίν TxPower (γηα ρξήζε ηνπ 
ζε εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνπλ), θαζψο ην δηαρεηξίδεηαη κφλν ηνπ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο θνληηλφηεξεο ζπζθεπήο Beacon. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 
πξνζθέξεη απηήλ ηελ πιεξνθνξία).  

3. Καηφπηλ ε εθαξκνγή ζηέιλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (φλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ 
θσδηθφ πξφζβαζεο (password)). 

4. ε επίπεδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο 
(proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) 
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο 
ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή 
κεζνιάβεζεο, αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε, ηνπ ζηέιλεη αίηεκα λα ηνπ απνζηαιεί ν 
δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο 
απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πήξε ε εθαξκνγή απφ ην Beacon. 

5. Καηφπηλ ε εθαξκνγή αθνχ ιάβεη ην αίηεκα απφ ηνλ εμππεξεηεηή δεκηνπξγεί έλα hash 
θσδηθφ κε ηελ ρξήζε θνηλνχ θιεηδηνχ, ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε απφ ην Beacon θαη έλαλ 
TOTP θσδηθφ (αθνχ έρεη ζπγρξνληζηεί κε ην ξνιφη ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπζθεπήο κε 
εμππεξεηεηή)) ηνλ νπνίν θαη ζηέιλεηαη ζηελ ππεξεζία (ρξήζε MD5 θξππηνγξάθεζε). 

6. ε επίπεδν ηψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο 
κεζνιάβεζεο (proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ 
εμππεξεηεηή (server) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ 
ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο ζηέιλεη ην πεξηερφκελν (hash παθέην) ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ (content management system) γηα λα ηνπ ζηαιεί ην πεξηερφκελν ηνπ 
παθέηνπ πνπ ρξεηάδεηαη (UUID, Major, Minor ζηνηρεία ηνπ Beacon). Σαπηνπνηεί ηα 
ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή κεζνιάβεζεο αλ είλαη 
επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε κε έλα ηεθκήξην (token) θαη έλα κήλπκα επηηπρίαο θαζψο θαη ηνλ 
ρξφλν εγθπξφηεηαο ηνπ ηεθκεξίνπ (νρηψ ψξεο δηάξθεηαο).. 

7. ηελ ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο ζηέιλεη ην παθέην, ην νπνίν ηνπ έζηεηιε ν 
εμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε. 
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Σν ηεθκήξην (token) ην νπνίν έρεη ζηαιεί ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα νρηψ σξψλ γηα λα κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ POS ζπζηήκαηνο.  
 

 

 

 ε επίπεδν δηαρεηξηζηψλ επηρείξεζεο. 

Ο δηαρεηξηζηήο κηαο επηρείξεζεο εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ POS ζπζηήκαηνο, πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη εγθαηεζηεκέλε ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή, θαιείηε λα έρεη θαη εγθαηεζηεκέλν θαη κηα 
επηπιένλ  εθαξκνγή ε νπνία ζα ηνπ δίλεη πεξηνδηθά έλα θσδηθφ. Απηή ε εθαξκνγή έρεη δνζεί ζηνλ 
δηαρεηξηζηή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ POS ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 
απηή παξάγεη αιθαξηζκεηηθά θσδηθνχο θιεηδηά (TOTP), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
παξάγνληάο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απζεληηθνπνίεζεο κε δχν παξάγνληεο.  
 

1. Ο ρξήζηεο αθνχ αλνίμεη ηελ εθαξκνγή πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (φλνκα 
ρξήζηε (username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password)) θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη 
παξαρζεί (απφ ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηή). Ζ εθαξκνγή ζηέιλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 
(φλνκα ρξήζηε (username)θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password)). 

2. ε επίπεδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο 
(proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) 
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο 
ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή 
κεζνιάβεζεο, αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζηέιλεη αίηεκα λα ηνπ απνζηαιεί ν 
δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο 
απνηειείηαη απφ ην αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε απφ ηελ εθαξκνγή 
παξαγσγήο αιθαξηζκεηηθνχ θιεηδηνχ θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (βαζίδεηαη 

Διάγπαμμα 7: Διάγπαμμα ποήρ διαδικαζιών ζύνδεζηρ σπήζηηρ με αςθενηικοποίηζη δύο 

παπαγόνηυν. 
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ζε αιγφξηζκν ςεπδν-ηπραίσλ αξηζκψλ πινπνηψληαο TOTP ηεθκήξηα αζθαιείαο κε 
ππεξεζία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο). 

3. Καηφπηλ, ε εθαξκνγή αθνχ ιάβεη ην αίηεκα απφ ηνλ εμππεξεηεηή δεκηνπξγεί έλα hash 
θσδηθφ κε ηελ ρξήζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ, ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε απφ ηελ εθαξκνγή 
δηαρεηξηζηή θαη έλαλ TOTP θσδηθνχ (αθνχ έρεη ζπγρξνληζηεί κε ην ξνιφη ηνπ ζπζηήκαηνο) 
ην νπνίν θαη ζηέιλεηαη ζηελ ππεξεζία. 

4. ε επίπεδν ηψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο 
κεζνιάβεζεο (proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ 
εμππεξεηεηή (server) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ 
ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ 
εμππεξεηεηή κεζνιάβεζεο αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε κε έλα ηεθκήξην (token) θαη 
έλα κήλπκα επηηπρίαο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν εγθπξφηεηαο ηνπ ηεθκεξίνπ (νρηψ ψξεο 
δηάξθεηαο). 

5. ηελ ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο ζηέιλεη ην παθέην ην νπνίν ηνπ έζηεηιε ν 
εμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε. 

 
Σν ηεθκήξην (token) ην νπνίν έρεη ζηαιεί, ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα νρηψ σξψλ γηα λα κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ POS ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή κπνξεί ζε πεξηνδηθά 
δηαζηήκαηα λα ζηέιλεη ηα UUID, Major θαη Minor, κε ηα νπνία επηθνηλσλεί εθείλε ηελ ζηηγκή γηα 
επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 
Σα παξαπάλσ βήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ είλαη εχθνια λα πινπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 
Beacons ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Μηα φκσο παξάκεηξνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή λα αλαθεξζεί. 
Απηή ησλ Minor ή θαη Major πεδηψλ ηνπ παθέηνπ πιεξνθνξηψλ ησλ Beacon. ε απηφ ην ζεκείν ν 
δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αιιάδεη πεξηνδηθά έλαλ απφ απηνχο ηνπο δχν 
παξάγνληεο (ηα αιθαξηζκεηηθά ησλ νπνίσλ έρεη δνζεί απφ ην ίδην ην POS ζχζηεκα) θάλνληαο 
ρξήζε κηαο βεκαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηνπ δίλεη ε POS εθαξκνγή. Σα iBeacon ή θαη Beacon (Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία φπσο έρεη αλαθεξζεί θάλεη ρξήζε Bluetooth Smart) γηα λα 
πξνγξακκαηηζηνχλ θάλνπλ ρξήζε αιθαξηζκεηηθνχ θσδηθνχ (ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηα Beacon ζην 
παθέην ηνπο) ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ UUID, Major θαη Minor θσδηθψλ. Ο θσδηθφο (6 – 
20 αιθαξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο) απηφο κπνξεί θαη ν ίδηνο λα αιιαρζεί δίλνληαο έηζη έλα επηπιένλ 
επίπεδν αζθαιείαο απφ επηζέζεηο ηχπνπ root password-guessing.  
 
Μηα ηέηνηα πινπνίεζε επηθέξεη πνιιά πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη πιενλεθηήκαηα 
αζθάιεηαο:  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο: θάλνληαο ρξήζε ησλ Beacon κεηψλεη ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά 
εηδηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεθκεξίσλ (token). ε επίπεδν ρξεζηψλ πνπ είλαη 
ππεχζπλε ζε έλα θαηάζηεκα επηιέρζεθε ε ρξήζε εθαξκνγήο παξαγσγήο 
αιθαξηζκεηηθψλ θιεηδηψλ ε νπνία δελ απαηηεί ηνλ ζπγρξνληζκφ κε ην ζχζηεκα γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη. Σελ εθαξκνγή απηή κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο ζην πξνζσπηθφ έμππλν 
θηλεηφ (smartphone) κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο γηα αγνξά ζπζθεπψλ 
παξαγσγήο ηεθκεξίσλ αζθαιείαο (security token devices). 

 Δπέιηθην θαη επεθηάζηκν ζχζηεκα : Σν ζχλνιν ησλ Beacon πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απεξηφξηζην, απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ φζα 
ρξεηάδεηαη ν ρψξνο κηαο εγθαηάζηαζεο θαηαζηήκαηνο γηα λα θαιχςνπλ ηνλ ρψξν ηνπ. 
Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κπνξεί λα 
αλαβαζκηζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δίλνληαο επηπιένλ δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο άιια 
θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα αλ ρξεηαζηεί (επέθηαζε γηα ρξήζε επηπιένλ παξάγνληα γηα 
απζεληηθνπνίεζε (γηα παξάδεηγκα ζάξσζε QR θσδηθνχ)). 

 Φνξεηφηεηα : Οη Beacon ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ 
ρψξν (κηθξφ κέγεζνο). 

 Βειηίσζε αζθάιεηαο θαη επηθνηλσλίαο : ε επίπεδν ππαιιήισλ νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζην POS ζχζηεκα κφλν εληφο ηεο επηρείξεζεο απνθιείνληαο 
έηζη ηελ δπλαηφηεηα ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. 
Σα πξνθίι ρξεζηψλ κπνξνχλ κε επθνιία έηζη λα θαηαγξάθνπλ πνηνο ρξήζηεο φλησο 
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βξίζθεηαη ζε πνην θαηάζηεκα. Καη πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα POS απφ ππνθινπέο 
ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ. 
ε επίπεδν ππεπζχλσλ θαη ζε απηνχο δίλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε επηζέζεηο 
ππνθινπέο ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα γηα απνκαθξπζκέλε ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα παξαθνινχζεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
Πέξα απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεζηψλ ηα Beacon κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα πιεζψξα απφ ππεξεζίεο. Με ηελ ρξήζε ησλ Beacon θαη θάλνληαο 
ρξήζε ππεξεζηψλ ηχπνπ ππεξεζηψλ ηζηνχ (webservices) θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ (content management system) δίλεηαη ε δπλαηίηεηα ζην ζχζηεκα POS λα πξνσζεί 
θνηλνπνηήζεηο ζηνπο ρξήζηεο γηα λέα, αλαθνξέο θαη εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ 
ζηνλ ρψξν.  
 

4.2.1.2 Απζεληηθνπνίεζε κε ρξήζε NFC tags. 

Έρνπκε δεη ζε POS ζπζηήκαηα αιιά θαη ζηελ βηβιηνγξαθία [GergelyAlpáretal, 2012],[MassothM. 
andBingelT., 2009],[Chen, W. etal, 2010] φηη ππάξρνπλ πινπνηήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε NFC 
ηερλνινγίαο γηα ηελ νινθιήξσζε πιεξσκψλ. Ζ πξφηαζε πνπ γίλεηαη ζε απηή ηελ δηπισκαηηθή 
είλαη ρξήζε NFC σο κέζν γηα ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ δχν παξαγφλησλ απζεληηθνπνίεζεο. 
Ζ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη είλαη παξφκνηα κε κηα δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ [ΗΒΜ] γηα 
πιεξσκέο κε ρξήζε [NFC] θαξηψλ ([IBMtwo-factor])ζα ηελ παξαιιάμνπκε γηα ηελ πξφηαζε πνπ 
ζέινπκε λα θάλνπκε. 
 Παίξλνπκε σο πξνυπφζεζε φηη ν ρξήζηεο (ππάιιεινο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θνξεηή 
ζπζθεπή κε ην ινγηζκηθφ ηνπ POS πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο) θαη έρεη ελεξγνπνηεκέλν ην NFC 
ζηελ ζπζθεπή. 

 

Διάγπαμμα 8: Διάγπαμμα ζςζηήμαηορ POS με NFC. 
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 ε επίπεδν απιψλ ρξεζηψλ 

1. Ο ρξήζηεο αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή πιεθηξνινγεί ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη 
θσδηθφ ηνπ (password). Καηφπηλ παηψληαο ζχλδεζε ζηέιλεη ηελ πιεξνθνξία ζην 
ζχζηεκα POS γηα ζχλδεζε. 

2. ε επίπεδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο 
(proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) 
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ν εμππεξεηεηήο 
ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή 
κεζνιάβεζεο, αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε, ηνπ ζηέιλεη αίηεκα λα ηνπ απνζηαιεί ν 
δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο (αίηεκα γηα ζάξσζε ηεο NFC εηηθέηαο). Ο 
δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο απνηειείηαη απφ έλα ππνγεγξακκέλν κε θνηλφ 
(shared) θιεηδί πηζηνπνηεηηθφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε πνπ γηα λα ζηείιεη ν ρξήζηεο ζην 
POS ζχζηεκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 

3. Με ην πνπ ιάβεη ν ρξήζηεο ην αίηεκα γηα λα ζαξψζεη ην NFC εηηθέηα (tag), θέξλεη ζε 
επαθή (ή ζε κηθξή απφζηαζε) ηελ NFC εηηθέηα κε ηελ θνξεηή ζπζθεπή θαη απηνκάησο 
πηζηνπνηεί ηνλ ρξήζηε θάλνληαο ρξήζε πηζηνπνίεζεο θνηλνχ (shared) θιεηδηνχ πνπ έρεη ε 
NFC εηηθέηα θαη αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο θαη έλαλ TOTP θσδηθνχ (αθνχ έρεη 
ζπγρξνληζηεί (πάξεη ηελ ηηκή ηνπ) κε ην ξνιφη ηνπ ζπζηήκαηνο (ην ρξήζηε) πνπ έρεη 
ζπρξνληζηεί κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο ζχζηεκα).  

4. Δλ ζπλερεία ζηέιλεη ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ζηελ θνξεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε θαη ε 
ζπζθεπή ηα ζηέιλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο.  

5. ε επίπεδν ηψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο 
κεζνιάβεζεο (proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ 
εμππεξεηεηή (server), πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ 
ζπλέρεηα, ν δηαθνκηζηήο ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ 
εμππεξεηεηή κεζνιάβεζεο αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε κε έλα ηεθκήξην (token) θαη 
έλα κήλπκα επηηπρίαο. 

6. ηελ ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο ζηέιλεη ην παθέην ην νπνίν ηνπ έζηεηιε ν 
εμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε. 

7. Σν ηεθκήξην (token) ην νπνίν έρεη ζηαιεί, ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα νρηψ σξψλ γηα λα 
κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ POS ζπζηήκαηνο.  

Σα παξαπάλσ βήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ είλαη εχθνιν λα πινπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 
NFC εηηθεηψλ ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Οη εηηθέηεο NFC, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε εκθαλέο 
ζεκείν γηα ηνπ ρξήζηεο ηνπ.  
 

 ε επίπεδν δηαρεηξηζηψλ επηρείξεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζε επίπεδν ρξεζηψλ (ππαιιήισλ) ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
δηαρεηξηζηή ρξήζηε. ε απηήλ φκσο ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη έλα επηπιένλ 
επίπεδν αζθαιείαο πξνζζέηνληαο κηα εθαξκνγή ε νπνία παξάγεη αιθαξηζκεηηθνχο θσδηθνχο 
(TOTP). 
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο: 

1. Ο ρξήζηεο αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή πιεθηξνινγεί ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη 
θσδηθφ ηνπ (password). Καηφπηλ, παηψληαο ζχλδεζε ζηέιλεη ηελ πιεξνθνξία ζην 
ζχζηεκα POS γηα ζχλδεζε. 

2. ε επίπεδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο 
(proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) 
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο 
ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή 
κεζνιάβεζεο, αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε, ηνπ ζηέιλεη αίηεκα λα ηνπ απνζηαιεί ν 
δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο απζεληηθνπνίεζεο 
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απνηειείηαη απφ ην αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε απφ ηελ εθαξκνγή 
παξαγσγήο αιθαξηζκεηηθνχ θιεηδηνχ θαη ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (βαζίδεηαη 
ζε αιγφξηζκν ςεπδφ-ηπραίσλ αξηζκψλ πινπνηψληαο TOTP ηεθκήξηα αζθαιείαο κε 
ππεξεζία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο). 

3. Αθνχ ζηείιεη θαη απηφ, ε εθαξκνγή θαιείηε λα ζαξψζεη ηελ NFC εηηθέηα πνπ είλαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππεχζπλσλ. 

4. Με ην πνπ ιάβεη ν ρξήζηεο ην αίηεκα γηα λα ζαξψζεη ηελ NFC εηηθέηα (tag), θέξλεη ζε 
επαθή (ή ζε κηθξή απφζηαζε) ηελ NFC εηηθέηα κε ηελ θνξεηή ζπζθεπή θαη απηνκάησο 
πηζηνπνηεί ηνλ ρξήζηε θάλνληαο ρξήζε πηζηνπνίεζεο θνηλνχ θιεηδηνχ πνπ έρεη ε NFC 
εηηθέηα θαη αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο θαη έλαλ TOTP θσδηθνχ (αθνχ έρεη ζπγρξνληζηεί 
κε ην ξνιφη ηνπ ζπζηήκαηνο).  

5. Δλ ζπλερεία, ζηέιλεη ηα πηζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ζηελ θνξεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε θαη ε 
ζπζθεπή ηα ζηέιλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο.  

6. ε επίπεδν ηψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο έλαο εμππεξεηεηήο 
κεζνιάβεζεο (proxy server) ιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ην κεηαθέξεη ζηνλ 
εμππεξεηεηή (server) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. ηελ 
ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ εζηάιεζαλ θαη απνθξίλεηαη 
ζηνλ εμππεξεηεηή κεζνιάβεζεο αλ είλαη επηηπρήο ε ηαπηνπνίεζε κε έλα ηεθκήξην (token) 
θαη έλα κήλπκα επηηπρίαο. 

7. ηελ ζπλέρεηα, ν εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο ζηέιλεη ην παθέην ην νπνίν ηνπ έζηεηιε ν 
εμππεξεηεηή δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε. 

8. Σν ηεθκήξην (token) ην νπνίν έρεη ζηαιεί ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα νρηψ σξψλ γηα λα 
κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ POS ζπζηήκαηνο. 

 
Σα παξαπάλσ βήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ είλαη εχθνιν λα πινπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 
NFC εηηθεηψλ ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Οη εηηθέηεο NFC, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε εκθαλέο 
ζεκείν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Δπηπιένλ, νη NFC εηηθέηεο λα έρνπλ θιεηδσζεί γηα ηελ απνθπγή 
εγγξαθήο απφ θαθφβνπιν ρξήζηε. Έλα επηπιένλ επίπεδν αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε κηαο 
ππεξεζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ν ινγαξηαζκφο πνπ πξνγξακκάηηζε ηηο εηηθέηαο NFC λα κπνξεί λα 
αιιάδεη ηα ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα δεκφζην θιεηδί πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ εηηθέηα) 
πεξηνδηθά. 
 Αθφκα πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηζρπξψλ πνιηηηθψλ αζθαιείαο ζε θσδηθνχο πξφζβαζεο νη 
νπνίεο λα νξίδνπλ: 

 Σελ ρξήζε θσδηθψλ πάλσ απφ έμε ςεθία (κέγεζνο θσδηθνχ πξφζβαζεο). 

 Να ππνρξενχληαη λα αιιάδνπλ νη θσδηθνί ρξεζηψλ αλά ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
(δηάξθεηα) θαη λα κελ είλαη ν ίδηνο κε γηα παξάδεηγκα δεθαπέληε πξνεγνχκελνπο 
θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

 Πνιηηηθέο πνπ λα νξίδνπλ πνπ θαη πφηε κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα κνηξάδεηαη ηνπο 
θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ θαηέρεη. 

 Να θάλεη ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνηίβνπ ραξαθηήξσλ (γηα παξάδεηγκα ηνπιάρηζηνλ 
έλα θεθαιαίν γξάκκα, έλα κηθξφ γξάκκα, έλα αξηζκφ, έλα ζχκβνιν, ρσξίο θελά). 

 χζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ρξεζηψλ  θαη πνηλψλ (γηα παξάδεηγκα δηαθνπή πξφζβαζεο) 
γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο απηέο. 

 
 
Μηα ηέηνηα πινπνίεζε επηθέξεη πνιιά πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αζθάιεηαο:  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο: θάλνληαο ρξήζε εηηθέηαο NFC κεηψλεηε ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά 
εηδηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεθκεξίσλ (token) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη απφ ηηο 
Beacons (πην αθξηβήο εμνπιηζκφο απφ εηηθέηεο NFC) ζπζθεπέο. ε επίπεδν ρξεζηψλ 
πνπ είλαη ππεχζπλε ζε έλα θαηάζηεκα επηιέρζεθε ε ρξήζε εθαξκνγήο παξαγσγήο 
αιθαξηζκεηηθψλ θιεηδηψλ ε νπνία δελ απαηηεί ηνλ ζπγρξνληζκφ κε ην ζχζηεκα γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη. Σελ εθαξκνγή απηή κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο ζην πξνζσπηθφ έμππλν 
θηλεηφ (smartphone) κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο γηα αγνξά ζπζθεπψλ 
παξαγσγήο ηεθκεξίσλ αζθαιείαο (security token devices). 
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 Δπέιηθην θαη επεθηάζηκν ζχζηεκα : Γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο δελ 
απαηηείηαη παξά κφλν κία NFC εηηθέηα ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο 
θαη έλα ζχλνιν απφ εηηθέηεο ηηο νπνίεο ζα θαηέρνπλ νη ππεχζπλνη. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
δίλνληαο επηπιένλ δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο άιια θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα αλ 
ρξεηαζηεί (επέθηαζε γηα ρξήζε επηπιένλ παξάγνληα γηα απζεληηθνπνίεζε (γηα 
παξάδεηγκα ζάξσζε QR θσδηθνχ)). 

 Φνξεηφηεηα : Οη εηηθέηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ ρψξν ή λα 
ηηο έρνπλ καδί ηνπο νη ππάιιεινη θαη ε δηαρεηξηζηέο (κηθξφ κέγεζνο, κπνξεί λα 
θξεκαζηνχλ καδί κε ηα θιεηδηά ησλ ρξεζηψλ).   

 Βειηίσζε αζθάιεηαο θαη επηθνηλσλίαο : ε επίπεδν ππαιιήισλ νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζην POS ζχζηεκα κφλν εληφο ηεο επηρείξεζεο απνθιείνληαο 
έηζη ηελ δπλαηφηεηα ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. 
Σα πξνθίι ρξεζηψλ κπνξνχλ κε επθνιία έηζη λα θαηαγξάθνπλ πνηνο ρξήζηεο φλησο 
βξίζθεηαη ζε πνην θαηάζηεκα. Καη πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα POS απφ ππνθινπέο 
ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ. 
ε επίπεδν ππεπζχλσλ θαη ζε απηνχο δίλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε επηζέζεηο 
ππνθινπέο ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα γηα απνκαθξπζκέλε ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα παξαθνινχζεζε ηεο επηρείξεζεο. 
 

4.3 Πεξηγξαθή ηνπ POS ζπζηήκαηνο. 

Σν ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή έρεη λα ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σεξκαηηθή εθαξκνγή ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. Σελ εθαξκνγή απηή θάλνπλ ρξήζε θαη νη ππάιιεινη ησλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νη ππεχζπλνη. Αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα, ηνλ ξφιν ηνπ, ηελ νκάδα 
ζηελ νπνία αλήθεη θάζε ρξήζηεο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία 
γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ιεηηνπξγηψλ. Ζ εθαξκνγή απηή ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο 
ζχλδεζεο κε εθηππσηέο κέζν wifi ή θαη bluetooth, θαζψο θαη κε άιιεο ζπζθεπέο φπσο 
ζαξσηέο barcode άιια θαη πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ κέζν bluetooth. 

 Μηα εθαξκνγή γηα ηνπο ππεχζπλνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ γηα ηελ παξαγσγή θσδηθψλ 
πξνο ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 

 Γηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα ηελ είζνδν ησλ ππεπζχλσλ απφ πξφγξακκα πεξηήγεζεο 
Γηαδηθηχνπ. 

 Τπνδνκή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ε νπνία ζα παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

 Beacon ζπζθεπέο ή NFC εηηθέηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σα αηηήκαηα γηα ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο απφ θαη πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα 
εμππεξεηνχληαη απν εμππεξεηεηέο (server) θαη πινπνηνχλ έλα ζχλνιν κεζφδσλ 
ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services). 
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Ζ ρξήζε ηεο ππνδνκήο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο δίλεη έλα κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ θαη 
πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε κηα ζπκβαηηθή αξρηηεθηνληθή, ε νπνία ζα απνηεινχληαλ απφ 
θάπνηνπο εμππεξεηεηέο (server) θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνήζεζαλ 
ζηελ επηινγή ηνπ ππνινγηζηηθφ λέθνπο απνηεινχλ: 

 Κφζηνο: Μηα ππνδνκή πνπ ζα έθαλε ρξήζε ελφο εμππεξεηεηή (server) θαη κηαο 
βάζεο δεδνκέλσλ ζα έπξεπε γηα αξρή λα έρεη θάπνηα θπζηθή παξνπζία ζε 
θάπνηα ηνπνζεζία. Μηα εγθαηάζηαζε φζν κηθξή θαη λα είλαη έρεη θάπνην θφζηνο 
αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. Παξάιιεια φζν απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζα πξέπεη 
λα αγνξάδεηαη θαη θαηλνχξγηνο εμνπιηζκφο αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε αγνξά αιιά κπνξνχκε λα θάλνπκε κεηαθνξά πφξσλ απφ 
έλα ζχζηεκα ζε θάπνην άιιν πάιη ππήξρε κεγάιε πηζαλφηεηα λα ρξεηαδφηαλε ε 
εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε  απφ έλαλ ηερληθφ ζηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη 
ε εγθαηάζηαζε ησλ εμππεξεηεηψλ (server) θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

 Δπεθηαζηκφηεηα θαη θιηκάθσζε : Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο (αιιά θαη άιια εηθνληθά 
πεξηβάιινληα (clusters)) έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξακεηξνπνηεί ηνπο πφξνπο 
πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία ζε νξηδφληηα θιηκάθσζε (horizontal scalability) 
φπνπ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ελψζνπκε επηπιένλ ππνινγηζηηθνχο πφξνπο (γηα 
παξάδεηγκα πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ θφξηνπ 
εξγαζηψλ) κε πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν (φηαλ πεξαζηεί θάπνην φξην θφξηνπ 
εξγαζηψλ (work load) θαη πέζεη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο). Αιιά θαη κε θάζεηε 
θιηκάθσζε (vertical scaling) φπνπ απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο 
ζπζηήκαηνο κε ηζρπξφηεξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο (πξφζζεζε πεξηζζφηεξσλ 
επεμεξγαζηψλ, κλήκεο, γξεγνξφηεξνπο δίζθνπο απνζήθεπζεο) πνπ ππάξρνπλ 
κε ζρεηηθή επθνιία ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα θαζψο νη εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη ζα γίλνπλ ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη νη πφξνη κπνξνχλ κεηά λα 
ειεπζεξσζνχλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο απφ άιιε ππεξεζία (ζχζηεκα). Σέινο, ε 
δηάζεζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαζηζηά ηελ αλάγθε 
εμνπιηζκνχ κεδεληθή. 

Διάγπαμμα 9: Γενικό διάγπαμμα ζςζηήμαηορ POS. 
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 Δθεδξηθή απνζήθεπζε : Οη δηαδηθαζίεο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο είλαη πην εχθνιεο 
θαζψο φιε νη κεραληζκνί ελαπφθεηληαη ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη φρη ζε θάπνην 
άιιν εμνπιηζκφ.  

 Γξήγνξε θαη εχθνιε αλάπηπμε θαη δηαζχλδεζε : Σν ίδην ην ζχζηεκα ηνπ 
ππνινγηζηηθνχ λέθνπο παξέρεη εχθνιε δεκηνπξγία θαη δηαζχλδεζε ρξεζηψλ 
θαζψο θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. 

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο θαζηζηνχλ ην ππνινγηζηηθφ λέθνπο κηα πνιχ ειθπζηηθή επηινγή 
γηα ρξήζε ηνπ ζηα POS ζπζηήκαηα, θαζψο δίλεη ηελ δπλακηθφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα 
πνπ δελ μέξνπκε αθξηβψο ην κέγεζνο θαη ηηο νπνηαδήπνηε απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ή κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ. 
 Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα έρεη 
ην ζχζηεκα πνπ πξνηείλνπκε έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη επέιηθην: 

 Λεηηνπξγία ρσξίο ηελ ρξήζε Γηαδηθηχνπ (απηφλνκν ζχζηεκα). 

 Δηζαγσγή πνιιαπιψλ ζπληειεζηψλ θφξνπ.  

 Τπνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. 

 Γεκηνπξγία πξνθίι, νκάδσλ θαη ξφισλ ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη παξνρή 
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ βάζε ησλ αδεηψλ πξφζβαζεο ηνπο. 

 Παξαθνινχζεζε άθημεο θαη απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ. 

 Γεκηνπξγία ζηφρσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνξείαο ηνπο κέζα απφ ηνλ πίλαθα εξγαιείσλ. 

 Αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ππαιιήισλ, πσιήζεσλ, πξντφλησλ, απνζήθεο θαη 
θαηαζηεκάησλ. 

 Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 
ππνθαηαζηεκάησλ, ππαιιήισλ, πσιήζεσλ, πξνκεζεπηψλ, θαηαζηεκάησλ θαη 
απφδνζεο ηνπο (ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο) γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο κέζν αλαθνξψλ, ζηαηηζηηθψλ κε 
ρξήζε πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ ή θνξεηήο ζπζθεπήο Android, 
θαζψο θαη ελεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 
απνζηνιήο αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ θαη εηδνπνηήζεσλ ζηνπο ππαιιήινπο. 

 χλδεζε κε ζεξκηθνχο εθηππσηέο γηα εθηχπσζε απνδείμεσλ γηα πειάηεο θαη 
παξαγγειηψλ ζε εθηππσηή θνπδίλαο (πξνηεηλφκελε δηαζχλδεζε wi-fi). 

 Τπνζηεξίδεη ζάξσζε barcode, QR κε ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο θάκεξαο ηεο 
θνξεηήο ζπζθεπήο. 

 Γεκηνπξγία θαη εθηχπσζε barcodes, QR θσδηθψλ. 

 Καηαρψξεζε θξαηήζεσλ. 

 Τπνζηήξημε αιιαγή ηηκνθαηάινγν βάζε σξαξίνπ ή βάζε δξαζηεξηνηήησλ 
(Υξηζηνχγελλα, ―happy hour‖) ή βάζε νκάδσλ πειαηψλ δπλακηθά. 

 Γεκηνπξγία πξνζθνξψλ, δψξν-επηηαγψλ θαη εθπηψζεσλ, ππνζηήξημε 
ελεκέξσζεο θαη παξνρήο απηψλ κε ηελ ρξήζε δεκνθηιψλ θνηλσληθψλ κέζσλ 
(Facebook, Twitter) αιιά θαη κελπκάησλ (SMS). 

 πγρξνληζκφο απνζήθεο θαη πξντφλησλ (ζχλδεζε κε ππνινγηζηηθφ λέθνο). 

 Καηαρψξεζε πξνθίι πειαηψλ, νκαδνπνίεζε ηνπο θαη αλάζεζε, παθέησλ 
πξνζθνξψλ αιιά θαη εθπηψζεσλ. Τπεξεζία αληακνηβήο ζπρλψλ πειαηψλ.  
Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ιηζηψλ πειαηψλ. 

 Τπεξεζία αλάζεζεο πφληνπο πειαηψλ θαη εμαξγχξσζεο απηψλ βάζε 
ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ πειαηψλ. 

 χλδεζε κε ζαξσηέο πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο φπσο [PayPal]. 

 Γπλαηφηεηα απνπιεξσκήο κε ρξήζε ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ [Google 
Wallet],[Apple Pay]. 

 Γπλαηφηεηα πξφζζεζεο εθπηψζεσλ αλά πξντφλ αιιά θαη ινγαξηαζκνχ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζηνηρεία πειάηε αιιά θαη ζεκεηψζεσλ ζε κία πψιεζε. 
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 Απνζηνιή απνδείμεσλ κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη εθηχπσζε 
ηνπο. 

 Γηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο επηζηξνθψλ θαη επηζηξνθήο ρξεκάησλ. 

 Γπλαηφηεηα αθχξσζεο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηαο πψιεζεο. 

 Καηάηκεζε κεζφδνπ απνπιεξσκήο. 

 Λεηηνπξγία δεκηνπξγίαο παθέησλ πξντφλησλ. 

 Καηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ θαηά πξνκεζεπηή, εηθφλσλ, θνξνινγηθνχ 
ζπληειεζηή, ηηκήο θαη ζήκαλζεο ρξήζεο. 

 Δηζαγσγή/Δμαγσγή θαηαιφγνπ κε ρξήζε JSON αξρείσλ. 

 Δηζαγσγή θαη εμαγσγή πξντφλησλ θάλνληαο ρξήζε αξρείσλ CSV κε 
δπλαηφηεηεο φπσο : 

◦ Πιήξεο ηζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ 

◦ Δμαγσγή ηεο ιίζηαο καδί κε ην ππφινηπν ησλ πειαηψλ γηα εηζαγσγή ζε 
ινγηζηηθέο εθαξκνγέο θαη απνζηνιήο ηεο κέζν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 Μεηαθνξά πξντφλησλ απνζήθεο απφ έλα ππνθαηάζηεκα ζε έλα άιιν. 

 χλδεζε κε ηακείν ηχπνπ ζπξηάξη. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο πξντφλησλ ζην ζπίηη. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα CRM θαη εμαγσγή ζε απηά δεδνκέλσλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ERP ζχζηεκα ([Quickbooks]). 

 Δλεκέξσζε θαηάζηαζεο ηεο παξαγγειίεο. 

 Απεηθφληζε ζε θακβά ησλ ηξαπεδηψλ κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (έλσζε 
ηξαπεδηψλ θαη εηζαγσγήο θαη δηαγξαθήο) ηνπο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
πξνβνιήο δηαζεζηκφηεηαο. 

 Γηαζχλδεζε κε ζπζθεπέο [iBeacon] θαη NFC εηηθεηψλ. 

 χλδεζε κε ππεξεζίεο απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα επηρεηξήζεηο 
[Campaign Monitor] θαη [MailChimp]. 

 Υξήζε επεθηάζεσλ πνπ παξέρνπλ δηαζπλδέζεηο κε ζπζηήκαηα φπσο[SAP]. 

 Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ζηαζκψλ (κνλάδσλ, ππνθαηαζηήκαηα, 
θηφζθηα) ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. 

 Υξήζε ηνπ [Apple Pay], [Google Wallet] γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο 
(ελεκέξσζε θαη απνζηνιή πξνζθνξψλ, αιιά θαη απνπιεξσκήο παξαγγειηψλ 
(κε απνζεθεπκέλα ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ)). 

 Αλαθνξά δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ θαη εηδνπνίεζε. 

 Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ηακεία ηχπνπ ζπξηάξη. 

 Γηαζχλδεζε κε θνξνινγηθνχο (πνπ έρνπλ πξν-εγθαηεζηεκέλνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο (fiscal)) εθηππσηέο. 

 χζηεκα απνζηνιήο κελπκάησλ, ηειεπηθνηλσλίαο, εηδνπνηήζεσλ εληφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηα ηεξκαηηθά ησλ ππαιιήισλ. 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θηινδσξεκάησλ ζηηο παξαγγειίεο. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ απνζηνιήο παξαγγειηψλ ζην ζπίηη. 

 Απηφκαηε εθεδξηθήο απνζήθεπζεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζπληειεζηψλ πξνζθνξψλ θαη ρξήζε ηνπο αλάινγα 
ησλ εηδηθψλ πηάησλ/ πξντφλησλ ηεο εκέξαο ή αλάινγα ην πξφγξακκα ηεο 
εβδνκάδαο. 

 Παθέην API γηα επέθηαζε θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ. 
Έλα ηέηνην ζχζηεκα θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ νη ζεκεξηλέο απαηηήζεηο 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη πειαηψλ πνπ επηδεηνχλ ζχγρξνλεο θαη γξήγνξεο ιχζεηο εμππεξέηεζεο 
θαη ελεκέξσζεο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα δίλεη ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα θαζψο παξέρεη άκεζε θαη εχθνιε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 
ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί ε επηρείξεζε λα είλαη νηθεία. Αθφκα, ε παξνρή ελφο API παθέηνπ θαζηζηά 
ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πςειφ επίπεδν θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 
πξνγξακκαηηζηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο.  
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4.4 Σερλνινγηθά δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί. 

 Σν ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζρεδηάζηεθε κε ηελ ζθέςε γηα ρξήζε θζελψλ ηερλνινγηψλ 
γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν παξέρεη έλα κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ, 
ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ JAVA γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ, εμππεξεηεηέο Apache Tomcat κε 
πινπνηεκέλεο κεζφδνπο ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ 
ησλ ρξεζηψλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ πξνο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ 
εθηέιεζε άιισλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 
πξνηείλεηαη ε ρξήζε  MySQL θαζψο θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ubuntu γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
εηθνληθψλ κεραλψλ ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο. Αθφκα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε JAVA θαη ηνπ Android 
SDK παθέηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηψλ αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο παξαγσγήο 
ςεπδφ-ηπραίσλ αιθαξηζκεηηθψλ. Δπηπιένλ, γηα ηε ρξήζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 
ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ sqlite. Σέινο, πξνηείλεηαη ε 
ρξήζε NFC εηηθεηψλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο ιφγν ηνπ φηη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επαλεγγξαθήο 
πνπ δελ παξέρεηαη ζε NFC εηηθέηεο θαηεγνξίαο ηξία θαη ηέζζεξα. 
 Σν POS ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ ην ππνινγηζηηθφ λέθνο ην 
νπνίν θαη παξέρεη πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εμππεξεηεηψλ θαη 
βάζεσλ δεδνκέλσλ. Με ην ππνινγηζηηθφ λέθνο επηθνηλσλεί θάζε εθαξκνγή ρξήζηε νπφηε θαη 
γίλεηαη ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ επηθνηλσλία. Αλ απηφο ν δίαπινο επηθνηλσλίαο δηαθνπή ζα 
πξέπεη ε εθαξκνγή ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη εθηφο ηεο επηθνηλσλίαο κε 
ην ππνινγηζηηθφ λέθνο άιια θαη λα ζπγρξνληζηνχλ κεηαμχ ηνπο νη ελεξγέο εθαξκνγέο πνπ είλαi 
ζε εκβέιεηα γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα ζε ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε 
απνζήθεο, πιεξσκψλ, ηξαπεδηψλ. ε κεηέπεηηα θαηάζηαζε αθνχ θαη εγθαηαζηαζεί ν δίαπινο ζα 
πξέπεη νη εθαξκνγέο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγρξνληζηνχλ κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο. 
 Ζ ρξήζε Android ζπζθεπψλ επηθέξεη ζνβαξά δεηήκαηα αζθαιείαο. Κάπνηνο ρξήζηεο 
κπνξεί λα εγθαζηζηά δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη θαθφβνπια ινγηζκηθφ ζηηο ζπζθεπέο. Γηα 
παξάδεηγκα κπνξεί λα γίλεη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ πνπ θαηαγξάθεη ην πιεθηξνιφγην. Μηα 
ηέηνηα εππάζεηα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί επηβάιινληαο πνιηηηθή γηα ρξήζε ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ 
πιεθηξνινγίνπ ηνπ Android θαη φρη ελφο ηξίηνπ πιεθηξνινγίνπ.  
 Ζ επηθνηλσλία απφ θαη πξνο ην ππνινγηζηηθφ λέθνπο ιφγσ ηνπ Γηαδηθηχνπ επηθέξεη 
πνιιά ζέκαηα αζθαιείαο. Λφγσ ηνπ φηη ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεηαη γηα έλα κεγάιν εχξνο 
επηζέζεσλ απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο κε ρξήζε ηερληθψλ ππνθινπήο (Sniffing) αιιά θαη 
ελδηάκεζνπ (man-in-the-middle) θαη άιινλ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε πξσηνθφιινπ 
επηθνηλσλίαο SSL θαη νη εμππεξεηεηέο λα θάλνπλ ρξήζε πφξηαο 443 γηα ην πξσηφθνιιν HTTPS. 
Απηφο ν πεξηνξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο θαζψο γίλεηαη κεηαθνξά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαζφιε 
ηελ δηάξθεηα επηθνηλσλίαο. Αθφκα, ε ρξήζε ελφο εμππεξεηεηή κεζνιάβεζεο ζα πξέπεη λα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ ηχπνπ ζάξσζεο πφξηαο επηθνηλσλίαο πξνο ηνπο 
εμππεξεηεηέο αιιά θαη επίζεζεο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (Denial of Service). 
 Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ Beacon, δελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο σο πξνο πνηα 
ζπζθεπή αθνχεη θαη ιακβάλεη ηα παθέηα δεδνκέλσλ ησλ Beacon, έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο 
κπνξεί λα πιαζηνγξαθήζεη (Spoofing) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Beacon δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα 
λα   αξρίζεη ηελ εμεξεχλεζε γηα ηπρφλ εππάζεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή δέθηεο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ Beacon (piggybacking επίζεζε). Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο επίζεζεο ππάξρνπλ 
δχν ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. Μπνξνχκε λα δεηάκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ POS ζπζηήκαηνο λα 
εληνπίδεη ηελ ζέζε ηνπ Beacon γεσγξαθηθά κε ρξήζε ηνπ GPS γηα εμαθξίβσζε (αιιά αλ θαη ηα 
ππφινηπα Beacon βξίζθνληαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφζηαζε απφ ην Beacon απηφ 
(ηξηγσλνπνίεζε)). Δπίζεο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο ηζηνχ (web service) κε 
ρξήζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content management system) (γηα ηελ απνζηνιή ησλ 
ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ). Αθφκα κπνξεί λα γίλεη ε πεξηνδηθή 
αιιαγή ησλ UUID, Major θαη Minor ζηνηρείσλ ησλ Beacon γηα ηελ απνθπγή επηζέζεσλ 
piggybacking. Σέινο, ε ρξήζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ γηα θάζε 
ζπζθεπή (Beacon) θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ Beacon, βνεζάεη ζηελ απνθπγή 
επηζέζεσλ brute-force θσδηθνχ πξφζβαζεο.  
 Σέινο, γηα ηελ ρξήζε NFC εηηθεηψλ πξέπεη νη θνξεηέο ζπζθεπέο Android λα 
ππνζηεξίδνπλ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο NFC ( ζπζθεπέο κε έθδνζε Android 4.0.4 θαη λεφηεξεο). 
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Ζ NFC ηερλνινγία, είλαη επάισηε ζε επηζέζεηο ηχπνπ eavesdroppring φπνπ ν θαθφβνπινο 
ρξήζηεο ππνθιέπηεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο NFC εηηθέηαο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη φκσο ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε ζηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ 
ρξήζε ελφο αζθαινχο θαλαιηνχ (πνπ παξέρεη θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία κε ρξήζε 
πξσηνθφιινπ Diffe-Ζellman θνηλνχ θιεηδηνχ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ γηα ηελ 
επηθνηλσλία) επίζεο απνηξέπεη ησλ επηηηζέκελν ζηελ ρξήζε ηεο eavesdropping. Μηα άιιε κνξθή 
επίζεζεο ζε NFC επηθνηλσλία είλαη ε αλαδηνξγάλσζε δεδνκέλσλ (data disruption ή data 
coruption), φπνπ ν επηηηζέκελνο αλαδηνξγαλψλεη ηα δεδνκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο, είλαη κηα κνξθή άξλεζεο εμππεξέηεζεο (Denial of Service (DoS)) αιιά 
θαη εδψ ε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο ζηελ επηθνηλσλία κέζσ αζθαινχο θαλαιηνχ βνεζάεη ζηελ 
άκπλα κηαο ηέηνηαο επίζεζεο.  
  

5 Αποηελέζμαηα εθαπμογήρ 
Πληποθοπικού ςζηήμαηορ 

5.1 Βαζκόο θαηλνηνκίαο 

Καηά ηελ παξαπάλσ κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζπζηήκαηα POS πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, δελ 
παξέρνπλ επαξθή αζθάιεηα δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη ζε απηά.  
 Αξρηθά, κειεηήζεθαλ νη ηερλνινγίεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ππάξρνληα 
ζπζηήκαηα POS ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ 
ππεξεζηψλ θαη ιχζεσλ. 
 Καηφπηλ, έγηλε κειέηε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 
εμππεξέηεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνχο θαη ν βαζκφο αζθάιεηαο 
πάλσ ζηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο.  
 Παξαηεξήζεθε φηη αξθεηά ζχγρξνλα ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή επέιηθησλ, δπλακηθψλ 
θαη επεθηάζηκσλ ιχζεσλ έθαλαλ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, κηα ινγηθή θίλεζε θαζψο νη 
λέεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δηαπηζηψλνπλ φηη πξνζθέξεη πνιιά 
πιενλεθηήκαηα κε άιιεο αξρηηεθηνληθέο. 
 Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη φια ηα ζπζηήκαηα θάλνπλ ρξήζε ηαπηνπνίεζεο ελφο 
παξάγνληα (single-factor authentication) γεγνλφο πνπ επηθέξεη θελφ αζθαιείαο γηα ηέηνηα 
ζπζηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα POS θαζψο παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ζπλαιιαγέο κε 
πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, θαηέρνπλ δεδνκέλα επαίζζεηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη κε 
κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο απφ ηελ κεξηά ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, πξνηείλεηαη κηα 
κέζνδνο ρξήζεο λέσλ, απιψλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη ρακεινχ θφζηνπο ιχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 
απιψλ θαη εχθνισλ ζηε  δηαρείξηζε κεζνδνινγηψλ, πνπ δελ επηβαξχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 
δηαδηθαζία ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ.  
 Ζ ρξήζε κεζνδνινγίαο απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) αλ 
θαη δελ απνηειεί κηα θαηλνχξγηα έλλνηα ζηελ αζθάιεηα ζχλδεζεο ρξεζηψλ, θαζψο γίλεηαη ρξήζε 
ηνπ ζε κεγάινο εχξνο επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ, δελ έρεη ζπζηεζεί ζε αξρηηεθηνληθέο ησλ POS 
ζπζηεκάησλ. Απηφ κάιινλ νθείιεηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο ηεο απαηηνχκελεο αζθάιεηαο 
πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπζηήκαηα πνπ πιένλ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη, φρη κφλν ηδησηηθά δίθηπα, 
αιιά επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ην Γηαδίθηπν. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζέηνπλ ην 
πξνηεηλφκελν ζχζηεκα σο έλα θαηλνηφκν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
  
  

5.2 Δθηηκώκελα νθέιε από ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ηερλνινγηώλ ή από ηελ αλάπηπμε εηδηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή φπνπ νη ηερλνινγηθέο ηάζεηο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, 
επηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ εμειίζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, νη 
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επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ άκεζα γηα ηελ εμέιημε, επέθηαζε θαη αζθαιή αλάπηπμε 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ζρεηηθή επθνιία. 
 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξνχλ 
λα αλαπηχμνπλ θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ρσξίο κεγάιν θφζηνο. 
 Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε άιια ινγηζκηθά θαη 
ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνχ λέθνπο παξέρεη 
δπλεηηθά επθνιίεο θαη επεθηαζηκφηεηα πνπ κε άιια ζπζηήκαηα ζα ήηαλ πην δχζθνιν λα 
πινπνηεζνχλ.  
 Σέινο, ε ρξήζε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ JAVA φπσο θαη παθέηα αλάπηπμεο 
ινγηζκηθνχ γηα βάζεο δεδνκέλσλ MySQL αιιά θαη Android SDK θαζηζηνχλ ηελ αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ πην εχθνιε θαη επεθηάζηκε θαζψο νη παξαπάλσ ηερλνινγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ 
κεγάιεο θνηλφηεηεο πξνγξακκαηηζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάινπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ππνζηήξημή ηνπο κε βειηηψζεηο θαη βηβιηνζήθεο, πιαίζηα ινγηζκηθνχ (framework). 
 

6 ςμπεπάζμαηα – Μελλονηικέρ 
επεκηάζειρ 

6.1 Πεξίιεςε δηαηξηβήο 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε, έγηλε έξεπλα πάλσ ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα 
ηελ δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο.  
 Καηφπηλ, θάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
δηεζλή θαη εγρψξηα αγνξά δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη θαζψο ε ζπλδεζηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ δελ δηαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
ρξήζηε αιιά νχηε θαη ηελ φιε επηθνηλσλία. 
 Με ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ην ππνινγηζηηθφ λέθνο είδακε φηη κπνξεί κηα επηρείξεζε λα 
παξέρεη άκεζα, γξήγνξα, επθνιφηεξεο θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο.  
 Αθφκα, είδακε φηη κε ηελ ρξήζε απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 
έλα αθφκα επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πηζηνπνηψληαο ηνλ ρξήζηε θάλνληαο ρξήζε 
ηερλνινγηψλ πνπ δελ απαηηνχλ κεγάιν θφζηνο θαη κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ δηαδηθαζία κε 
πινπνίεζε απιψλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ. 
 Κξίλνληαο απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζηελ αλάπηπμε λέσλ 
ζπζηεκάησλ, κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ην ππνινγηζηηθφ λέθνο είλαη ην κέιινλ γηα 
ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα POS ζπζηήκαηα θαη ζα ζπλερίζεη λα 
αλαπηχζζεηαη ζαλ ηερλνινγία παξέρνληαο επέιηθηεο θαη δπλακηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 
 Παξφια απηά επηηαθηηθή αλάγθε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ε απνθπγή 
ηεο ρξήζεο κεζφδσλ απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ κε έλαλ παξάγνληα, θαζψο απηή ε κέζνδνο 
είλαη πιένλ αλεπαξθήο λα δηαζθαιίζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηελ αζθαιή θαη 
θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα θαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θφκβσλ.  
 Σέινο ηερλνινγίεο φπσο ηα Beacons θαη νη NFC εηηθέηεο κπνξνχλ λα παίμνπλ πνιινχο 
ξφινπο ζε έλα ζχζηεκα. 
 

6.2 Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, ζρεδηάζηεθε γηα λα παξέρεη κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο κηα 
πνηθηιία απφ ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
πειαηψλ ηνπο. ε κειινληηθή έξεπλα, ζα γίλεη ε αλάιπζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ζπζηήκαηνο κε έξεπλα πάλσ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο παξνρήο δηθαησκάησλ ζε 
εθαξκνγέο γηα ηελ ζπιινγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ 
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[OAuth]. Γηεξεχλεζε αζθάιεηαο θαη εππαζεηψλ ζπζηεκάησλ MDM γηα ηελ εθαξκνγή BYOD 
πνιηηηθήο θαη πηνζέηεζεο ηεο. 
Δπίζεο, ζα γίλεη κειέηε γηα δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ρψξσλ κε θιεηζηά 
δίθηπα θακεξψλ ip θαζψο απνηειεί κηα βαζηθή ππεξεζία πνπ θάζε επηρείξεζε επηζπκεί. 
Μηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζε ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε 
πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ηζηνχ γηα ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 
πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο επηιεγκέλεο θνξεηέο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. 
Σέινο, ζα γίλεη κειέηε ζηελ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο 
επηπιένλ αζθάιεηαο ζην POS ζχζηεκα. 
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Λεξικό 
3G: Third Generation (Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή-ραξαθηεξηζκφ ηεο 
ηξίηεο θαηεγνξίαο-γεληάο θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ πιεξνχλ θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά-πξνυπνζέζεηο (εχξνο δψλεο, ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, εκβέιεηα 
θάιπςεο ζήκαηνο, ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, κέγεζνο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί αλά 
ζηαζκφ βάζεο θαη άιια)) 
3GPP : 3rd Generation Partnership Project 
3GPP2 : 3rd Generation Partnership Project 2 
4G: Fourth Generation (Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή-ραξαθηεξηζκφ ηεο 
ηέηαξηεο θαηεγνξίαο-γεληάο θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ πιεξνχλ 
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά-πξνυπνζέζεηο (εχξνο δψλεο, ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, 
εκβέιεηα θάιπςεο ζήκαηνο, ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, κέγεζνο ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί 
αλά ζηαζκφ βάζεο θαη άιια)) 
AMPS : Advanced Mobile Phone System 
ATM : Automatic Teller Machine (Απηφκαηεηακεηαθήκεραλή) 
API : Application Programming Interface 
Back-office : Απνηειεί ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε έλαλ ππεχζπλν 
δηαρεηξήζηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ. Πνιιέο θνξέο 
ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα παξέρνπλ δηαγξακκαηηθέο αλαθνξέο αιιά θαη ππνινγίζηεθα 
θχιια αλαθνξψλ βάζε δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθψλ αθφκα θαη big-data αλαιχζεσλ. 
Big-data : απνηεινχλ δεδνκέλα (δνκεκέλα θαη κε) ηα νπνία ν φγθνο ηνπο γηα αλάιπζε 
θαη επεμεξγαζία ηνπο απαηηεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απν ηελ θνηλέο ηερληθέο αλάιπζεο 
θαη επεμεξγαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
BYOD : Bring Your Own Device 
CDMA : Code division multiple Access 
CRM : Customer  Relationship Managment. Απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 
ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία κηαο επηρείξεζεο κε 
πειάηεο ηεο. 
CSD : Circuit-Switched Data 
Cluster : Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ππνινγηζηηθφ πφξσλ πνπ έρνπλ ελσζεί γηα ηελ 
εθηέιεζε δηεξγαζηψλ θαη θαίλνληαη σο έλα εληαίν ζχζηεκα. Κάζε θφκβνο ηξέρεη ην δηθφ 
ηνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη κεηαμχ ηνπο νη θφκβνη επηθνηλσλνχλ ζπλήζσο κε δίθηπν 
ηχπνπ LAN. 
EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
ERP : Enterprise Recourse Planning. Απνηειεί ζπζηήκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθνχ 
ζρεδηαζκνχ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, έιεγρν θαη δηα ιεηηνπξγηθφηεηα 
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο. 
EV-DO : Enhanced Voice Data Optimized  
FDMA : Frequency Division Multiple Access 
Fiscal devices : (βιέπεΦνξνινγηθνίκεραληζκνίθαηηακεηαθέοκεραλέο) 
GSM : Global System for Mobile communications (αξρηθφοηίηινο Groupe Special 
Mobile:γαιιηθά) 
HSCSD : High-Speed Circuit-Switched Data  
HSPA : High-Speed Packet Access 
HSPA+ : Evolved High-Speed Packet Access 
Hypervisor : Απνηειεί ην ινγηζκηθφ, πιηθνινγηζκηθφ ή ζπζθεπή(hardware) πνπ 
δεκηνπξγεί θαη ηξέρεη κηα εηθνληθή κεραλή. Δλαιιαθηηθή νλνκαζία ηνπ είλαη ―Virtual 
Machine Monitor” (VMM): Δίλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ θηινμελεί ηελ εηθνληθή 
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κεραλή θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ θηινμελνχκελνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 
[hypervision01][hypervision02 
NMT : Nordic Mobile Telephone  
smart tv : Σειενξάζεηο λέαο γεληάο πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαζχλδεζε κε άιιεο ζπζθεπέο 
θάλνληαο ρξήζε ηερλνινγηψλ bluetooth, LAN αιιά θαη NFC. 
TACS : Total Access Communication System 
GPRS : General Packet Radio Service 
UMTS : Universal Mobile Telecommunications System 
WCDMA-FDD : Wideabnd Code Division Multiple Access Frequency Dividion Duplexing 
WCDMA-TDD : Wideabnd Code Division Multiple Access Time Dividion Duplexing 
TD-SCDMA : Time Division Synchronous Code Division Multiple Access 
LAN : Local Area Network 
LTE : Long Term Evolution  
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers 
VoIP : Voice Over IP (Internet protocol) 
WiMax :πξφηππενλνκαζία WirelessMAN(Metropolitan Area Network), 
εκπνξηθήνλνκαζία Worldwide Interoperability for Microwave Access 
GPS : Global Position System 
GNU LGPL : GNU Lesser General Public License 
LBS : Location-Based Services 
WPAN : Wireless Personal Area Network 
QoS : Quality of Service 
QR : Quick Response 
WPAN : Wireless Personal Area Network 
NFC : Near Field Communication 
mW: mega Watt 
IrDA : Infrared Data Association 
ISO : International Organization for Standars (ην ISO 
αθξσλχκηνπξνέξρεηαηαπφηνλαλαγξακκαηηζκφαπηφληνλιέμεσλ) 
ISAN : International Standard Audiovisual Number 
ISAN-IA : International Standard Audiovisual Number – International Agency  
ITU-T : International Telecommunication Union - Telecommunication (Standardization 
Sector) 
SAP : Session Announcement Protocol 
SDP : Session Description Protocol 
Security token (device): απνηεινχλ κηθξέο ζπζθεπέο νη νπνίεο παξάγνπλ 
αιθαξηζκεηηθνχο θσδηθνχο γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ 
απζεληηθνπνίεζε δχν ηνπιάρηζηνλ παξαγφλησλ.  Απηέο νη ζπζθεπέο έρνπλ κηθξφ 
κέγεζνο θαη πνηθίινπλ αλάινγα ηελ κέζνδν απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζέινπλ λα 
επηηεχμνπλ. 
SIM : Subscriber Identity Module (Μνλάδα ηαπηφηεηαο ζπλδξνκεηή) 
SIP : Session Initation Protocol (Πξσηφθνιιν αξρηθνπνίεζεο ζπλφδνπ) 
SLA : Service Level Agreement απνηειεί ην ζπκθσλεηηθφ εθείλν φπνπ ν πάξνρνο θαη ν 
πειάηεο θαηαγξάθνπλ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηνλ πειάηε.   
SRTP : Secure Real-time Transport Protocol  
RTP :Real-time Transport Protocol  
RTCP : RTP Control Protocol 
RTSP : Real Time Streaming Protocol 
PIN : Personal Identity Number (ΠξνζσπηθφοΑξηζκφοηαπηφηεηαο) 
URL :  Uniform resource Locator 
XML : eXtensible Markup Language 
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XMPP : eXtensible Messaging and Presence Protocol 
ΔΔΣΣ: Διιεληθή Δηαηξία Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ 
Η/Τ : Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 
Φοπολογικοί μησανιζμοί και ηαμειακέρ μησανέρ : Απνηεινχλ εθείλνπο ηνπ ηακεηαθνχο 
κεραληζκνχο, ζπζθεπέο φπνπ δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν ζην ινγηζκηθφ ή θαη φρη ηνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε κία ζπλδηαιιαγή αγνξάο ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ. Απηέο νη ζπζθεπέο παξέρνπλ απεπζείαο επηθνηλσλία ζπλήζσο κε 
ην αληίζηνηρν ζχζηεκα ηνπ ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ απαξαίηεησλ 
θφξσλ απφ ηελ επηρείξεζε. πλήζσο ηέηνηεο ζπζθεπέο είλαη ηακεηαθνί κεραληζκνί ή θαη 
εθηππσηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηακεηαθέο ζπζθεπέο. 
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Παπαπηήμαηα 

Παξάξηεκα 1 

Σερλνινγίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη επξένο ζε ζπζηήκαηα POS άιια είλαη επηηαθηηθή 
ε αλαθνξά ζε απηέο.  

 

Σεσνολογίερ παβδοκυδικών (barcodes): 

πκβνινγία PDF417 

Αλαπηχρζεθε ην 1991 απφ ηελ εηαηξία Symbol Technologies πνπ αλήθεη  ζηνλ φκηιν ηεο 
πνιπεζληθήο Motorola [Motorola]. Σν πξφηππν PDF471 (Portable Data File) πεξηέρεη δεθαεπηά 
(17) ελφηεηεο (modules) ησλ ηεζζάξσλ(4) ξάβδσλ (γξακκψλ) θαη θελψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
θάζε ξαβδνθψδηθα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηζδηάζηαησλ (2D) ξαβδνθσδηθψλ θαη απνηειεί ην 
παγθφζκην πξφηππν ISO/IEC 15438:2006. Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε κεγέζνπο δεδνκέλσλ, 
θεηκέλνπ θαη εηθφλαο κε αζθάιεηα θαη κε ρακειφ θφζηνο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαηά θφξνλ απφ αεξνπνξηθέο εηαηξίεο παγθνζκίσο 
θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο άδεηεο νδήγεζεο θαη ηαπηφηεηεο πνιηηψλ. [Morovia] 
[IDAutomation] [Omniplanar] 
 

πκβνινγία HCCB 

Έλα ζχζηεκα ξαβδνθψδηθα πνπ αλέπηπμε ν Parikh, D. θαη Gavin Jankle. έλαο κεραληθφο 
δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο Microsof ην 2008 [Parikh, D., Jancke, G] t. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
δηζδηάζηαησλ ξαβδνθσδηθψλ θαη θάλεη ρξήζε πνιχρξσκσλ ηξηγσληθψλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel) 
αληί ηεηξαγψλσλ πνπ ρξεζηκνπνηψλ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα δχν, ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ 
δηαζηάζεσλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη θαη ρξσκαηηζκφο κε νθηψ ρξψκαηα (θαηεγνξίεο κε 
δχν, ηέζζεξα θαη νθηψ ρξψκαηα παιεηψλ) κε απνηέιεζκα λα έρεη κεγάιε ρσξεηηθφηεηα 
δεδνκέλσλ. Γελ έρεη πξνηππνπνηεζεί θάησ απφ δηεζλέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγαληζκνχ ISO αιιά 
έρεη αδεηνδνηεζεί απφ ηνλ ISAN-ΗΑ θάησ απφ άδεηα ISAN πξνο ρξήζε κε άδεηα κφλν. Ζ 
ιεηηνπξγηθή ηνπ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζάξσζε ηνπ ξαβδσθψδηθα θαη απνζηνιή ζε έλαλ 
δηαθνκηζηή-δηαρεηξηζηή (server) ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. ηελ ζπλέρεηα ν δηαθνκηζηείο ζηέιλεη ηνλ 
ζχλδεζκν (URL) ζηελ εθαξκνγή πεξηήγεζεο (browser) ηνπ ρξήζηε πνπ ελδεηθηηθά ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο (ηνπ νπνίνπ ν ξαβδνθψδηθαο ζαξψζεθε) έρεη ππνδείμεη σο 
έγθπξνο.   [Jonghoon Seo, Ji Hye Choi, and Tack-don Han] [Amit Grover] 
 

Ππυηόκολλα επικοινυνίαρ: 

Πξσηόθνιιν Skype 

Κπξίαξρε ππεξεζία ζηνλ ρψξν ην VoIP θαη θπξίσο ζηελ ηειεθσλία κέζν Γηαδηθηχνπ απνηειεί ε 
ππεξεζία Skype. Αλαπηχρζεθε βάζε Peer-To-Peer αξρηηεθηνληθήο θαη ε εθαξκνγή ρξήζεο ηνπ 
πξσηνθφιινπ (κε ηελ νλνκαζία Skype φπσο θαη ην ίδην ην πξσηφθνιιν) δηαλέκεηαη ζηνπο 
ρξήζηεο ηνπ (απφ θπζηθά πξφζσπν κέρξη θαη επηρεηξήζεηο) θάησ απφ ζπγθεθξηκέλε (φρη 
ειεχζεξν ινγηζκηθφ) πνιηηηθή ρξήζεο.  Γεκηνπξγνί ηνπ απνηεινχλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ν 
Estonians Ahti Heinla, Priit Kasesalu θαη Jaan Tallinn JJanus Friis θαη Niklas Zennström νη νπνίνη  
αλέπηπμαλ θαη ηελ ππεξεζία KaZaa [Skype Analysis]. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξσηνθφιινπ δελ 
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έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη νη εθαξκνγέο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ απνηεινχλ ―θιεηζηφ‖ ινγηζκηθφ
3
. Σν 

δίθηπν πνπ θάλεη ρξήζε ε ππεξεζία Skype δελ δίλεη ηελ ηδηφηεηα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε άιινπ 
πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο θαη δίθηπα θαη θάζε ζπλεδξίαζε θξππηνγξαθείηαη. Ζ Peer-To-Peer 
αξρηηεθηνληθή πνπ αξρηθά αθνινπζνχζε ε ππεξεζία είρε ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο δχν εηδψλ θφκβσλ 
(εθαξκνγέο ρξεζηψλ (ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ππνινγηζηηθήο ηζρχο)). Σν έλα είδνο θφκβσλ 
ήηαλ ν ordinary host (απιφο πειάηεο-νηθνδεζπφηεο-μεληζηήο) θαη ν super node (ππέξ θφκβνο). Ο 
απιφο πειάηεο ήηαλ έλα ρξήζηεο-εθαξκνγήο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο (ππνινγηζηηθή ηζρχ) 
ελψ ν super node απνηεινχζε ρξήζηε κε ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ κπνξνχζε λα εμππεξέηεζε σο 
κεζνιαβεηήο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχζαλ νη επηθνηλσλίεο ρξεζηψλ ζην δίθηπν ηεο 
ππεξεζίαο. Αξρηθά νη super nodes απνηεινχληαλ απφ αλψλπκνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ 
θάλαλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Όκσο απηφ άιιαμε κε ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξίαο Skype Technologies 
[Skype] απφ ηνλ φκηιν [Microsoft], φπνπ θαη αθαίξεζε ηελ νληφηεηα-ηδηφηεηα ηνπ super node απφ 
ηνπο ρξήζηεο θαη κεηέθεξε ηηο ηδηφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπο ζε εμππεξεηεηέο (servers) δηθψλ 
ηεο εγθαηαζηάζεσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε θέληξα δεδνκέλσλ (data centers) πνπ ειέγρνληαη απφ 
ηελ εηαηξία, επηθαινχκελε επηρεηξήκαηα φπσο βειηίσζε απφδνζεο θαη ππεξεζηψλ θαη 
επεθηαζηκφηεηα. [Skype Analysis]., [Skype] 

 

Παξάξηεκα 2 

Έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζηνλ ρψξν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

Δπεξήγηζηοπιζμών 

BYOD (Bring Your Own Device) 

ΟνξηζκφοBYOD (BringYourOwnDevice (θέξηε ηελ δηθηά ζαο ζπζθεπή)) απνηειεί κηα λέα 
ηάζε ζηνλ ρψξν ηνπ IT, φπνπ νη ππάιιεινη, ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπο ζπζθεπέο (θνξεηνχο ππνινγηζηέο, έμππλα θηλεηά, ηακπιέηεο) ζην εξγαζηαθφ 
πξνζθήλην αληί ησλ  ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε.  
Σξία θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ελφο BYOD:  

 Μηα ππεξεζία ε νπνία ζα παξαθνινπζεί, ειέγρεη, δίλεη δηθαηψκαηα θαη εθαξκφδεη 

πνιηηηθέο ζηηο δηαζπλδεκέλεο θνξεηέο ζπζθεπέοMDM (MobileDeviceManagement).  

 Μηα θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή ε νπνία πεξηγξάθεη ηηο επζχλεο ηφζν ππαιιήισλ αιιά θαη 

ρξήζηεο. Πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ πνιηηηθέο φπσο: 

o Πνηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα είλαη επαίζζεηα. 

o Πνηα κέηξα αζθαιείαο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

o Πνηα ζεκεία πξφζβαζεο πξέπεη αλ απνθεχγνληαη ή δελ δχλαηαη απφ απηά 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 

o Πνηνο ρξεψλεηαη ζε πεξίπησζε θινπήο ή ραζεί κηα BOY ζπζθεπή. 

o Καλφλεο γηα ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο απφ ρξήζηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρείξεζε. 

o Καλφλεο θαη ζπλζήθεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθνπή ε ζχκβαζε ηνπ ππαιιήινπ, 

ρξήζηε κε ηελ επηρείξεζε. 

 Μία ζχκβαζε ηελ νπνία νη ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ αλαγλσξίδνληαο ηηο επζχλεο 

θαη πνιηηηθέο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ.  

 
3. Τν ινγηζκηθό εθείλν πνπ ε ρξήζε ηνπ ππαγνξεύεηαη ζε έλα λνκηθνύ ραξαθηήξα έγγξαθν. Σε απηό ην έγγξαθν 

δειώλνληαη ν ηξόπνο ρξήζεο θαη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε απηό ην 

ινγηζκηθό. Τν έγγξαθν απηό είλαη λνκηθά απνδεθηό θαη από ηελ εηαηξία, πξνγξακκαηηζηή πνπ ην αλέπηπμε θαη από ηνλ 

ρξήζηε πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 
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Θέκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο BYOD :  

1. Πνηα εξγαιεία αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

2. Ση βαζκφ ππνζηήξημεο αλακέλεηαη λα έρεη ην IT (γηα ην βαζκφ, θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη ε 

δηεμαγσγή έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ππαιιήινπο θαη ρξήζηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο BYODεθαξκνγέο)). 

 
Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε BYOD: 

 Τςειφηεξε ηθαλνπνίεζε, θίλεηξν ππαιιήισλ, ρξεζηψλ (κπνξνχλ  λα εξγαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε επειημία θαη νηθεηφηεηα κε δηθέο ηνπο ηερλνινγίεο) 

 Μείσζε θφζηνπο εμνπιηζκνχ, αδεηψλ ρξήζεηο ινγηζκηθνχ (κείσζε απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηέο, έμππλα θηλεηά, θνξεηνί ππνινγηζηέο) θαη ινγηζκηθφ φπσο 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο) θαζψο θαη ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηνχ 

 Οη πξνζσπηθέο ζπζθεπέο είλαη ζπλήζσο ζπζηήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (ηα 

ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ αληηθαζίζηαληαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζσπηθά ζπζηήκαηα ησλ ππαιιήισλ). 

Μεηνλεθηήκαηα θαη εππάζεηεοαπφ ηελ ρξήζε BYOD: 

 Διαζηηθφηεξε αζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο 

 Δθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ ειέγρσλ, πνιηηηθψλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

ρξεζηψλ 

 ρεδίαζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο θινπήο, απψιεηαο ησλ ζπζθεπψλ 

ησλ ρξεζηψλ. 

 Αχμεζε ησλ θηλδχλσλ απφ απεηιέο φπσο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαθφβνπινο ρξήζηεο 

 Αχμεζε θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε, ζρεδίαζε θαη ππνζηήξημε  ζπζηεκάησλ πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ δηαζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ησλ ρξεζηψλ, 

ππαιιήισλ. 

 
Πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθαξκνγέο BYOD: 

 Όλνκα ζπζθεπήο 

 Αξηζκφο SIM θάξηαο 

 εηξηαθφο αξηζκφο ζπζθεπήο 

 Μνληέιν ζπζθεπήο θαη αξηζκφο  

 Υσξεηηθφηεηα κλήκεο ζπζθεπήο θαη ειεχζεξν ρψξν 

 Έθδνζε ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 χλνιν, θαη πιεξνθνξίεο εθαξκνγψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ζπζθεπή 

Πιεξνθνξίεο πνπ δελ βιέπνπλ νη BYOD εθαξκνγέο εθηφο θαη αλ ηνπο δνζεί άδεηα απφ ηνλ 
ρξήζηε( θαηαγξάθνληαη απηέο νη άδεηεο ζηελ απνδνρή πνιηηηθήο ρξήζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 
ηεο εθαξκνγήο): 

 Πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, εκεξνιφγην, επαθέο ρξήζηε 

 Καηαρσξεκέλα κελχκαηα απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο κελπκάησλ 

(SMS). 

 Ηζηνξηθφ πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ πξνεπηιεγκέλε εθαξκνγή πεξηήγεζεο 

ηζηνζειίδσλ 

 εκεηψζεηο ρξήζηε 

 Σνπνζεζία ζπζθεπήο (GPS) 

 
 


