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Πεπίλητη 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο 

SPECTRA (Smart Point of Easy Customer TRAcking) ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην κηαο “Έμππλεο Πφιεο”, παξέρνληαο πξνεγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  Η πιαηθφξκα απηή ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί θαη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ  πειαηψλ, φζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ αμηνπνηψληαο ηερλνινγίεο 

αηρκήο. H εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ιεηηνπξγεί ζε θηλεηέο ζπζθεπέο θαη δεκηνπξγεί 

έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνλ θάζε πειάηε αληρλεχνληαο πηζαλέο επηζπκίεο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ, ππνζηεξίδεη ηελ νινθιεξσκέλε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ρσξίο ηελ χπαξμε 

πσιεηή θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πφιεηο εηζάγνπλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ δνκή θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγία ηνπο,  θαζψο θαη ζηελ  εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηνπο κε ζηφρν 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο “Έμππλεο Πφιεο”. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο πνπ αλ αιιάμνπλ ζα βνεζήζνπλ ζε ηεξάζηην βαζκφ λα κεηαηξαπεί κηα πφιε 

θαη λα γίλεη πην έμππλε, είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Σπλεπψο είλαη απαξαίηεην 

λα δηακνξθσζεί κηα πιαηθφξκα ε νπνία ζα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο κε επηηπρία, παξέρνληαο ηα αληίζηνηρα νθέιε ηνπο 

πνιίηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 Σπλνςίδνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηθεληξψλνληαη ζε 

ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ πξψην άμνλα, γίλεηαη δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε 

ησλ “έμππλσλ” εθαξκνγψλ πνπ νινέλα θαη πην ζπρλά εμππεξεηνχλ βαζηθέο αζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ, φπσο ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή, ηελ 

ζπγθνηλσληαθή, ιεηηνπξγίεο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο ησλ πνιηηψλ. Σην δεχηεξν άμνλα, γίλεηαη 

αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζέκα ηηο -

“Έμππλεο Πφιεηο”. Τέινο, ζηνλ ηξίην άμνλα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή, ε 

ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηεί ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε απηέο ηηο πφιεηο. 

Λέξειρ Κλειδιά: Δθαξκνγέο Έμππλσλ Πφιεσλ, Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, Internet of 

Things,  Έμππλεο Πφιεηο, Android, Arduino 
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A Platform for Supporting Businesses in Smart Cities  

Abstract 

The present Diploma Thesis has as a main goal, the creation of the platform SPECTRA 

(Smart Point of Easy Customer TRAcking), which supports the proper operation of 

businesses in Smart Cities, providing advanced features. The platform was created in order to 

support and fulfill the needs of both customers and business owners, leveraging cutting-edge 

technologies. The application is designed to operate in mobile devices. Furthermore, it creates 

a personalized environment for each customer by detecting potential desires and preferences, 

also it supports a complete transaction system without the existence of a vendor and at the 

same time it enables the efficient business management. 

An increasing number of cities are introducing digital technologies in their structure and the 

way of functionality, as well as serving and informing their citizens in order to provide 

services containing the features of a “Smart City”. One of the key areas that would help a city 

to become smarter is the transformation of  its businesses. Hence, it is necessary to develop a 

platform for supporting such businesses in such a way that this achievement will be 

successful, while benefiting citizens in all areas of needs. 

Summarizing the key elements of this Diploma Thesis, we focus on three main topics. 

Specifically, in the first topic, exploration and analysis of  “smart” applications is carried out, 

which often serve the basic urban operations of cities, such as administrative operations, 

culture and tourism, transportation, education and health operations. In the second topic, the 

analysis and  presentation of  research results about  “Smart Cities”, is presented. In the third 

and final topic, the platform that was created to support businesses in Smart Cities is 

described, analyzed and presented. 

Keywords:  Smart Cities Applications, Information Systems, Internet of Things, Smart 

Cities, Android, Arduino 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η ηδέα φηη κία πφιε κπνξεί λα είλαη “έμππλε” ζεσξνχληαλ ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, 

ην νπνίν πξνσζνχζαλ θπξίσο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ο 

καδηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ε ελζσκάησζε λνεκνζχλεο ζε 

απηέο ηηο ζπζθεπέο, έδσζε κηα λέα πξννπηηθή: κηα πφιε κπνξεί λα γίλεη “έμππλε”, ή θαη 

αηζζεηήξηα αθφκα. Η “Έμππλε Πφιε” γίλεηαη γξήγνξα ε λέα πξαγκαηηθφηεηα [1]. 

Ταπηφρξνλα ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο, θπξίσο ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. Τν γεγνλφο 

απηφ ψζεζε ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ζηελ πξννδεπηηθή εγθαηάιεηςε ησλ πεξηθεξεηαθψλ  

πεξηνρψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο πξνο ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη κεηξνπφιεηο. Η 

κεηαηφπηζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ επλντθή δηφηη πξνζέθεξε πνιιέο επθαηξίεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο δσήο θιπ. Ταπηφρξνλα φκσο νδήγεζε 

θαη ζε απμεκέλεο αλάγθεο εμππεξέηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, πνπ 

εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα. 

Σε δηεζλέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην [2], νη νπνίνη επηζεκαίλνληαη σο “έμππλεο” πξσηνβνπιίεο θαη έξγα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βησζηκφηεηα ησλ πφιεσλ. Η έλλνηα ηεο “Έμππλεο Πφιεο” γελλήζεθε 

θαη πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο νξγαληζκνχο (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή). Πξάγκαηη αλ 

αλαδεηήζνπκε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο “ google ” ηνλ φξν “έμππλε πφιε‟‟ ζα βξνχκε φιν 

θαη πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα γηα: πξσηνβνπιίεο βησζηκφηεηαο πφιεσλ, θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα δσή, ηελ αλάγθε  

κείσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Ψζηφζν αθφκα δελ έρεη εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία έλαο 

θνηλά απνδεθηφο πιήξεο νξηζκφο γηα ηνλ φξν “Έμππλεο Πφιεηο”. Έλα κεγάιν εκπφδην γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απηνχ ηνπ νξηζκνχ είλαη ε αζάθεηα ηεο ιέμεο “έμππλν” θαη ηεο θξάζεο “Έμππλε 

Πφιε”. Κάπνηα παξαδείγκαηα ησλ πνιιαπιψλ ελλνηψλ πνπ ελζσκαηψλεη απηφο ν φξνο είλαη: 

Χεθηαθή Πφιε, Δλζχξκαηε Πφιε, Πφιε ησλ Γλψζεσλ, Πξάζηλε Πφιε, πνπ ζπρλά ζπλδένπλ 

ηνπο ηερλνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Όιεο απηέο νη έλλνηεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν κέξνο ηεο αζαθήο 

έλλνηαο ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απιή ζπζρέηηζε ησλ 

ζεκάησλ ηεο. Δηδηθφηεξα νη φξνη “Έμππλε Πφιε” θαη “Χεθηαθή Πφιε” ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζπρλά ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπο. Mηα ζχληνκε αλάιπζε 

ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη ε “Έμππλε Πφιε” θαη ε “Χεθηαθή Πφιε” είλαη 

νη πην επαλαιακβαλφκελνη φξνη, αιιά ην λφεκα ηνπο ζπάληα απνζαθελίδεηαη [2]. 

 

 Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πφιεηο πξνζπαζνχλ πιένλ λα ζηξαθνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θαη λα γίλνπλ πην „‟έμππλεο΄΄. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ αλ αιιάμεη ζα βνεζήζεη ζε 

ηεξάζηην βαζκφ λα κεηαηξαπεί κηα πφιε θαη λα γίλεη έμππλε, είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. Σπλεπψο είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί κηα πιαηθφξκα ε νπνία ζα 

ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο κε επηηπρία, 

ελψ ηαπηφρξνλα λα σθειεί ηνπο πνιίηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 

1.1 Ανηικείμενο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο ε 

νπνία ζα εμππεξεηεί ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο”. 

Σπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο, αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν  ησλ 

“Έμππλσλ Πφιεσλ” θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ην “Internet of Things”.  Δπηπιένλ, γίλεηαη 

αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ζέκα ηηο “Έμππλεο Πφιεηο” θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο, 

θαζψο επίζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή, ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηεο 

πιαηθφξκαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε απηέο ηηο πφιεηο. 

Η πιαηθφξκα απηή ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηφζν 

ησλ  πειαηψλ, φζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Μέζσ ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζθέξεη θαηαθέξλεη λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν, λα ελεκεξψζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ θάζε πειάηε μερσξηζηά, ελψ ηαπηφρξνλα ν 

επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρείξεζε ηνπ, λα έρεη ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη λα πξνσζεί κε έμππλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα 

πξντφληα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη. Μέζσ ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε 

επηηπγράλεηαη ηφζν ε ζσζηή πξνψζεζε πξντφλησλ κε γλψκνλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

πειάηε φζν θαη ε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 
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1.2 Οπγάνυζη Κεθαλαίυν 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζπλνιηθά ζε έμη θεθάιαηα – ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Σην 1
ν
 Κεθάιαην έρνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο”. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έγηλε ε επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

Σην 2
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κία εθηελέζηεξε αλάιπζε ηνπ φξνπ “Internet of Things” θαη ηνπ 

φξνπ “Έμππλεο Πφιεηο”. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηηο “Έμππλεο Πφιεηο” θαζψο θαη ηα αλνηρηά εξεπλεηηθά ζέκαηα πνπ 

ππάξρνπλ. 

Σην 3
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

δηεμήρζεη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε ζέκα ηηο “Έμππλεο Πφιεηο” θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο λα ππάξρνπλ ζε κηα εθαξκνγή πνπ εμππεξεηεί 

απηφ ηνλ ζθνπφ. 

Σην 4
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο πιαηθφξκαο SPECTRA θαζψο θαη ηηο 

επηινγέο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε θαη ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά γίλεηαη 

κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη παξνπζίαζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πξνηχπνπ 

ηεο. Έπεηηα γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηε εθαξκνγήο θαη ηέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηα “έμππλα” ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Τέινο, 

παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κεηξηθέο ηεο πιαηθφξκαο 

απηήο. 

Σην 5
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθαξκνγή θαζψο θαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

δηαζέηεη. Με ηε βνήζεηα ζηηγκηνηχπσλ θαηαγξάθνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε 

εθαξκνγή θαζψο θαη παξέρεηαη εθηελήο επεμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο. 

Σην 6
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

αλαθνξά γηα πηζαλφλ κειινληηθέο επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 

Τέινο γίλεηαη αλαθνξά φισλ ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη ειεθηξνληθνί ηζηφηνπνη πνπ βνήζεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 
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2. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ ελλνηψλ πνπ κειεηψληαη ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλνληαο ζηνπο φξνπο “Internet of Things” θαη  

“Έμππλεο Πφιεηο” θαζψο θαη ζηνλ κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφ. Σθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” θαη ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαζψο επίζεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη 

απηέο νη εθαξκνγέο. 

 

2.1 Έξςπνερ Πόλειρ & Internet of Things 

2.1.1 Γενικά για ηο Internet of Things 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, εκθαλίζηεθε ζηνλ ηνκέα ησλ αζχξκαησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ έλα λέν πξφηππν πνπ νλνκάδεηαη “the Internet of Things”(IoT). Ο φξνο 

“IoT” ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηα απφ ηνλ Kevin Ashton ζε κηα παξνπζίαζε ην 1998, θαη έρεη 

ζπγθεληξψζεη ηελ νινέλα απμαλφκελε  πξνζνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο 

βηνκεραλίαο [3]. Τν IoT πξνζζέηεη κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ελζσκαηψλνληαο κηθξήο εκβέιεηαο θηλεηνχο πνκπνδέθηεο ζε έλα επξχ θάζκα 

πξφζζεησλ ζπζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο, επηηξέπνληαο λέεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 

πξαγκάησλ. Τν IoT κεηακνξθψλεη ξηδηθά ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θνηλφηεηεο αιιά θαη ηε 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. Σην 20
ν
 Workshop, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πάλσ ζηηο 

Χεθηαθέο Δπηθνηλσλίεο, ε βαζηθή ηδέα ηνπ IoT είρε ζπλνςηζηεί  σο ε δηάρπηε παξνπζία γχξσ 

ελφο ζχλνινπ πξαγκάησλ ή αληηθεηκέλσλ, φπσο νη Radio Frequency IDentification (RFID) 

εηηθέηεο, νη αηζζεηήξεο, νη θηλεηήξεο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία, κέζα απφ ηα πξνεγκέλα 

ζπζηήκαηα, είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα 

ελζσκαησκέλα “έμππλα” εμαξηήκαηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ [3]. Η πινπνίεζε 

ηνπ πξνηχπνπ IoT εμαξηάηαη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ RFID ζπζηεκάησλ ( αλίρλεπζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ απηφκαηα θαη ρσξίο επαθή), ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ 

Αηζζεηήξσλ ( ελζσκάησζε δηαλνκήο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, κεηάδνζε θαη επεμεξγαζία), 

ησλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ (ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλψζε γηα λα ιπζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα θαη  θαηά θχξην ιφγν ηερληθέο ηεο Τερλεηήο Ννεκνζχλεο, ζπζηήκαηα Machine-

to-Machine θαη έμππλε επεμεξγαζία ζήκαηνο) θαη ησλ λαλνκεηξηθψλ ηερλνινγηψλ ( 
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επηθεληξψλνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πιηθψλ κε κέγεζνο κεηαμχ 0.1 

θαη 100 nm). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε έξεπλα γηα ην IoT βξίζθεηαη αθφκα ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην, 

δελ ππάξρεη θάπνηα θνηλή αξρηηεθηνληθή. Σηηο κέξεο καο ε αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ EPCglobal 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηα Auto-ID Labs καδί κε ην EPCglobal θαη ηελ 

Unique/Universal/Ubiquitous Identifier (UID) αξρηηεθηνληθή ζηελ Ιαπσλία [3], απνηεινχλ ηηο 

πην αληηπξνζσπεπηηθέο κεηαμχ άιισλ. Η βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην δίθηπν 

EPCglobal είλαη λα ζρεδηάζεη έλα ζχζηεκα πνπ ζα θαιχπηεη θάζε αληηθείκελν ζηνλ θφζκν, 

κε ηε ρξήζε ησλ RFID θαη ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο κε βάζε ην 

παηξνπαξάδνην Γηαδίθηπν. Σε θάζε πξντφλ ζα αλαηίζεηαη έλαο κνλαδηθφο Κσδηθφο 

Ηιεθηξνληθνχ Πξντφληνο (EPC) θαη ζα δηαρεηξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ RFID. 

Παξάιιεια φκσο ην UID επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ γηα παγθφζκηα πξνβνιή 

αληηθεηκέλσλ γηα λα εθιάβνπκε ηελ ηδέα ηνπ “ubiquitous computing”.  Σε φιν ηνλ θφζκν, 

πνιιέο ρψξεο, πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα  έρνπλ δψζεη ηεξάζηηα 

πξνζνρή ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ηνπ IoT. Σηηο ΗΠΑ ην 2009, ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο 

ηεο IBM, S.Palmisano πξφηεηλε ηελ έλλνηα ηνπ “Έμππλνπ Πιαλήηε” ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ελζσκαηψλνληαο θαη εμνπιίδνληαο κε αηζζεηήξεο αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο θαη κέζσ ηεο επθπνχο επεμεξγαζίαο, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ην 

“Έμππλν Κξάηνο” [3]. 

 

2.1.2 Γενικά για ηιρ Έξςπνερ Πόλειρ 

Ο φξνο ηεο “Έμππλεο Πφιεο” έρεη εκθαληζηεί απφ ην 1998, παξ‟ φια απηά εμαθνινπζεί λα 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερνκελφ ηεο. Η ζχγρπζε απηή 

πξνθχπηεη δηφηη  ν νξηζκφο ηεο ζρεηίδεηαη κε έλα επξχ πιέγκα πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

επηθνλσλίαο ζε κηα πφιε, θαη απφ ην “έμππλν απνηχπσκα” κηαο πφιεο ην νπνίν κεηξηέηαη κε 

δείθηεο. Απηνί νη δείθηεο αθνξνχλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο, ην πλεχκα 

θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θιπ. Ο φξνο ηεο “Έμππλεο Πφιεο” εκθαλίζηεθε ζηε 

βηβιηνγξαθία ην 1998 φπνπ επηρεηξνχληαλ αζηηθέο πξνζνκνηψζεηο εθαξκνγψλ “Έμππλσλ 

Πφιεσλ” θαη αθφκα εμειίζζεηαη. Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ππνδεηθλχνπλ ηελ 

θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα κηαο έμππλεο πφιεο θαη πεξηγξάθνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην θαηλφκελν [4].  

Μία “Έμππλε Πφιε” είλαη απηφλνκε απφ ηελ άπνςε ηεο εμέιημεο ησλ ππνδνκψλ ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Μία ζχγρξνλε πφιε πξνζθέξεη 
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έμππλεο ιχζεηο θαη βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ράξε ζηνπο αηζζεηήξεο 

πνπ ιακβάλνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αλακεηαδίδνπλ.Η κεηαηξνπή 

ησλ πφιεσλ ζε – “έμππλεο”, επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε  ιχζεσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Σηελ πξάμε, νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ είλαη ήδε ην επίθεληξν πνιιψλ ζεκεξηλψλ κνληέισλ αζηηθήο αλάπηπμεο.  

Η εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ εληζρχεη ηελ 

αλάπηπμε βαζηθψλ ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε πγεία, ε αζθάιεηα, ε αζηπλνκία, ε ππξνζβεζηηθή 

θιπ. Μία “Έμππλε Πφιε” κπνξεί λα θάλεη ηε δσή καο ελεξγεηαθά πην απνδνηηθή. Έλα 

πιενλέθηεκα ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” είλαη φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ. Οη αζχξκαηεο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δεκφζηα πγεία, δίλνληαο ζηνπο γηαηξνχο εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο ηαηξηθνχο 

θαθέινπο κε κεδακηλφ θφζηνο [5]. 

 

2.1.3 ύνδεζη Internet of Things και Έξςπνυν Πόλευν 

Σχκθσλα κε ηελ Έξεπλα Pike πάλσ ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο”, ε αγνξά ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” 

εθηηκάηαη λα θηάζεη ηα εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ην 2020, κε ηελ εηήζηα 

δαπάλε λα θηάλεη ηα 16 δηζεθαηνκκχξηα [6]. Η αγνξά απηή πεγάδεη απφ ηε ζπλεξγαηηθή 

δηαζχλδεζε ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, φπσο ε Έμππλε 

Γηαθπβέξλεζε, ε Έμππλε Κηλεηηθφηεηα, νη Έμππλεο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο, ηα Έμππλα Κηίξηα 

θαη ην Έμππλν Πεξηβάιινλ. Οη ηνκείο απηνί έρνπλ εμεηαζηεί επίζεο απφ ην ζρέδην 

Δπξσπατθψλ Έμππλσλ Πφιεσλ γηα λα νξίζνπλ κηα δηαβάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα εθηηκεζεί ε “ επθπία” ησλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ.   

Κάησ απφ ηελ πνιηηηθή ζθνπηά, ην βαζηθφηεξν εκπφδην γηα ηελ εμάπισζε εθαξκνγψλ 

“Έμππλσλ Πφιεσλ” είλαη ε έιιεηςε ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ,  ν νπνίνο ζα αμηνινγεί ηηο 

εθαξκνγέο καδί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηελ πηζαλή πηνζέηεζε 

ηνπο. Έλαο πηζαλφο ηξφπνο γηα λα εμαιεηθζεί απηφ ην εκπφδην είλαη λα ζεζκνζεηεζεί κηα 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ, επηθεληξψλνληαο ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο “επθπίαο‟‟ κηαο 

πφιεο. 

Σε ηερληθφ επίπεδν, ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ εηεξνγελψλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε κία πφιε. Απφ απηή ηε 

ζθνπηά, ην “Internet of Things” κπνξεί λα γίλεη ην δνκηθφ ζηνηρείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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κηα ελνπνηεκέλε αζηηθήο θιίκαθαο πιαηθφξκα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ, 

απειεπζεξψλνληαο έηζη ηε δπλακηθή ηνπ νξάκαηνο ηεο “Έμππλεο Πφιεο”. 

Σε νηθνλνκηθφ επίπεδν, εθιείπεη έλα ζαθέο επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη 

ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο εθαξκνγψλ έμππλσλ πφιεσλ θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ 

απφ απηέο. Η θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί απφ ηε δπζκελή παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

νπνία επέθεξε κηα γεληθή ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ 

απνηξέπεη ηελ ελδερφκελε, ηεξάζηηα αγνξά ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” απφ ην λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα. Μηα πηζαλή δηέμνδνο απφ απηφ ην αδηέμνδν είλαη αξρηθά, λα αλαπηπρζνχλ 

απηέο νη ππεξεζίεο πνπ ελψλνπλ ηελ θνηλσληθή σθέιεηα κε πνιχ ζαθή απφδνζε ησλ 

επελδχζεσλ, φπσο ν έμππλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη ηα έμππλα θηίξηα, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο [6]. 

 

2.2 Καηηγοπίερ Δθαπμογών Έξςπνυν Πόλευν 

Σε απηή ηελ ελφηεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επηζθφπεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ απφ κηα “Έμππλε Πφιε” αμηνπνηψληαο ην πξφηππν ηνπ “Internet of Things”. 

Απηέο νη ππεξεζίεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κηαο πφιεο 

απνθέξνληαο νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα  επηηχρνπλ αχμεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηνίθνπο. Σπλνπηηθά νη 

ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα πφιε λα κεηαηξαπεί ζε „‟έμππλε‟‟ είλαη νη εμήο: 

 Γνκηθέο θαηαζθεπέο ησλ θηηξίσλ 

 Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 Πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο 

 Έιεγρνο ηεο ερνξχπαλζεο 

 Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο πφιεο 

 Έμππλε ζηάζκεπζε 

 Απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ 

 Έμππλν ζπίηη 

 Έμππλε θαηαλάισζε λεξφ 

 Έμππλν πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα 

 Έμππλα ηξφθηκα 
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Σηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη θάπνηνη ηχπνη εθαξκνγψλ “Έμππλσλ Πφιεσλ”: 

Έξςπνερ Πόλειρ και Πολιηιζμόρ: 

Η ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ηεο πφιεο απαηηεί ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θάζε θηηξίνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ 

εμαξηψληαη πην πνιχ απφ ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Τν αζηηθφ “Internet of 

Things” κπνξεί λα παξέρεη κηα θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ δνκηθήο 

αθεξαηφηεηαο ησλ θηηξίσλ. Οη κεηξήζεηο απηέο ζπιιέγνληαη απφ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηα θηίξηα, φπσο αηζζεηήξεο θξαδαζκψλ θαη  παξακφξθσζεο γηα λα 

κεηξάηαη ε θαηαπφλεζε ηνπ θηηξίνπ, αηζζεηήξεο αηκνζθαηξηθψλ παξαγφλησλ ηνπνζεηεκέλνη 

ζηηο ηξηγχξσ πεξηνρέο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ξχπαλζεο θαη αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα λα ππάξρεη έλαο πιήξεο ραξαθηεξηζκφο ησλ 

πεξηβαληνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ ζα κπνξέζεη λα κεηψζεη ηελ αλάγθε 

γηα δαπαλεξνχο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο απφ αλζξψπηλνπο θνξείο θαη ζα επηηξέςεη ηηο 

ζηνρεπκέλεο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. Τέινο, ζα είλαη 

δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ θξαδαζκψλ θαη ησλ ζεηζκηθψλ κεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεηζκψλ ζηα θηίξηα ηεο πφιεο. Απηή ε 

βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη δεκφζηα πξνζβάζηκε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη πνιίηεο 

λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο. Η πξαθηηθή πινπνίεζε απηήο ηεο 

ππεξεζίαο, σζηφζν, απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ζηα θηίξηα θαη ηηο ηξηγχξσ 

πεξηνρέο θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απαηηήζεη κηα 

αξρηθή επέλδπζε, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε απαξαίηεηε ππνδνκή. 

Έξςπνερ Πόλειρ και Γιασείπιζη Αποβλήηυν: 

Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα ζε πνιιέο ζχγρξνλεο πφιεηο, ηφζν 

ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο, φζν θαη ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο απνζήθεπζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. Μηα βαζχηεξε δηείζδπζε ησλ ιχζεσλ 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζε νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά πιενλεθηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε έμππλσλ απνξξηκαηηθψλ δνρείσλ, ηα νπνία αληρλεχνπλ ην επίπεδν ηνπ 

θνξηίνπ θαη επηηξέπνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο ησλ απνξξηκκαηηθψλ θνξηεγψλ, 

κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

αλαθχθισζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο, ην IoT πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ηηο ζπζθεπέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, δειαδή, έμππλνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, κε έλα 
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θέληξν ειέγρνπ φπνπ έλα ινγηζκηθφ βειηηζηνπνίεζεο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη 

θαζνξίδεη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκαηηθψλ θνξηεγψλ. 

Έξςπνερ Πόλειρ και Δνέπγεια: 

Η Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε επίζεκα ζχζηεκα γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε 

ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Οη ζηφρνη πνπ 

ηέζεθαλ αλαθέξνπλ 20% κείσζε ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020 ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, 20% κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο βειηίσζεο 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κέρξη ην 2020 θαη 20% αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Σε απηφ ην βαζκφ, έλα αζηηθφ IoT κπνξεί λα παξέρεη ηα κέζα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο, πάξθα ή 

δηαδξνκέο εθγχκλαζεο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα παξέρνληαη εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο γηα λα 

επηηξέςνπλ ηηο εθαξκνγέο πγείαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο, λα ζπλδένληαη κε ηελ 

ππνδνκή. Η πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο πξνυπνζέηεη πσο νη αηζζεηήξεο πνπ 

αληρλεχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηεο ξχπαλζεο λα αλαπηπρζνχλ ζε φιε ηελ πφιε θαη ηα 

ζηνηρεία λα είλαη δεκνζίσο δηαζέζηκα ζηνπο πνιίηεο. 

Έξςπνερ Πόλειρ και Ησοπύπανζη: 

Ο ήρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κνξθή ξχπαλζεο φζν θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη γηα 

ηνλ αέξα. Με απηή ηελ έλλνηα, νη αξρέο ηεο πφιεο έρνπλ ήδε ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο 

γηα λα κεησζεί ε πνζφηεηα ηνπ ζνξχβνπ ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο. Έλα 

αζηηθφ IoT κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ζα κεηξάεη 

ηελ πνζφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ παξάγεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ψξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Πέξα απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο ερνξχπαλζεο ζηηο 

πεξηνρέο απηέο, κηα ηέηνηα ππεξεζία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο, κέζσ αιγνξίζκσλ εχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ήρσλ. Ψο εθ ηνχηνπ, απηή ε 

ππεξεζία κπνξεί λα βειηηψζεη ζηε κείσζε ησλ ζνξχβσλ κέζα ζηηο πφιεηο φπσο επίζεο θαη λα 

βειηηψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα. Παξ‟ φια απηά ε 

εγθαηάζηαζε αληρλεπηψλ ζνξχβνπ ή πεξηβαληνινγηθά κηθξφθσλα είλαη ακθηιεγφκελε, ιφγσ 

ηεο αλεζπρίαο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο κέζσ ηέηνηνπ είδνπο παξαθνινχζεζεο. 

Έξςπνερ Πόλειρ και ςγκοινυνία: 

Μηα αθφκα θαηεγνξία εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα πην έμππλε πφιε είλαη 

απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο κέζα ζηελ 
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πφιε. Παξ‟ φιν πνπ ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο, πνπ είλαη βαζηζκέλα κε θάκεξα, 

είλαη ήδε δηαζέζηκα θαη αλεπηπγκέλα ζε πνιιέο πφιεηο, ε ρακειήο ηζρχνο επηθνηλσλία κπνξεί 

λα απνηειέζεη κηα θαιχηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ. Η παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζεηήξηεο δπλαηφηεηεο θαη ην πξνεγθαηεζηεκέλν 

GPS ζχζηεκα ησλ ζχγρξνλσλ απηνθηλήησλ, πηνζεηψληαο έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο θαηαγξαθήο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ αθνπζηηθψλ αηζζεηήξσλ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν δξφκν. Η πιεξνθνξία απηή έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ηφζν γηα ηηο αξρέο ηεο 

πφιεο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Οη αξρέο κπνξνχλ ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη ηνπ πνιίηεο λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ θπθινθνξία θαη λα 

ζηέιλνπλ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηα ζεκεία ζπκθφξεζεο, ελψ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηε βέιηηζηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα λα θηάζνπλ 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Έξςπνερ Πόλειρ και Οικολογία: 

Έλα αζηηθνπνηεκέλν IoT κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ππεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε νιφθιεξε ηελ πφιε. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο αξρέο 

θαη ζηνπο πνιίηεο λα έρνπλ κηα ζαθή θαη ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο πνπ 

απαηηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν δεκφζηνο θσηηζκφο, ε 

κεηαθνξά, ηα θαλάξηα, νη θάκεξεο αζθαιείαο, ε ζέξκαλζε θαη ε ςχμε δεκφζησλ θηηξίσλ θιπ. 

Με ηε ζεηξά ηνπ απηφ, ζα θαηαζηήζεη δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θχξησλ πεγψλ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ πεγαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνδεηθλχεηαη 

απφ ηηο Δπξσπατθέο εληνιέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηα επφκελα ρξφληα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα ηέηνηα ππεξεζία, πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζπζθεπέο 

παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πφιεο. 

Δπηπιένλ ζα είλαη δπλαηή ε ελίζρπζε απηήο ηεο ππεξεζίαο κε ελεξγέο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ηνπηθψλ δνκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

θσηνβνιηατθά πάλει. Αθφκα κηα πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ IoT είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ, 

φπσο ζρνιεία, δηνηθεηηθά γξαθεία θαη κνπζεία, κέζσ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αηζζεηήξσλ θαη 

ελεξγνπνηεηψλ πνπ ειέγρνπλ ην θσο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. Διέγρνληαο απηέο ηηο 

παξακέηξνπο είλαη πηζαλφ λα εληζρπζνχλ ηα επίπεδα άλεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απηφ 

ην πεξηβάιινλ, θάηη πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην θφζηνο ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο [6]. 
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Έξςπνερ Πόλειρ και ηάθμεςζη: 

Η ππεξεζία  έμππλεο ζηάζκεπζεο βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξεο ζηνλ δξφκν θαη ζε έμππλεο 

ελδείμεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο νδεγνχο ζην βέιηηζην κνλνπάηη γηα ζηάζκεπζε κέζα ζηελ 

πφιε. Τα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία είλαη πνιιαπιά. Γξεγνξφηεξνο 

ρξφλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαζέζηκεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ζεκαίλεη ιηγφηεξεο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ην απηνθίλεην, ιηγφηεξε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη πην 

ραξνχκελε πνιίηεο. Η έμππλε ππεξεζία ζηάζκεπζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί άκεζα ζηελ 

αζηηθή ππνδνκή ηνπ IoT, δηφηη πνιιέο εηαηξίεο ζηελ Δπξψπε παξέρνπλ πξντφληα γηα απηή ηελ 

εθαξκνγή. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο κηθξήο εκβέιεηαο, φπσο ηα 

αλαγλσξηζηηθά ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID) ή ην Near Field Communication (NFC), είλαη 

δπλαηή ε πινπνίεζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ αδεηψλ ζηάζκεπζεο ζηηο 

ζέζεηο θξαηεκέλεο απφ θαηνίθνπο ή απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξνζθέξεηαη έηζη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ζα κπνξνχλ λνκίκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ γξήγνξν εληνπηζκφ ησλ 

παξαβαηψλ. 

Έξςπνερ Πόλειρ ζηη Καηοικία: 

Τν έμππλν ζπίηη ππαθνχεη ηηο επηζπκίεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ άλεζε ηνπ. Οη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ είλαη νη θηλεηέο ζπζθεπέο, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ην 

δηαδίθηπν, είηε ν ηδηνθηήηεο βξίζθεηαη κέζα ή έμσ απφ ην ζπίηη. Ο ζηφρνο ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ είλαη λα ηθαλνπνηήζεη ηφζν ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπηηηνχ, δηφηη ηα αηηήκαηα πνπ έρεη ν έλαο ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απαξαίηεηα 

θαη απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. Μία ιχζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα έμππλα ζπίηηα είλαη ν έιεγρνο 

ηνπ θσηηζκνχ. Έλα έμππλν ζχζηεκα θσηηζκνχ παξέρεη θσο παληνχ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 

κελ ρξεηαζηεί λα εηζέιζεη ζε ζθνηεηλφ δσκάηην. Η παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο παξέρεη ηε ζσζηή ζέξκαλζε θαη ςχμε ζην ζπίηη. Αζθάιεηα παξέρεηαη απφ 

αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίν κπνξνχλ επίζεο λα θιείζνπλ θψηα, λα 

θιεηδψζνπλ πφξηεο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε εηζβνιέα. Η 

είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ην ζπίηη γίλεηαη κε ηε ρξήζε θσδηθνχ αζθαιείαο. 

Έξςπνερ Πόλειρ και Καηανάλυζη Νεπού:   

Μία έμππλε πφιε ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ. Η θαθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ έρνπλ πνιιέο αξλεηηθέο 
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ελέξγεηεο. Πξέπεη λα παξέρνπκε έμππλα ζπζηήκαηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ καο 

πινχηνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ ζην 

λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, ζην λεξφ πνπ βξίζθεηαη θάησλ απφ ηε γε, ζην λεξφ ησλ 

απνβιήησλ  θαη ζην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γεσξγία. Αθφκα, γηα λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, λα γίλεηαη αλάιπζε θαη αληαπφθξηζε ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη, θαζψο θαη ζπρλνί έιεγρνη ηεο ξχπαλζεο θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηεο αλάγθεο. Τέινο,  κε ηε ρξήζε έμππλσλ κεηξεηψλ λεξνχ θαη ηελ 

πξφβιεςε ηεο θαηαλάισζεο αιιά θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ εηδηθψλ „‟πξάζηλσλ‟‟ ρψξσλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηεο εμάηκηζεο, ζα κπνξέζεη λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ρξήζεο ηνπ 

λεξνχ.  

Έξςπνερ Πόλειρ και Τγεία: 

Οη έμππλεο πφιεηο παξέρνπλ πνιιέο ιχζεηο, παξ‟ φια απηά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηνπηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηδησηηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ αληαιιαγή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε 

θαξκαθεία γηα ηελ γξήγνξε θαη εχθνιε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Με ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα κπνξεί λα βνεζήζεη ηα έθηαθηα ηαηξηθά πεξηζηαηηθά 

κεηαδίδνληαο πιεξνθνξίεο δσηηθήο ζεκαζίαο. Η παξνρή απηνκαηνπνηεκέλεο δηάγλσζεο θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα κπνξεί λα βνεζήζεη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο. Αηζζεηήξηεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ξνχρα θαη ζην δέξκα ηνπ 

αζζελή θαη νη πιεξνθνξίεο λα κεηαδίδνληαη ζην λνζνθνκείν, θαζψο θαη λα παξέρνληαη 

ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα παξαθνινπζνχλ ηε ζεξκνθξαζία, ην ξπζκφ ηεο αλαπλνήο θιπ. ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Έλα έμππλν ζχζηεκα ηξνθίκσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ην νπνίν 

θαηαγξάθεη ηελ παξνρή ηξνθίκσλ, ηελ παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ δηαλνκή θαη ηνλ 

έιεγρν θηλδχλσλ. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε δηαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ζπζηήκαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο. Έλα ζχζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα παξέρεη έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε πξνβιεκάησλ ζηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ [5]. 

 

2.3 Ανοισηά Δπεςνηηικά Θέμαηα 

Οη “Έμππλεο Πφιεηο” θαη νη εθαξκνγέο ηνπο απνηεινχλ έλα εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν 

αθφκα βξίζθεηαη ζε άλζεζε θαζψο εμαθνινπζνχλ πνιιά ηερλνινγηθά, θνηλσληθά θαη 
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πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάδνζε ηνπο λα παξακέλνπλ αλνηρηά ζηε 

βηβιηνγξαθία. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο εμεηάδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο “Έμππλεο Πφιεο” 

πξνζεγγίδνληαο απηφ ην θαηλφκελν απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ταπηφρξνλα, θαίλεηαη 

πσο θαη νη βηνκεραλίεο βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ θαη κεηέρνπλ δπλακηθά ζηηο εμειίμεηο γχξσ απφ 

ηηο εθαξκνγέο “Έμππλσλ Πφιεσλ” δεκηνπξγψληαο κηα αλαδπφκελε αγνξά, ζρεηηθή κε ηελ 

ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ [4]. 

Οη ηνκείο πνπ επηθεληξψλνληαη νη εξεπλεηέο θαηά ηε κειέηε ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” 

ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο 

 Γηθηχσζε, ηειεπηθνηλσλίεο θαη άιιεο ππνδνκέο ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Υπνδνκέο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ 

 Δθαξκνγέο θαη ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

 Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έμππλσλ πφιεσλ 

 Δλζσκάησζε ζπζηεκάησλ 

 

ςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ για ηη διακςβέπνηζη ηηρ πόληρ: 

Οη πφιεηο αληηκεησπίδνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, εμίζνπ πνιιέο είλαη φκσο θαη νη ιχζεηο 

πνπ ππάξρνπλ γηα απηά. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη εγέηεο ησλ πφιεσλ ςάρλνπλ γηα βνήζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ην φξακα ηνπο, λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα 

ζρεδηάζνπλ ηνλ νδηθφ ράξηε ηεο πφιεο, ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θαη ηα ζρέδηα ελζσκάησζεο 

ηεο. Απηέο νη δεζκεχζεηο ζπρλά μεθηλνχλ κε έλα φξακα γηα ην ηη είδνο πφιεηο ζα ήζειαλ λα 

είλαη, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ή έλα 

εκπνξηθφ θέληξν. Γηα άιιεο πφιεηο ην ζεκείν εθθίλεζεο είλαη έλα πξνθαλέο πξφβιεκα, φπσο 

ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε πνπ απαηηεί άκεζε αιιαγή ηεο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ελζσκαηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη νη ζχκβνπινη 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπο, έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο αζηηθνχο πνιηηηθνχο 

θνξείο λα επηιέμνπλ ηελ εθθίλεζή ηνπο. 

Γικηύυζη, ηηλεπικοινυνίερ και άλλερ ςποδομέρ ςπολογιζηικού εξοπλιζμού: 

Τα ζεκέιηα ησλ πξσηνβνπιηψλ κηαο έμππλεο πφιεο είλαη ζπλήζσο ν θνξκφο ησλ 

επηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Γηα ηηο λέεο 

έμππλεο πφιεηο, ε δεκηνπξγία επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο νηθηαθέο θαη 
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επαγγεικαηηθέο ηνπνζεζίεο, είλαη πξψηε ζηελ θαηάηαμε ησλ εξγαζηψλ. Υπάξρνπζεο πφιεηο, 

επίζεο, επελδχνπλ ζηηο ππνδνκέο δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, μεθηλψληαο ζπλήζσο κε ην 

δεκφζην Wi-Fi. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πφιε ησλ Τξηθάισλ ζηελ Διιάδα πνπ παξέρεη 

δσξεάλ δίθηπν WiFi θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηελ πφιε κέζσ 34 θφκβσλ. Έλα αθφκα ζηνηρείν 

ηνπ δηθηχνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Τα RFID, νη αηζζεηήξεο 

θαη νη θάκεξεο κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ην δίθηπν λα κεηαδψζεη δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην μεθίλεκα έμππλσλ εγρεηξεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη 

ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. 

Τποδομέρ ενδιάμεζος λογιζμικού: 

Όια ηα εγρεηξήκαηα γηα ηηο έμππλεο πφιεηο απαηηνχλ έλα ινγηζκηθφ γηα λα ζπλδέζεη ηελ 

παξαθνινχζεζε θπζηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηηο κεραλέο αλάιπζεο. 

Απηά θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα, απφ ηελ δηαρείξηζε πξφζβαζεο κέρξη ηηο εθαξκνγέο πνπ 

εληζρχνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ πνιηηψλ θαη ελζσκαηψλνπλ ινγηζκηθφ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

εληαία εηθφλα ηνπ πνιίηε θαη ηνλ ελεκεξψλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ επηηξέπεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζε πνιιαπιέο πφιεηο. Λνγηζκηθά γηα business analytics, επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο, ηηο θάκεξεο θαη ηα δίθηπα πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζηελ πφιε. 

Δθαπμογέρ και λύζειρ ζε ζςγκεκπιμένοςρ ηομείρ: 

Όια ηα ζπζηαηηθά ηεο ηερλνινγίαο, απφ ηε δηθηχσζε θαη ην hardware κέρξη ην ινγηζκηθφ θαη 

ηηο εθαξκνγέο, ελψλνληαη ζηηο ιχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, πνπ αζρνινχληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ησλ έμππλσλ πφιεσλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν. Οη κεγάινη 

πξνκεζεπηέο πξνζθέξνπλ έλα ζχλνιν ιχζεσλ ηέηνησλ δπλαηνηήησλ. Πνιιέο εηαηξίεο 

παξέρνπλ εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ησλ έμππλσλ πφιεσλ κέζσ 

θάπνηνλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ παξέρνληαο ειεθηξνληθνχο ηαηξηθνχο θαθέινπο, θνηλή ρξήζε 

εηθφλσλ θαη δηαγξακκάησλ, ζπλεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην eHealth, θαζψο επίζεο 

θαη ιχζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο λεξνχ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ πφιεσλ. 

Γιοίκηζη και διασείπιζη έξςπνυν πόλευν: 

Η δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιχζεσλ  πνπ ηηο ελζσκαηψλνπλ, δελ 

είλαη εχθνιν. Γηα απηφ ην ιφγν παξέρνληαη εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ιχζεσλ, 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πφιεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
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ζπκπεξηιακβάλνληαο ησλ ειεθηξνληθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ινγηζηηθή θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη βνήζεηα ζηηο αξρέο ησλ πφιεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα κηα θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε. 

Δνζυμάηυζη ζςζηημάηυν: 

Πνιιά ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ππεξβαίλνπλ ην „‟νξηζκφο, 

ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε‟‟ πξφηππν γηα ζπγθεθξηκέλα εγρεηξήκαηα έμππλσλ πφιεσλ 

ελζσκαηψλνληαο πνιιαπιά εγρεηξήκαηα ή πξνζθέξνληαο ηελ δηαρείξηζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ 

πφιεσλ, αληηθαζηζηψληαο ηηο δηνηθήζεηο ησλ πφιεσλ. [7]  

Δικόνα 1: Σομείρ επένδςζηρ ηυν Έξςπνυν Πόλευν [7] 
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3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρεδίαζεο ηεο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα έμππλεο πφιεηο, κε ηίηιν «Έξεπλα 

γηα ηηο “Έμππλεο Πφιεηο”». Σηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαγλσξηζηεί ην επίπεδν εμνηθείσζεο 

κε ηηο “Έμππλεο Πφιεηο” αιιά θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο. 

Σηα επφκελα θεθάιαηα ζθηαγξαθείηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ δείγκαηνο θαη πεξηγξάθνληαη θαη 

αλαιχνληαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σθνπφο ησλ αλαιχζεσλ είλαη ε εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο 

ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ζε “Έμππλεο Πφιεηο”. 

 

3.1 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Έπεςναρ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα δεκηνπξγήζεθε θαη δηαλεκήζεθε έλα 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Τν εξσηεκαηνιφγην απηφ παξέκεηλε ελεξγφ γηα ην δηάζηεκα 

δχν εβδνκάδσλ εληφο ησλ νπνίσλ ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 216 ειεθηξνληθέο απαληήζεηο. 

Η έξεπλα ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία ζπλέιεγε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ελψ ε δεχηεξε πεξηείρε γεληθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ φξν “Έμππλεο Πφιεηο”. Η ηξίηε θαηεγνξία αλαθεξφηαλ ζηηο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα έμππλε πφιε θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ 

πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

 

3.2 Υαπακηηπιζηικά Γείγμαηορ 

Σην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ γξαθεκάησλ ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ 

ην ζχλνιν ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Σηα γξαθήκαηα παξαθάησ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ππήξρε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ: 

 Άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, κε πνζνζηά 56,9% θαη 43,1% αληίζηνηρα 

 Άηνκα κε ειηθίεο 18-25, κε πνζνζηφ 76,9% 
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 Άηνκα πνπ ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΙ – ΤΔΙ, κε πνζνζηφ 76,4% 

  

3.3 Πεπιγπαθικέρ Αναλύζειρ και Αποηελέζμαηα  

Σηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

πνπ ιήθζεθαλ απφ ηα άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Γηα θάζε εξψηεζε πνπ ηέζεθε, 

αλαπηχζζεηαη θαη κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν 

γξάθεκα ηεο θάζε εξψηεζεο κε ηα αθξηβή απνηειέζκαηα. 

Δμπειπία με ηην ηεσνολογία 

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, παξαηεξήζεθε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία (59,3%) απάληεζε πσο 

θξίλεη ηελ εκπεηξία ηεο κε ηελ ηερλνινγία Υςειή. Φακειφηεξν απφ 40% απνηειεί ην κέξνο 

ηνπ δείγκαηνο φπνπ ζεσξεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηελ ηερλνινγία Μέηξηα (38%). Πνιχ ρακειφ 

παξαηεξήζεθε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έθξηλαλ ηελ εκπεηξία ηνπο Φακειή (2,8%). 

Δικόνα 2: Καηανομή θύλος Δικόνα 3: Καηανομή ηλικίαρ 

Δικόνα 4: ηοισεία εκπαίδεςζηρ 
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Υπήζη κάποιαρ εθαπμογήρ για “Έξςπνερ Πόλειρ” 

Σηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε, αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνηνλ θάπνηα αληίζηνηρε εθαξκνγή 

γηα „‟Δμππλεο Πφιεηο‟‟ ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη θάηη αληίζηνηρν (70,1%). Παξ‟ φια απηά ππήξρε έλα κηθξφ πνζνζηφ ην νπνίν 

δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη πφηε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγή. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο απφ ηα άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δφζεθαλ θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ. 

Δικόνα 5: Αποηελέζμαηα επώηηζηρ για ηην εμπειπία με ηην ηεσνολογία 

Δικόνα 6: Απανηήζειρ επώηηζηρ για ηη σπήζη εθαπμογήρ για Έξςπνερ Πόλειρ 
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ημανηικόηεπορ παπάγονηαρ ζε μία εθαπμογή για “Έξςπνερ Πόλειρ” 

Παξαηεξήζεθε πσο ε Δπρξεζηία, ε Αμηνπηζηία θαη ε Φξεζηκφηεηα ζεσξείηε ζρεδφλ ίζεο 

ζεκαληηθφηεηαο απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Η 

Δπρξεζηία παξ‟ φια απηά ζεσξήζεθε απφ έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ σο πην ζεκαληηθή 

(35,8%), ελψ ε Αμηνπηζηία θαη ε Φξεζηκφηεηα είραλ ζρεδφλ ηζάμηεο απαληήζεηο (30,7% θαη 

31,6% αληίζηνηρα). Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζην γξάθεκα ε Τηκή δελ 

ελδηαθέξεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, έρνληαο ηα ρακειφηεξα πνζνζηά (1,9%). 

 

 

Παπάγονηερ δςζαπέζκειαρ ζε μια πόλη 

Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα, παξαηεξείηε πσο φια ηα πξνβιήκαηα κηαο πφιεο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθά θαη θξίλνληαη απφ ηελ πξνηίκεζε πνπ έρεη ην θάζε άηνκν. Μεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απάληεζεο είρε ε θαθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο (19,1%), έπεηηα αθνινχζεζε ε κφιπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο (17,2%) θαη κε ειάρηζηε δηαθνξά ην πξφβιεκά δπζιεηηνπξγηθψλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο (16,3%). Σηε ζπλέρεηα κε αξθεηά κηθξή δηαθνξά επηιέρζεθαλ σο 

δπζάξεζηα πξνβιήκαηα ε θαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (15,8%) θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν (14,9%). Τέινο ιηγφηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ πνπ αθνξνχλ 

Δικόνα 7: Απανηήζειρ επώηηζηρ για ηον ζημανηικόηεπο παπάγονηα ζε μια 

εθαπμογή για Έξςπνερ Πόλειρ 
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ηελ θαθή αμηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ (9,3%), φπσο θαη ε έιιεηςε απνδνηηθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο (7,4%). 

 

Γιάθεζη πόπυν για ηην ανάπηςξη “Έξςπνυν Πόλευν” 

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, φηαλ ξσηήζεθε αλ πηζηεχεη πσο δηαηίζεληαη αξθεηνί 

πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ „‟Έμππλσλ Πφιεσλ‟‟, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή (67,6%). 

Παξαηεξήζεθε πσο έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο (27,3%) δελ κπνξεί λα θξίλεη αλ φλησο 

δηαηίζεληαη αξθεηνί πφξνη πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ απηψλ, ελψ έλα πάξα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ (5,1%) ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο δηαηίζεληαη αξθεηνί πφξνη.  

Δικόνα 8: Απανηήζειρ ζηην επώηηζη ηι δςζαπεζηεί πεπιζζόηεπο ζε μια πόλη 

Δικόνα 9: Απανηήζειρ επώηηζηρ για ηη διάθεζη πόπυν για ανάπηςξη “Έξςπνυν 

Πόλευν” 
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Σομέαρ εξςπηπέηηζηρ μιαρ εθαπμογήρ για “Έξςπνερ Πόλειρ” 

Οη εξσηεζέληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έπξεπε λα επηιέμνπλ πνηνλ ηνκέα ζα ήζειαλ λα 

εμππεξεηεί κηα εθαξκνγή γηα „‟Έμππλεο Πφιεηο‟‟. Ιδηαίηεξε πξνηίκεζε ζεκεηψζεθε ζηνλ 

ηνκέα Μεηαθνξά (20,4%), ελψ εμίζνπ πςειά πνζνζηά παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Υγείαο (19%). Πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξήζεθε επίζεο λα δεκηνπξγεζεί κηα εθαξκνγή ε νπνία ζα 

εμππεξεηεί ηνλ ηνκέα ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (18,5%) αιιά θαη κε ηζάμηα ζρεδφλ 

πνζνζηά ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο. Φακειφηεξε πξνηίκεζε ζεκεηψζεθε ζηνπο ηνκείο ηεο 

Αζθάιεηαο θαη ηηο Δλέξγεηαο, κε ζρεδφλ ηζάμηα πνζνζηά (8,8% θαη 8,3% αληίζηνηρα). Τν 

ρακειφηεξν πνζνζηφ παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο (7,4%), φπνπ δελ 

πξνηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεηνςεθία. 

 

 

Υαπακηηπιζηικά μιαρ εθαπμογήρ για “Έξςπνερ Πόλειρ” 

Η ηειεπηαία εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην απηφ 

ήηαλ λα επηιέμνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα ήζειαλ λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζε κία 

εθαξκνγή γηα “Έμππλεο Πφιεηο”. Με κεγάιε δηαθνξά παξαηεξήζεθε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο επέιεμε σο ζεκαληηθφηεξν ηελ ηθαλφηεηα κηαο εθαξκνγήο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πφιεηο (41,7%). Σηε ζπλέρεηα νη ακέζσο επφκελεο πξνηηκήζεηο 

Δικόνα 10: Απανηήζειρ επώηηζηρ για ηον ηομέα εξςπηπέηηζηρ μιαρ εθαπμογήρ για 

“Έξςπνερ Πόλειρ” 
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ήηαλ λα δηαζέηεη ε εθαξκνγή απινχζηεξν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε (25%) 

θαη ε ηθαλφηεηα λα δηαζέηεη αλνηρηά δεδνκέλα πξνο φινπο (18,5%). Τέινο πνιχ ρακειφηεξε 

πξνηίκεζε είρε ε επηινγή λα έρεη κηα εθαξκνγή νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο (7,9%) θαη 

ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα εμάγεη απφ κφλε ηεο ζπκπεξάζκαηα (6,9%). 

 

 

3.4 ςμπεπάζμαηα Έπεςναρ 

Σηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε εμαγσγή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Πεξηζζφηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε 

ην επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ αηφκσλ, αιιά θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε κία 

Έμππλε Πφιε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απνδείρζεθε πσο είλαη αξθεηά 

εμνηθεησκέλε κε ηελ ηερλνινγία. Δμίζνπ ην ίδην κεγάιν πνζνζηφ δήισζε πσο έρεη ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ππάξρνπζα εθαξκνγή γηα “Έμππλεο Πφιεηο”. Τα απνηειέζκαηα απηά 

ππνδειψλνπλ πσο ε έλλνηα ηεο “Έμππλεο Πφιεο” έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ζηγά ζηγά κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη πσο ε ηερλνινγηθή εμνηθείσζε ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

έηζη ψζηε λα επδνθηκήζεη κία ηέηνηα πφιε. 

Δικόνα 11: Απανηήζειρ ζηην επώηηζη ζε ποιο σαπακηηπιζηικό επιθςμούν να δοθεί 

πεπιζζόηεπη έμθαζη ζε μια εθαπμογή Έξςπνυν Πόλευν 
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Παξαηεξήζεθε πσο ζε κηα εθαξκνγή ε πιεηνςεθία δελ κπνξεί λα επηιέμεη κφλν έλαλ 

παξάγνληα πνπ λα ηελ ραξαθηεξίδεη. Η επρξεζηία, ε αμηνπηζηία θαη ε ρξεζηκφηεηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θάζε εθαξκνγή επηβάιιεηαη λα δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απνδεθηή απφ ην επξχ θνηλφ. Παξ‟ φια απηά έλαο παξάγνληαο πνπ απνξξίθζεθε, απφ ηα 

άηνκα πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, θαζηζηψληαο ηνλ αζήκαλην παξάγνληα ζε κηα 

εθαξκνγή ήηαλ ε ηηκή. Δθφζνλ εθπιεξψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο κηαο εθαξκνγήο, ε ηηκή δελ 

παίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν γηα ηελ πιεηνςεθία. 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ δπζαξεζηνχλ ηα άηνκα ζε κία πφιε. Σε φινπο ηνπο ηνκείο 

πθίζηαηαη θάπνην πξφβιεκα θαη φινη νη ηνκείο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί. Απηφ θαίλεηαη θαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα φηαλ νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα επηιέμνπλ πην πξφβιεκα ηνπο 

δπζαξεζηεί πεξηζζφηεξν ζε κηα πφιε. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ πσο φια ηα 

πξνβιήκαηα είλαη ζεκαληηθά θαη δφζεθε ζε φια ε ίδηα πξνζνρή. Διαθξψο κεγαιχηεξε 

δπζαξέζθεηα πξνθαιεί ε θαθή δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο  θαη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απηφ πνπ πηζηεχεη πσο δελ δηαηίζεληαη αξθεηνί 

πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε “Έμππλσλ Πφιεσλ”, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηξνπή 

εμέιημεο ηνπο. Μέξνο ηνπ δείγκαηνο δελ είρε ηελ επαξθή ελεκέξσζε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη 

λα απαληήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ελψ ειάρηζηα ήηαλ ηα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ πσο 

δηαηίζεληαη αξθεηνί πφξνη. 

Σηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηα άηνκα λα επηιέμνπλ έλαλ ηνκέα πνπ ζα ήζειαλ πην πνιχ λα 

εμππεξεηεί κηα εθαξκνγή γηα “Έμππλεο Πφιεηο”. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ήηαλ εμίζνπ κνηξαζκέλεο θαη ζεσξήζεθαλ φιεο ζεκαληηθέο. Οη ηνκείο πνπ είραλ 

ειαθξψο κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ήηαλ ν ηνκέαο ηεο πγείαο αιιά θαη ν ηνκέαο ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο. 

Μηα εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πάξα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη φια 

ίζεο ζεκαληηθφηεηαο, έλαο ρξήζηεο φκσο δελ δίλεη ζε φια ηελ ίδηα πξνζνρή.  

Όηαλ ηέζεθε ε εξψηεζε γηα ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ λα θαηέρεη κηα 

εθαξκνγή, ε πιεηνςεθία επέιεμε ηελ ηθαλφηεηα ηεο εθαξκνγήο λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Σηε ζπλέρεηα κε ειαθξψο ρακειφηεξα πνζνζηά επηιέρζεθε ε ηθαλφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο λα θαηέρεη απινχζηεξν πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε θαη ε 

ηθαλφηεηα λα παξέρεη αλνηρηά δεδνκέλα πξνο φινπο. Η νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ε 

ηθαλφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ δελ ζεσξήζεθαλ ίζεο ζεκαληηθφηεηαο απφ ηελ 

πιεηνςεθία.  
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Σην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε 

πιαηθφξκα ππνζηήξημεο  επηρεηξήζεσλ ζε “Έμππλεο Πφιεηο”, SPECTRA. Σπγθεθξηκέλα ζα 

γίλεη πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο «Smart Retail», νη βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο 

θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Δπηπιένλ ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ έμππλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθήκηζεο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Τέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ηερληθέο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη ηα εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε. 

4.1 Πεπιγπαθή Πλαηθόπμαρ Τποζηήπιξηρ Δπισειπήζευν 

Η πιαηθφξκα ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ψζηε λα ηθαλνπνηεί 

ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο” κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Η “έμππλε” απηή 

πιαηθφξκα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ηελ εθαξκνγή «Smart Retail» θαη ην Έμππλν ζχζηεκα 

δηαθήκηζεο. 

4.1.1 Πεπιγπαθή Δθαπμογήρ «Smart Retail» 

Η εθαξκνγή «Smart Retail» απνηειεί έλα κέξνο ηεο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ 

γηα “Έμππλεο Πφιεηο” θαη ππνζηεξίδεηαη απφ έμππλεο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Android. Κχξηνο  ζθνπφο ηεο είλαη ε εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγψληαο έλα επλντθφ, 

απνδνηηθφ θαη έμππλν πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνλ θαηαλαισηή φζν θαη γηα ηνλ ππάιιειν ηεο 

επηρείξεζεο.  

Η εθαξκνγή απαξηίδεηαη απφ πνιιέο “έμππλεο” ιεηηνπξγίεο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εηδηθά δηακνξθσκέλν πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε, κπνξεί 

θαη εμππεξεηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ο πειάηεο έρεη πιήξε έιεγρν θαη 

ζπλείδεζε ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδεη δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πην επράξηζην πεξηβάιινλ 

γηα απηφλ.  Μέζσ ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή, ε δνπιεηά 

ηνπ ππαιιήινπ γίλεηαη πιένλ πην απνηειεζκαηηθά, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζσζηή 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

4.1.2 Πεπιγπαθή Έξςπνος ςζηήμαηορ Γιαθήμιζηρ 

Τν Έμππλν Σχζηεκα Γηαθήκηζεο απνηειεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο 

επηρεηξήζεσλ γηα “Έμππλεο Πφιεηο”. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ε ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε θαη ε παξνρή 

πξνζσπνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 
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Τν ζχζηεκα, αθνχ ηνπνζεηεζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο, βνεζάεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ θαηάιιεια επηιεγκέλσλ 

δηαθεκίζεσλ. Μέζσ ηεο βνήζεηαο αηζζεηήξσλ θίλεζεο, πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε ε 

θαηάιιειε δηαθήκηζε γηα ηνλ πειάηε πνπ έρεη ελεξγνπνηήζεη ηνλ αηζζεηήξα απηφ πεξλψληαο 

ζε θνληηλέο απφ απηφλ ζπληεηαγκέλεο. Η θαηάιιειε δηαθήκηζε επηιέγεηαη κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηνλ εθάζηνηε πειάηε. 

4.2 Ππόηςπο Πλαηθόπμαρ Τποζηήπιξηρ Δπισειπήζευν 

4.2.1 Ππόηςπο Δθαπμογήρ «Smart Retail» 

Πξψηνπ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «Smart Retail», δεκηνπξγήζεθε έλα 

πξνζρέδην ησλ βαζηθψλ νζνλψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο. Τν πξφηππν απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα βξεζεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή. 

Μέζσ ηνπ πξνζρεδίνπ γίλεηαη απεηθφληζε ηφζν ησλ ζηαηηθψλ φζν θαη ησλ δπλακηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο.  

Σηελ Δηθφλα 12 απεηθνλίδνληαη ηξεηο βαζηθέο νζφλεο ηηο εθαξκνγήο. Σπγθεθξηκέλα ζηελ 

πξψηε νζφλε απεηθνλίδεηαη ε νζφλε ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ζηε δεχηεξε 

απεηθνλίδεηαη ε νζφλε εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή θαη ζηε ηξίηε απεηθνλίδεηαη ε 

αξρηθή νζφλε πινήγεζεο εθφζνλ ν ρξήζηεο πνπ έρεη θάλεη ζχλδεζε είλαη ππάιιεινο. Σηελ 

Δηθφλα 13 έρνπκε απεηθφληζε ησλ νζνλψλ πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε εθ‟ φζνλ έρεη ζπλδεζεί σο 

πειάηεο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ νζφλε ηνπ „‟θαιαζηνχ‟‟ ηνπ ρξήζηε. 

Δικόνα 12: Πποζσέδιο οθόνηρ ζύνδεζηρ, οθόνηρ εγγπαθήρ και οθόνηρ πλοήγηζηρ ςπαλλήλος 
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4.2.2 Ππόηςπο Έξςπνος ςζηήμαηορ Γιαθήμιζηρ 

Πξψηνπ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ Έμππλνπ Σπζηήκαηνο Γηαθήκηζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα 

πξνζρέδην ησλ βαζηθψλ θπθισκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηεζεί ην ζχζηεκα. 

Μέζσ ηνπ πξνζρεδίνπ γίλεηαη απεηθφληζε ηφζν ησλ πιηθψλ  πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ φζν θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σηελ Δηθφλα 14 απεηθνλίδεηαη ην θχθισκα πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ Arduino 

κε ηελ LCD νζφλε. Μέζσ ηεο νζφλεο ζα γίλεηαη ε πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ έρνπλ 

επηιερζεί θαηάιιεια. Σηελ Δηθφλα 15 απεηθνλίδεηαη ην θχθισκα πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ 

ζχλδεζε ηνπ Arduino κε ηνλ PIR αηζζεηήξα θίλεζεο. Μέζσ ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο ζα 

γίλεηαη ε αλίρλεπζε ηνπ ρξήζηε γηα λα επηιεγεί ε θαηάιιειε δηαθήκηζε. Σηελ Δηθφλα 16 

έρνπκε ηελ απεηθφληζε ελφο Arduino Ethernet Shield ην νπνίν, εθ‟ φζνλ ηνπνζεηεζεί πάλσ 

ζην Arduino, ηνπ επηηξέπεη  λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Τν ζπγθεθξηκέλν Shield ζα καο 

επηηξέςεη λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα απνθηήζνπκε ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα πξνβιεζεί ε θαηάιιειε δηαθήκηζε. 

 

  

Δικόνα 13: Πποζσέδιο οθόνηρ πλοήγηζηρ πελάηη και οθόνη ''καλαθιού'' 
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Δικόνα 15: ςνδεζμολογία Arduino με ηον αιζθηηήπα κίνηζηρ PIR  

Δικόνα 14: ςνδεζμολογία Arduino με LCD οθόνη 

Δικόνα 16: Arduino Ethernet Shield 
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4.3 Πεπιγπαθή Απαιηήζευν Δθαπμογήρ 

4.3.1 Πεπιπηώζειρ Υπήζηρ 

Η αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case analysis) ή αλάιπζε επξσζηίαο (robustness 

analysis) είλαη κηα κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Σηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηεζνχλ νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο γηα ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε 

ζηελ εθαξκνγή, σο πειάηε θαη σο ππάιιειν [8]. 

Η εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ νληφηεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην δηάγξακκα 

θιάζεσλ: 

 Πειάηεο 

 Υπάιιεινο 

 Πξντφλ  

Οη βαζηθνί ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο θαη νη νληφηεηεο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ν Πειάηεο θαη 

ν Υπάιιεινο. 

Οη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο εθηεινχληαη απφ ηνλ Πελάηη: 

Δγγπαθή: Ο πειάηεο εγθαζηζηά ηελ εθαξκνγή θαη εθ‟ φζνλ δελ έρεη ινγαξηαζκφ 

κεηαθέξεηαη ζηε νζφλε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ φπνπ ζπκπιεξψλεη κηα θφξκα εγγξαθήο 

πνπ πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (Name, Surname, Age, Sex, Credit Card Info, 

Allergies, Username, Password). Τέινο, θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε ζην ζχζηεκα 

θαη ν πειάηεο ηφηε έρεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ύνδεζη: Ο πειάηεο εθφζνλ έρεη θάλεη εγγξαθή θαη έρεη θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή ζηελ 

ζπζθεπή ηνπ κπνξεί λα θάλεη ζχλδεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην Username 

θαη Password ηνπ. 

Αγοπά πποφόνηυν: Ο πειάηεο εθφζνλ βξίζθεηαη κέζα ζην θαηάζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο λα πξνζζέζεη πξντφληα κέζα ζην θαιάζη ηνπ αθνχ πξψηα ηα ζθαλάξεη 

κέζσ ηνπ Barcode Reader. Όηαλ ην επηιέμεη θάλεη απηφκαηα Checkout θαη πιεξψλεη κε ηνλ 

αξηζκφ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη δψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Αθνχ πιεξψζεη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα βγεη απφ ην θαηάζηεκα κε ηα πξντφληα ηνπ εθφζνλ ζθαλάξεη ν 

Υπάιιεινο ηνπ θαηαζηήκαηνο ην QR code πνπ ηνπ δφζεθε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο 

ηνπ. 
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κανάπιζμα πποφόνηυν: Μηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή είλαη ην 

ζθαλάξηζκα πξντφλησλ κέζσ ελφο Barcode Reader. Ο πειάηεο αθνχ ζθαλάξεη θάπνην 

πξντφλ, γίλεηαη απηφκαηε ζχγθξηζε ηνπ πξντφληνο κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε. Έηζη ελεκεξψλεη 

θαη πξνεηδνπνηεί θαηεπζείαλ ηνλ πειάηε αλ είλαη αιιεξγηθφο ζε θάπνην πξντφλ ή αλ ηαηξηάδεη 

ζηελ δίαηηα πνπ έρεη θαηαρσξήζεη. Δπίζεο κπνξεί λα δεη αλαιπηηθά ηα πεξηερφκελα ην 

πξντφληνο θαη έπεηηα λα πξνζζέζεη ην πξντφλ ζην θαιάζη ηνπ.  

Γιαμόπθυζη πποθίλ: Ο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο λα δηακνξθψζεη 

φπσο επηζπκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπ. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε εηζαγσγή 

αιιεξγηψλ. 

Δύπεζη βέληιζηηρ διαδπομήρ: Ο πειάηεο κφιηο εηζέιζεη ζην θαηάζηεκα γηα λα θάλεη 

αγνξέο ηνπ γξήγνξα εθφζνλ μέξεη ηη αλαδεηά, επηιέγεη ηη είδνο πξντφληνο ζέιεη λα αγνξάζεη 

θαη ηνπ εκθαλίδεηαη ε βέιηηζηή δηαδξνκή απφ ην ζεκείν πνπ είλαη κέρξη ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ην πξντφλ κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ βέιηηζηεο δηαδξνκήο Dijkstra.  

 Οη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο εθηεινχληαη απφ ηνλ Τπάλληλο ηεο επηρείξεζεο: 

ύνδεζη: Ο Υπάιιεινο θάλεη ζχλδεζε ζην ζχζηεκα κε ην Username θαη ην  Password ηνπ. 

Μφιηο γίλεη ε δηαδηθαζία απηή κε επηηπρία εκθαλίδεηαη ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηνπ 

δηαρεηξηζηή. 

Γιαμόπθυζη πποφόνηυν: Μία απφ ηηο επηινγέο πνπ ζα πεξηέρεη ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

είλαη ε πξφζζεζε θαη ε δηαγξαθή πξντφλησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Γιαμόπθυζη Τπαλλήλυν: Μία αθφκα επηινγή πνπ ζα πεξηέρεη ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

είλαη ε δηαρείξηζε ησλ Υπαιιήισλ. Ο Υπάιιεινο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη, λα 

επεμεξγάδεηαη ή λα δηαγξάθεη πειάηεο απφ ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σηελ Δηθφλα 17 θαη ζηελ Δηθφλα 18 έρνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ 

δηαγξακκάησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Υπαιιήινπ φπνπ παξνπζηάδνληαη 

κε ιεπηνκέξεηα νη ιεηηνπξγίεο ηηο θάζε νληφηεηαο. 
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Δικόνα 17: Γιάγπαμμα Πεπίπηυζηρ Υπήζηρ - Πελάηηρ 

Δικόνα 18: Γιάγπαμμα Πεπίπηυζηρ Υπήζηρ - Τπάλληλορ 
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4.3.2 Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν-ςζσεηίζευν και Γιάγπαμμα Κλάζευν 

Τν κνληέιν νληφηεηαο-ζπζρέηεζεο (ER) ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κηαο πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο, απεηθνλίδνληαο αληηθείκελα θαη 

ζπζρεηίζεηο, θαη απνηειεί δεκνθηιή κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Μαο παξέρεη ρξήζηκεο έλλνηεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα θχγνπκε απφ ηελ 

αλεπίζεκε πεξηγξαθή απηψλ πνπ ζέινπλ νη ρξήζηεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο, θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο απηψλ πνπκπνξνχλ 

λα πινπνηεζνχλ ζε έλα DBMS [9]. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηε ζσζηή ζρεδίαζε θαη απεηθφληζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη πνιχ 

ρξήζηκν ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ. Σηελ Δηθφλα 19 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην δηάγξακκα απηφ ζην νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε μεθάζαξα ηα 

βαζηθά βήκαηα γηα ηε ζρεδίαζε κηαο ηέηνηαο βάζεο. Τα βήκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ, 

αξρηθά, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ πνπ ζα έρεη ε βάζε δεδνκέλσλ, πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πηλάθσλ αιιά θαη ησλ πεδίσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Έπεηηα γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

πξσηεπφλησλ θιεηδηψλ θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ. Τέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

ηελ βειηίσζε, αλ ρξεηάδεηαη, ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

Τα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ζηε ζρεδίαζε γηα ηε 

ιεπηνκεξέζηεξε πξνδηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ κνλάδσλ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη νη θιάζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δηαγξάκκαηα ηεο UML θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ [8]. 

Σηελ Δηθφλα 20 βιέπνπκε ην δηάγξακκα θιάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο «Smart Retail». Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο επηιέρζεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηεο αληηθεηκελνζηξεθνχο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

Λφγσ ηεο αληηθεηκελνζηξεθνχο θχζεο απηήο ηεο γιψζζαο θξίζεθε απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα δηάγξακκα κε ηηο θιάζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε. Σην 

δηάγξακκα απηφ απνηππψλνληαη φια ηα private θαη public δεδνκέλα, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη νη 

θάζε θιάζε, θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη αιιά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ 

απηψλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε θιάζε Customer θαη Administrator έρνπλ ζρέζε 

θιεξνλνκηθφηεηαο κε ηελ θιάζε User. 
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Δικόνα 19: Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν-ςζσεηίζευν 

Δικόνα 20: Γιάγπαμμα Κλάζευν 
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4.4 Δπγαλεία και Σεσνολογίερ Ανάπηςξηρ Πλαηθόπμαρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πιαηθφξκαο SPECTRA, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πιεζψξα 

εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο «Smart Retail» 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Eclipse Juno ζην νπνίν 

πεξάζηεθε ην Android Development Tools plugin. Οη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πξνγξακκάηηζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ν ζπλδπαζκφο Java θαη XML. Η γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε MySQL θαη ε επηθνηλσλία 

ηεο βάζεο απηήο κε ηελ εθαξκνγή έγηλε κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ php. Δπηπιένλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έμππλνπ Σπζηήκαηνο Γηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

κηθξνειεθηήο Arduino UNO, έλα Ethernet Shield, κηα LCD νζφλε θαη ν PIR αηζζεηήξαο 

θίλεζεο. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Arduino είλαη ε C. 

4.4.1 Eclipse Juno και Android Development Tool 

Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθαξκνγήο πινπνηήζεθε ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

Eclipse Juno. Τν Eclise είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν καο επηηξέπεη κέζσ επεθηάζεσλ ή plugin 

λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηακνξθψζνπκε ην πεξηβάιινλ φπσο επηζπκνχκε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην Eclipse κπνξεί θαη ππνζηεξίδεη κηα κεγάιε γθάκα απφ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαζψο επίζεο θαη δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ [10]. 

Η δεκηνπξγία εθαξκνγψλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, 

απαηηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Android Development Tool plugin ζην Eclipse. To Android 

Development Tool (ADT) είλαη έλα plugin γηα ην Eclipse ην νπνίν επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ θαη επηηξέπεη ζηε γξήγνξε δεκηνπξγία Android project, ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο γηα ην ρξήζηε, ζηελ πξφζζεζε παθέησλ κε βάζε ην Android 

Framework API, ζηελ απνζθαικάησζε ησλ εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

Androidn SDK, θαζψο θαη εμαγσγή ππνγεγξακκέλσλ (ή κε) .apk αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαλεκεζεί ε εθαξκνγή [11]. 

Με ηε δεκηνπξγία λένπ Android Application Project έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ηεο 

έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκνχκε λα ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή καο. Σηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο Android Minimum SDK Version επηιέρζεθε ην API Level 14 (Ice 

Cream Sandwich) θαη σο Android Target SDK Version επηιέρζεθε ην API Level 17 (Jelly 

Bean), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 21.  
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Οη εθαξκνγέο Android πνπ πινπνηνχληαη κε απηά ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη XML. Ο 

ζχλεζεο ηξφπνο ρξήζεο απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη ε ρξήζε ηεο Java γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο, ελψ ε XML γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 22 καο παξέρεηαη έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηαθνξεηηθψλ νζνλψλ ηεο εθαξκνγήο θαζψο έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηεο 

εκθάληζεο ηεο εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο, φπσο επίζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχκε λα ηεο δψζνπκε. 

Δικόνα 21: Δπιλογή Minimum και Target SDK 
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Δικόνα 22: Γπαθική πποβολή πεπιβάλλονηορ εθαπμογήρ (XML) 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε εθαξκνγή, πξέπεη λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζπζθεπήο. Τα δηθαηψκαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα ζέζνπκε ήηαλ ηα εμήο: 

 android.permission.INTERNET 

 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 

 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

 android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE 

 android.permission.CAMERA 

 android.permission.FLASHLIGHT 

 android.hardware.camera 

 android.hardware.camera.autofocus 

Τα δηθαηψκαηα απηά θξίζεθαλ αλαγθαία δηφηη κε ηε βνεζεηά ηνπο γίλεηαη απνδεθηή ε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζηε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ε πξφζβαζε ζηε κλήκε ηεο ζπζθεπήο γηα λα κπνξεί 

ν ππάιιεινο λα επηιέγεη θσηνγξαθία γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαρσξεί. Δπηπιένλ, γίλεηαη 
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απνδεθηή ε πξφζβαζε ζηε ρξήζε ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο θαη ζε hardware επίπεδν έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ν barcode/qr code scanner. 

4.4.2 Βιβλιοθήκερ Δθαπμογήρ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξά πάλσ ην Eclipse καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ επεθηάζεσλ 

λα δηακνξθψζνπκε ην πεξηβάιινλ ζηηο πξνηηκήζεηο καο θάλνληαο ηε δεκηνπξγία ησλ 

εθαξκνγψλ πην γξήγνξε θαη εχθνιε. Έηζη επηιέρζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ  θάπνηεο 

βηβιηνζήθεο θαη παθέηα ζηελ εθαξκνγή, ψζηε λα θάλνπλ ηελ πινπνίεζή ηεο πην εχθνιε θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

 Core-3.2.1 & Zxing (“Zebra Crossing”) Project 

 Android-async-http-1.4.4 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Barcode Scanner ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε core-3.2.1.jar. Η 

βηβιηνζήθε απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα Zxing, θαζψο θαη ην αλνηρηνχ θψδηθα Xing 

(“Zebra Crossing”) project πνπ ηε ζπλνδεχεη. Τν παθέην απηφ πεξηέρεη φιε ηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο 1D/2D barcode εηθφλαο. Η νκάδα απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ην project ψζηε λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο [12]. Οη κνξθέο barcode πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν project θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ: 

1D product 1D industrial 2D 

UPC-A Code 39 QR Code 

UPC-E Code 93 Data Matrix 

EAN-8 Code 128 Aztec (beta) 

EAN-13 Codabar PDF 417 (beta) 

 ITF  

 RSS-14  

 RSS-Expanded  

 

Αθνχ εηζάγνπκε ηηο βηβιηνζήθεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζην project καο, είλαη πιένλ δπλαηή ε 

θιήζε θαη ε ρξήζε ηνπ scanner. Σην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα θαίλεηαη πσο κπνξνχκε λα 

θαιέζνπκε ηελ θάκεξα απφ ην Zxing project θαη λα πάξνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηζπκνχκε, δειαδή ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζην barcode. Γηα ηελ αλίρλεπζε 

barcode ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα “PRODUCT_MODE”, ελψ γηα ηελ αλίρλεπζε qr code 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα “QR_CODE_MODE”.  
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Γηα ηελ επθνιφηεξε κεηαθφξησζε ηεο εηθφλαο ζηνλ server ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε 

android-async-http-1.4.4.jar. Η βηβιηνζήθε απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ James Smith θαη 

απνηειεί έλαλ αζχγρξνλν callback-based HTTP Client γηα ην Android ρηηζκέλεη πάλσ ζηηο 

HTTPClient βηβιηνζήθεο ηνπ Apache. Όια ηα αηηήκαηα γίλνληαη έμσ απφ ην θπξίσο UI λήκα 

ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάζε ινγηθή επαλάθιεζε εθηειείηαη ζην ίδην λήκα, θαζψο ε 

επαλάθιεζε δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Handler δηάβαζεο κελπκάησλ ηνπ Android. 

//function called when button is clicked 

public void onClickButton (View view){ 

 //call CaptureActivity from Zxing Project  

Intent intent = new   

Intent(ShopOptions.this,CaptureActivity.class); 

//barcode scanning    

intent.putExtra("SCAN_MODE", "PRODUCT_MODE"); 

        startActivityForResult(intent, 0); 

   

} 

 

//function called when scanning is finished 

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,  

Intent intent) { 

         

      if (requestCode == 0) {   

         if (resultCode == 1) {//if success 

 

        //get the extras that are returned from the intent 

 

               String contents = intent.getStringExtra("RESULT"); 

 

String format = 

intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT"); 

 

//send the data to the next class to find product from 

the database 

              String method = "find_product"; 

BackgroundTask backgroundTask = new 

BackgroundTask(this); 

             

            

           backgroundTask.execute(method,contents); 

 

            } 

 

        } 
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Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο ζε θάπνην Service ή ζε λήκα πνπ ηξέρεη ζην παξαζθήλην, 

δηφηη ε βηβιηνζήθε κπνξεί θαη αλαγλσξίδεη ζε πνην πιαίζην ηξέρεη [13]. 

4.4.3 PHP και MySQL 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ηφζν ν πειάηεο φζν θαη ν ππάιιεινο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ην έμππλν ζχζηεκα δηαθήκηζεο, βξίζθνληαη ζηνλ 

server. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ server ζηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο φπνπ εθεί 

απνζεθεχνληαη θαη αλαθηψληαη φιεο νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.  

Η βάζε δεδνκέλσλ ζηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο MySQL θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ πιαηθφξκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP. Η 

PHP είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα server 

scripting. Δίλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ web 

εθαξκνγψλ [14]. 

4.4.4 Αζθάλεια 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ ηξίηνπο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ πξνο ην ρξήζηε, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

θάπνησλ ηερληθψλ αζθαιείαο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

 PDO θαη Prepared Statements 

 Φξήζε αιγνξίζκνπ θξππηνγξάθεζεο MD5 

 Φξήζε Sessions 

Τα PHP αληηθείκελα δεδνκέλσλ ή αιιηψο PDO είλαη κηα πξνέθηαζε ηεο PHP, ηα νπνία 

νξίδνπλ έλα ειαθξχ θαη εληαίν πεξηβάιινλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ 

PHP. Τα  PDO παξέρνπλ έλα επίπεδν αθαίξεζεο πξφζβαζεο δεδνκέλσλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο αλεμάξηεηα απφ πνηα βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκε, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπκε εξσηήκαηα θαη λα 

αλαθηήζνπκε δεδνκέλα. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ησλ PDO είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ Prepared Statements [15]. Τα prepared statements είλαη έλα είδνο πξν-

κεηαγισηηζκέλσλ πξνηχπσλ γηα ηελ SQL, ηα νπνία ηξέρεη κηα εθαξκνγή θαη κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο παξακέηξνπο κεηαβιεηψλ. Τν εξψηεκα ρξεηάδεηαη λα 

αλαιπζεί ή λα „‟πξνεηνηκαζηεί‟‟ κφλν κηα θνξά, αιιά κπνξεί λα εθηειεζηεί πνιιαπιέο θνξέο 

κε ηηο ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Όηαλ ην εξψηεκα έρεη „‟πξνεηνηκαζηεί‟‟, ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα αλαιχζεη, ζα κεηαγισηηίζεη θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ην ζρέδην εθηέιεζεο ηνπ 
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εξσηήκαηνο. Φξεζηκνπνηψληαο prepared statements ε εθαξκνγή απνθεχγεη ηελ επαλάιεςε 

ηνπ θχθινπ ηεο αλάιπζεο, ηεο κεηαγιψηηηζεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο,  πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο ηα prepared statements ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνπο πφξνπο θαη έηζη ηξέρεη ε 

εθαξκνγή πην γξήγνξα. Δπηπιένλ πιενλέθηεκα ησλ prepared statements είλαη πσο νη 

παξάκεηξνη ηνπ δελ αλαγξάθνληαη κέζα ζην εξψηεκα. Έηζη εθ‟ φζνλ κηα εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά prepared statements, εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηεο σο πξνο ηα 

SQL injections [16]. 

Κξίζεθε απαξαίηεην, γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηελ εθαξκνγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαη ην αληίζηξνθν, νξηζκέλα δεδνκέλα λα θξππηνγξαθνχληαη. Γεδνκέλα ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ πειάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ, θξππηνγξαθείηαη πξηλ 

απνζηαιεί ζηε βάζε θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ζην ζχζηεκα αιιά θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο 

αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο πνπ επηιέρζεθε, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηε ιεηηνπξγία, 

ήηαλ ν MD5. Ο αιγφξηζκνο απηφο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ R.Rivest θαη κέρξη πξφηηλνο ήηαλ ν 

πην δηαδεδνκέλνο αζθαιήο αιγφξηζκνο ζχλνςεο. Ο αιγφξηζκνο ιακβάλεη σο είζνδν κήλπκα 

απζαίξεηνπ κήθνπο θαη παξάγεη σο έμνδν κία ζχλνςε ησλ 128 bits. Η είζνδνο ρσξίδεηαη ζε 

ηκήκαηα ησλ 512 bits γηα λα επεμεξγαζηεί [17]. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ 

πινπνηήζεθε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ MD5. 
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public String md5(String s) { 

 

 try { 

       

   // Create MD5 Hash 

MessageDigest digest =       

java.security.MessageDigest.getInstance("MD5"); 

       digest.update(s.getBytes()); 

       byte messageDigest[] = digest.digest(); 

 

    // Create Hex String 

       StringBuffer hexString = new StringBuffer(); 

       for (int i=0; i<messageDigest.length; i++){ 

 

hexString.append(Integer.toHexString(0xFF &  

messageDigest[i])); 

       }   

return hexString.toString(); 

 

 } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 

         e.printStackTrace(); 

 } 

   

      return "" 

} 
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Τέινο, κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία session. Γεκηνπξγήζεθε κηα θιάζε session ε νπνία θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε 

ζην ζχζηεκα θξαηάεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε επαλάθιεζε ησλ php 

αξρείσλ. Τν session απηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, μεθηλάεη ηελ αληίζηξνθε 

κέηξεζε ν Count Down Timer ν νπνίνο ζα δηαξθέζεη 45 ιεπηά. Μφιηο πεξάζνπλ ηα 45 ιεπηά 

ην session ιήγεη, δηαγξάθνληαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα έρνπλ θξαηεζεί θαη ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη θαη πάιη ζηελ αξρηθή νζφλε ζχλδεζεο. 

4.4.5 Arduino UNO 

Τν Arduino UNO είλαη κηα πιαθέηα κηθξνειεγθηή κε βάζε ην ATmega328P. Έρεη 14 

ςεθηαθέο εηζφδνπο/εμφδνπο απφ ηηο νπνίεο νη 6 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο PWM 

έμνδνη, έρεη 6 αλαινγηθέο εηζφδνπο, έλαλ 16MHz θξχζηαιιν ραιαδία, κία ζχλδεζε USB, κία 

ππνδνρή ξεχκαηνο, κία θεθαιίδα ICSP θαη έλα θνπκπί επαλαθνξάο. Πεξηέρεη φια φζα 

ρξεηαδφκαζηε γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ κηθξνειεγθηή. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη απιά λα 

ζπλδεζεί ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ USB ή λα ζπλδεζεί κε έλαλ AC – to – DC 

αληάπηνξα ή κπαηαξία [18]. 

4.4.6 Ethernet Shield 

Τν Arduino Ethernet Shield είλαη επηπξφζζεην εμάξηεκα γηα ην Arduino Board ην νπνίν καο 

επηηξέπεη λα έρνπκε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σπλδένπκε ην Ethernet Shield πάλσ ζην 

Arduino θαη έπεηηα ζπλδένληαο έλα θαιψδην RJ45 κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε εχθνια 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηνλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θψδηθα. 

Session session = new Session(OptiActivity.this); 

session.setusename(username);   

    

new CountDownTimer(2700000, 1000) { //45 minutes 

public void onTick(long millisUntilFinished) {   

         //Do nothing every second 

 } 

 

 public void onFinish() { 

Toast.makeText(getBaseContext(),"Session Expired!  

Please login again.... " , Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

Intent intent = new 

Intent(OptiActivity.this,MenActivity.class); 

       startActivity(intent); 

       session = new Session(OptiActivity.this); 

       session.clearData();  

     } 

 

}.start(); 
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Τν Ethernet Shield είλαη βαζηζκέλν ζην ηζηπάθη Wiznet W5100. Τν Wiznet W5100 παξέρεη 

έλα δίθηπν (IP) ηθαλφ ηφζν γηα TCP φζν θαη γηα UDP. Τν Shield ππνζηεξίδεη κέρξη θαη 

ηέζζεξηο ηαπηφρξνλεο ππνδνρέο ζχλδεζεο. Τν εμάξηεκα απηφ „‟θνπκπψλεη‟‟ πάλσ ζην 

Arduino Board δηαηεξψληαο ηελ δηάηαμε ησλ pins άζηθηε, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί θάπνην άιιν εμάξηεκα πάλσ ζην Ethernet Shield. Γηα λα θαηαθέξνπκε λα 

έρνπκε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηνηρε 

βηβιηνζήθε Ethernet [19]. 

Δπηπιένλ καο παξέρεη κηα micro-SD ππνδνρή θάξηαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

απνζεθεχνπκε αξρεία. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν αλαγλψζηεο θάξηαο micro-SD είλαη απαξαίηεην 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε βηβιηνζήθε SD. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο 

ειεγθηήο επαλαθνξάο, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη έρεη γίλεη ζσζηή επαλαθνξά ηεο κνλάδαο 

W5100 Ethernet θαηά ηελ εθθίλεζε.  

 

4.4.7 LCD Οθόνη 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα πξνβάινπκε ην απνηέιεζκα απφ ην Έμππλν Σχζηεκα 

Γηαθήκηζεο επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο 16-bit LCD νζφλεο. Η νζφλε απηή είλαη ρηηζκέλε ζε 

έλαλ LSI ειεγθηή, ν ειεγθηήο απηφο έρεη δχν 8-bit θαηαρσξεηέο, έλαλ θαηαρσξεηή εληνιψλ 

θαη έλαλ θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ. Σπλδέζακε ηελ νζφλε απηή κε ην Arduino, πινπνηψληαο 

έλα απιφ θχθισκα θαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηηο νζφλεο 

ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ηελ βηβιηνζήθε LiquidCrystal. Η βηβιηνζήθε απηή 

ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο νζφλεο LCD πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην chipset Hitachi HD44780. 

Δπηπιένλ ε βηβιηνζήθε απηή είλαη πξνεγθαηεζηεκέλε ζην IDE ηνπ Arduino [20]. 

Δικόνα 23: Arduino Ethernet Shield 
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4.4.8 PIR Αιζθηηήπαρ Κίνηζηρ 

Οη αηζζεηήξεο θίλεζεο είλαη εμαξηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνπλ 

νπνηαδήπνηε θίλεζε ζην ηξηγχξσ πεξηβάιινλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία επηιέρζεθε γηα λα 

βνεζήζεη ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Έμππλεο Γηαθήκηζεο, κέζσ ηεο αλίρλεπζεο 

θίλεζεο ζα ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα απηφ. Τν είδνο αηζζεηήξα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν 

Passive Infrared Proximity Motion Sensor ή αιιηψο PIR Motion Sensor. 

Ο PIR είλαη θηηαγκέλνο απφ ππξνειεθηξηθφ αηζζεηήξα, ν νπνίνο κπνξεί  λα αληρλεχζεη ηα 

επίπεδα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Τα πάληα ηξηγχξσ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία, φζν πην 

ζεξκφ είλαη θάηη, ηφζε παξά πάλσ αθηηλνβνιία εθπέκπεη. Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο είλαη 

ρσξηζκέλνο ζε δχν κέξε, απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αληρλεχεη αλ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζηελ 

θίλεζε θαη φρη ηνλ κέζν φξν επηπέδνπ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Τα δχν απηά κέξε είλαη 

ελζχξκαηα ζπλδεδεκέλα έηζη ψζηε λα αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Αλ ην έλα κηζφ αηζζάλεηαη 

παξά πάλσ ή ιηγφηεξε ππέξπζξε αθηηλνβνιία απφ ην άιιν, ε έμνδνο δείρλεη high ή low. 

Δικόνα 24: Arduino LCD Οθόνη 
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Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο PIR είλαη ηδαληθφο γηα ηε δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ νη νπνίεο απαηηνχλ 

ηελ αλίρλεπζε εμφδνπ ή εηζφδνπ απφ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελφο αλζξψπνπ ή φηαλ πιεζηάδεη 

θάπνην άηνκν ζε απηφλ. Δπηπιένλ είλαη ρακειήο ηζρχνο θαη ρακεινχ θφζηνπο, είλαη αξθεηά 

αλζεθηηθφο, έρεη θαθφ επξένπο θάζκαηνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε απηφλ είλαη πνιχ εχθνιε. 

Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ν αηζζεηήξαο έρνπκε πςειφ ςεθηαθφ παικφ (3V), ελψ έρνπκε ρακειφ 

φηαλ ν αηζζεηήξαο είλαη αδξαλήο, δειαδή αλ δελ έρεη αληρλεπηεί θάπνηα θίλεζε. Τα κήθε ηνπ 

παικνχ απηνχ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αληηζηάζεηο θαη ηνπ ππθλσηέο πάλσ ζην PCB θαη 

δηαθέξνπλ απφ αηζζεηήξα ζε αηζζεηήξα. Τν εχξνο επαηζζεζίαο ηνπ PIR αηζζεηήξα θίλεζεο 

θηάλεη κέρξη ηα 6 κέηξα κε εχξνο αλίρλεπζεο 110⁰ x 70⁰. Η ηξνθνδνζία ξεχκαηνο εηζφδνπ 

πνπ απαηηείηαη 3V-9V ηάζε, αιιά 5V είλαη ην ηδαληθφ [21]. 

 

 
Δικόνα 25: Arduino PIR Αιζθηηήπαρ Κίνηζηρ 

int pirPin = 8; //pir sensor pin initializing 

/*======== Inside Loop ==============*/ 

void loop(){ 

if (digitalRead(pirPin)== HIGH){ 

  //There is motion – do something 

} else { 

  //There is not motion – do something else 

} 

} 
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4.4.9 Arduino Software (IDE) 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε ζπλδεζκνινγία ηνπ Arduino κε ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα, ζεηξά 

έρεη λα δψζνπκε ιεηηνπξγηθφηεηα ζην Arduino. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ καο παξέρεηαη, ην Arduino Software IDE.Η 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πινπνηεζεί ν θψδηθαο είλαη ε C. 

 Τν Arduino Software καο παξέρεη κηα πνιχ κεγάιε ζεηξά απφ βηβιηνζήθεο ελζσκαησκέλεο 

ήδε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Έμππλεο Γηαθήκηζεο 

ρξεηάζηεθε λα πξνζηεζνχλ νη βηβιηνζήθεο Ethernet θαη LiquidCrystal, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 26 έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εμαξηεκάησλ. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ νξίζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα θπθιηθήο 

εθηέιεζεο ήηαλ δχν, ε ιεηηνπξγία setup() θαη ε ιεηηνπξγία loop(). Η ζπλάξηεζε setup() 

εθηειείηαη κφλν κηα θνξά, θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζα ζε απηή έρνπκε 

φιεο ηηο αξρηθνπνηήζεηο ηνπ θψδηθά καο. Η ζπλάξηεζε loop() εθηειείηαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα πνπ ε ζπζθεπή Arduino καο είλαη ζε ιεηηνπξγία. Μέζα ζηε ζπλάξηεζε loop() 

πεξηέρεηαη φιε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηφο καο [22]. 
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4.5 Έξςπνα ηοισεία Πλαηθόπμαρ 

 

Η πιαηθφξκα SPECTRA απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ λα βειηηψζεη 

ηηο δσέο ησλ θαηνίθσλ κηαο πφιεο κέζσ απφ έλα ζχλνιν έμππλσλ ιεηηνπξγηψλ. Οη “έμππλεο” 

ιεηηνπξγίεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε 

εχξεζε βέιηηζηεο δηαδξνκήο πξντφλησλ κέζα ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο θαη ην έμππλν 

ζχζηεκα δηαθεκίζεσλ. 

4.5.1 Δύπεζη Βέληιζηηρ Γιαδπομήρ 

Τν “έμππλν” ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε αξρηθά ζηελ πιαηθφξκα είλαη ε Δχξεζε Βέιηηζηεο 

Γηαδξνκήο. Η ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζηνλ πειάηε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, λα ηνπ 

Δικόνα 26: Βιβλιοθήκερ πος επιλέσθηκαν 
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εκθαλίζεη ζηνλ ράξηε ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο κηα βέιηηζηε δηαδξνκή γηα λα ζπιιέμεη ηα 

πξντφληα πνπ επηζπκεί.  

Αξρηθά εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε κία νζφλε απφ φπνπ κπνξεί λα επηιέμεη κηα ή παξά πάλσ 

θαηεγνξίεο γηα λα ηνπ εκθαλίζεη ζπλνιηθά ηελ δηαδξνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 27, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο Γαιαθηνθνκηθά, Απγά, 

Χσκηά. Αθνχ έρεη επηιέμεη ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ επηζπκεί θαη παηήζεη ην θνπκπί 

εχξεζεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο, κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε φπνπ είλαη απνηππσκέλνο ν ράξηεο 

κε ηελ δηαδξνκή πνπ ππνινγίζηεθε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 28 εκθαλίζηεθε ε ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ππνινγίζηεθε ε βέιηηζηε δηαδξνκή. Με πξάζηλν ζπκβνιίδεηαη ε αξρηθή ζέζε ηνπ 

ρξήζηε αιιά θαη ε ζέζε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ επηιέρζεθαλ θαη κε θφθθηλν ζπκβνιίδεηαη ε 

ελδηάκεζε δηαδξνκή. Μφιηο κεηαθεξζεί ν ρξήζηεο ζηε επφκελε νζφλε, ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα ε ζέζε ηνπ ρξήζηε κέζα ζην θηίξην ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε βέιηηζηε 

δηαδξνκή, κε βάζε ηεο επηινγέο ηνπ, κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ εχξεζεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο 

Dijkstra. 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ ρξήζηε απαηηείηαη ε εχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ. Γηα 

απηφ ην ζθνπφ απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ηνπ GPS. Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθαλ θφκβνη κέζα 

ζηελ επηρείξεζε έηζη ψζηε κφιηο ππνινγηζηνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρξήζηε, λα 

αληηζηνηρηζηεί κε ηνλ θφκβν πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζε απηφλ. Απηφο ζα είλαη ν θφκβνο 

εθθίλεζεο ηνπ ρξήζηε. Έπεηηα θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ αληηζηνηρίδεηαη ζε έλαλ θφκβν. Τν 

ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπ ρξήζηε ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηελ απφζηαζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη κηα κηα ε βέιηηζηε δηαδξνκή γηα θάζε θαηεγνξία – θφκβν απφ ηε 

ζέζε ηνπ ρξήζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Dijkstra.  

Ο αιγφξηζκνο Dijkstra επηιχεη ην πξφβιεκα ησλ νκναθεηεξηαθψλ ειαθξχηαησλ δηαδξνκψλ 

γηα έλα εκβαξέο θαηεπζπληφ G=(V , E) ζηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα βάξε αθκψλ είλαη κε 

αξλεηηθά. Ο αιγφξηζκνο απηφο ηεξεί έλα ζχλνιν S απφ θφκβνπο ησλ νπνίσλ ηα ηειηθά βάξε 

ειαθξχηαηεο δηαδξνκήο απφ ηελ αθεηεξία s έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί. Δπηιέγεη επαλαιεπηηθά 

ηνλ θφκβν u   V – S κε ηελ ειάρηζηε πξνεθηίκεζε ειαθξχηαηεο δηαδξνκήο, ηνλ πξνζζέηεη 

ζην ζχλνιν S, θαη ραιαξψλεη φιεο ηηο αθκέο πνπ εθθηλνχλ απφ απηφλ [23]. 
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Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ε ζεηξά ηαμηλφκεζεο ησλ θαηεγνξηψλ είλαη Γιαθαηνθνκηθά – Απγά 

– Χσκηά, πξψηα ζα ππνινγηζηεί ε βέιηηζηε δηαδξνκή ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ θφκβν εθθίλεζεο 

κέρξη ηνλ θφκβν Γαιαθηνθνκηθά. Έπεηηα θφκβνο εθθίλεζεο ζα ζεσξεζεί ν θφκβνο 

Γαιαθηνθνκηθά θαη ζα ππνινγηζηεί ε βέιηηζηε δηαδξνκή κέρξη ηνλ θφκβν Απγά θαη ηέινο 

θφκβνο εθθίλεζεο ζα ζεσξεζεί ν θφκβνο Απγά θαη ζα ππνινγηζηεί ε βέιηηζηε δηαδξνκή 

κέρξη ηνλ θφκβν Χσκηά. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη κηα εληαία δηαδξνκή απφ ηε ζέζε ηνπ 

ρξήζηε κέρξη ηνλ θφκβν Χσκηά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 28.  

  

DIJKSTRA (G, w, s) 

1. ΑΡΥΙΚΔ ΣΙΜΔ ΟΜΟΑΦΔΣΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ (G, s) 

2. S ← ∅ 
3. Q ← V[G] 

4. ενόσω Q ≠  ∅ 

5.         u ← ΔΞΑΓΩΓΗ ΔΛΑΥΙΣΟΤ (Q) 

6.         S ← S ∪ {u} 

7.         για κάθε κόμβο u   Adj[u] 
8.                  ΥΑΛΑΡΩΗ(u, v, w) 
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Δικόνα 27: Δπιλογή Καηηγοπιών 

Πποφόνηυν 

Δικόνα 28: Υάπηηρ Βέληιζηηρ Γιαδπομήρ 
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4.5.2 Έξςπνο ύζηημα Γιαθήμιζηρ 

Η δεχηεξε ιεηηνπξγία πνπ πξνζηέζεθε ζηελ πιαηθφξκα γηα λα ηεο δψζεη ην ζηνηρείν ηνπ 

“έμππλνπ” είλαη ην Έμππλν Σχζηεκα Γηαθήκηζεο. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ηε ρξήζε πην 

πξνζσπνπνηεκέλσλ δηαθεκίζεσλ. 

Αξρηθά ηνπνζεηήζεθε φινο ν εμνπιηζκφο ηνπ Arduino πάλσ ζην ξάθη ηεο επηρείξεζεο, κε ηνλ 

αηζζεηήξα θίλεζεο λα είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηνλ  δηάδξνκν. Υπνινγίζηεθε ε ζέζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηέζεθαλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ σο ζηαζεξφ ζεκείν κέζα ζηελ εθαξκνγή. 

Μφιηο θάλεη ζχλδεζε ν πειάηεο ζηελ εθαξκνγή, γίλεηαη έιεγρνο θάζε δεπηεξφιεπην αλ 

βξίζθεηαη θφληα ζην ζχζηεκα. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλ ε απφζηαζε ηνπ ρξήζηε απφ 

ην ζχζηεκα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν κέηξσλ. Μφιηο αληρλεπζεί φηη ε απφζηαζε είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δχν κέηξσλ, μεθηλάεη ε θαηαγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαηαγξάθεηαη ην username ηνπ ρξήζηε, ε απφζηαζε ηνπ απφ ην Arduino, θαζψο 

θαη ε αθξηβή ψξα. Απηή ε θαηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππνινγηζηεί πνηνο ρξήζηεο 

ελεξγνπνίεζε ηνλ αηζζεηήξα θαη θαη‟ επέθηαζε λα εκθαληζηεί ε θαηάιιειε δηαθήκηζε γηα 

απηφλ. Τελ ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ν αηζζεηήξα απφ θάπνηνλ πειάηε, ην Arduino θαιεί 

έλα php script. Τν script απηφ ζπιιέγεη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ φιεο ηηο θαηαγξαθέο πνπ 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία 30 δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην username ηνπ ρξήζηε πνπ 

βξηζθφηαλ πην θνληά ζην Arduino. Έπεηηα απφ απηφλ ηνλ ρξήζηε επηιέγεηαη ην Φχιν ηνπ, ε 

Ηιηθία ηνπ θαη νη Αιιεξγίεο ηνπ. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο επηιέγεηαη ζην ηέινο κηα 

δηαθήκηζε, ε νπνία πξνβάιιεηαη απφ ηελ LCD νζφλε ζην Arduino. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη 

επηηπρεκέλα ε πξνζσπνπνηεκέλε δηαθήκηζε πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο. 

SMART_ADVERT_SYSTEM (customer_distance, motion_sensor_state) 

1. AN customer_distance < 2 μέτρων 

2.   ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ(customer,customer_distance, timestamp) 

3. ΣΔΛΟ 

4. ΑΝ motion_sensor_state = ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΜΔΝΟ 

5.    S ← Καταγραφές 30 τελεσταίων second 

6.    S ← ΑΤΞΟΤΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ (S) 

7.    S ← S[0] 

8.    SEX ← ΦΤΛΟ(S[0]) 

9.    AGE ← ΗΛΙΚΙΑ (S[0]) 

10. ALLERGIES ← ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ (S[0]) 

11. ADVERT ← ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ (SEX, AGE, ALLERGIES) 

12. ΣΔΛΟ 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 29 ν πειάηεο πνπ ελεξγνπνίεζε ηνλ αηζζεηήξα θίλεζεο ήηαλ 

άληξαο, 18 ρξνλψλ θαη κε αιιεξγία ζην θνπληνχθη. Παξ‟ φια απηά ε δηαθήκηζε πνπ βξέζεθε 

θαηαρσξεκέλε θαη ηαίξηαδε θάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εηαλ ε δηαθήκηζε “20% 

discount in shaving cream”. 

 

Δικόνα 29: Δπιλογή διαθήμιζηρ 
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4.6 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά και Μεηπικέρ Πλαηθόπμαρ 

Σην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πιαηθφξκαο θαη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθέο κεηξηθέο ηεο πιαηθφξκαο απηήο. 

Η πιαηθφξκα, φπσο έρνπκε  αλαιχζεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ρσξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

«Smart Retail» θαη ζην Σχζηεκα Έμππλεο Γηαθήκηζεο. Η εθαξκνγή απνηειείηαη ζπλνιηθά 

απφ 6934 γξακκέο θψδηθα εθ ησλ νπνίσλ νη 297 είλαη γξακκέο ζρνιίσλ. Η εθαξκνγή 

αλέξρεηαη ζε απηφ ην κέγεζνο θψδηθα δηφηη δηαζέηεη κέγαιν φγθν δεδνκέλσλ θαη εμαηηίαο ηεο 

ζχλζεηεο κνξθήο ηεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έμππλνπ ζπζηήκαηνο δηαθήκηζεο ρξεηάζηεθαλ 

ζπλνιηθα 151 γξακκέο θψδηθα. Η εθαξκνγή «Smart Retail» απαξηίδεηαη απφ 19 δηαθνξεηηθέο 

αλεμάξηεηεο νζφλεο. 

Ο απαηηνχκελνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο είλαη 4.08 ΜΒ γηα ηελ εθαξκνγή θαη 16 ΚΒ γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο. Σπλνιηθά απαηηεί 4.09 ΜΒ δηαζέζηκεο κλήκεο θαη ην αξρείν 

εγθηαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο θαηαιακβάλεη 1.8 ΜΒ. 

Ο ρξφλνο εθθίλεζεζεο ηεο εθαξκνγήο, δειαδή ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή 

ηεο, θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 3 sec. Δλψ ν ρξφλνο απίθξηζεο δηαηεξείηαη ζηα 0,3 sec.  
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5. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SPECTRA 

Σην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζεο ηεο Πιαηθφξκαο Υπνζηήξημεο 

Δπηρεηξήζεσλ ζε “Έμππλεο Πφιεηο”, SPECTRA. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηγκηφηππα γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νζνλψλ ηεο εθαξκνγήο. Τα ζηηγκηφηππα απηά ιήθζεθαλ κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ζπζθεπήο Asus Memo Pad, έλα tablet 7´´ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 30.  Η 

αλάιπζε ηεο νζφλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο είλαη 1024 x 600. Η παξνπζίαζε ηνπ 

Σπζηήκαηνο Έμππλεο δηαθήκηζεο ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα απιήο θσηνγξαθίαο. 

  

Δικόνα 30: Asus Memo Pad 7´´ 
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5.1 Δκκίνηζηρ ηηρ Δθαπμογήρ «Smart Retail» 

Σην κελνχ εθαξκνγψλ ηνπ Android βξίζθεηαη ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο «Smart Retail», ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη αθνχ ηελ εγθαηαζηήζνπκε. Αθνχ παηήζνπκε ην εηθνλίδην, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 31, θαη γίλεη ε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ε νζφλε ζχλδεζεο ηνπ 

ρξήζηε φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 32.  

Σηε ζπγθεθξηκέλε νζφλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην Username θαη ην Password ηνπ. Πιεθηξνινγψληαο απηά ηα δχν 

ζηνηρεία θαη παηψληαο ην θνπκπί Sign In, γίλεηαη ηαχηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη εθ‟νζνλ είλαη νξζά ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε, γίλεηαη ε κεηαβίβαζε 

ηνπ ζην αληίζηνηρν κελνχ πειάηε ή ππαιιήινπ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ. Δπίζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη αθφκα ινγαξηαζκφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 

παηψληαο ην θνπκπί Register. 

  

Δικόνα 31: Δικονίδιο εθαπμογήρ ζηο 

μενος 
Δικόνα 32: Απσική οθόνη εθαπμογήρ 
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5.2 Δγγπαθή ζηην Δθαπμογή «Smart Retail» 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εθαξκνγή θαη παηήζεη ην θνπκπί Register, ηφηε γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ ζηελ νζφλε 

δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ. Δκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε κηα θφξκα ζπκπιήξσζεο, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη είλαη ην Username, Password, Όλνκα, Δπίζεην, Ηκεξνκελία Γέλλεζεο, Φχιν, 

E mail, Γηεχζπλζε, Αξηζκφο Τειεθψλνπ, Αξηζκφο Κάξηαο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα αιιεξγία, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 33. 

 

Μφιηο γίλεη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη παηήζεη ν ρξήζηεο ην θνπκπί Register, ηφηε 

γίλεηαη έιεγρνο αλ ζπκπιεξψζεθαλ φια ηα πεδία θαη έπεηηα ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο αλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξήζεθαλ κε επηηπρία. 

5.3 Μενού Πεπιήγηζηρ Πελάηη 

Δθ‟νζνλ έρεη γίλεη ε ηαχηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε κε επηηπρία θαηά ηελ ζχλδεζε, 

γίλεηαη έιεγρνο γηα ην ξφιν ηνπ. Αλ ν ξφινο ηνπ ρξήζηε είλαη Πειάηεο ηφηε παξαπέκπεηαη 

θαη ζην αληίζηνηρν κελνχ πεξηήγεζεο. 

Δικόνα 33: Οθόνη εγγπαθήρ σπήζηη 
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Τν κελνχ πεξηήγεζεο ηνπ πειάηεο ρσξίδεηαη ζε δχν επίπεδα. Σην πξψην επίπεδν έρνπκε ηξεηο 

βαζηθέο επηινγέο. Η πξψηε είλαη ην θνπκπί Shop, ην νπνίν καο παξαπέκπεη ζην δεχηεξν 

επίπεδν κελνχ πεξηήγεζεο. Τν δεχηεξν είλαη ην  θνπκπί Account, φπνπ φηαλ παηεζεί 

εκθαλίδεηαη ε νζφλε πξνβνιήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε. Σηελ νζφλε απηή δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ, εθηφο απφ ην username ηνπ. Σηελ 

ηξίηε επηινγή έρνπκε ην θνπκπί About ην νπνίν πεξηέρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην 

πξφβιεκα. 

Μφιηο παηεζεί ην θνπκπί Shop θαη κεηαβεί ν ρξήζηεο ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ κελνχ 

πεξηήγεζεο, παξαηεξνχληαη επηπιένλ ηξεηο επηινγέο. Η πξψηε επηινγή Scan Products, καο 

παξαπέκπεη ζην barcode scanner, φπνπ εθεί έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα ζθαλάξεη 

θάπνην barcode πξντφληνο. Δθ‟ φζνλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ νζφλε ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρεη θάπνην 

ζπζηαηηθφ πνπ θάλεη ηαχηηζε κε ηηο αιιεξγίεο ηνπ πειάηε. Ο πειάηεο ηφηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ην πξντφλ απηφ ζην θαιάζη ηνπ. Η δεχηεξε επηινγή, Locate 

Products, παξαπέκπεη ηνλ πειάηε ζε κία ιίζηα θαηεγνξηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

Δικόνα 34: Ππώηο επίπεδο μενού 

πεπιήγηζηρ 

Δικόνα 35: Γεύηεπο επίπεδο μενού 

πεπιήγηζηρ 
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φπνπ κπνξεί λα επηιέμεη κία ή παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Μφιηο είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηηο 

επηινγέο ηνπ θαη παηήζεη ην θνπκπί Find Best Path, ππνινγίδεηαη ην βέιηηζην κνλνπάηη απφ 

ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θαηάζηεκα κέρξη ηνπο θφκβνπο πνπ επέιεμε. Τέινο ε ηξίηε 

επηινγή πνπ έρεη ν πειάηεο είλαη ην θνπκπί  Check Out.  Σηελ επηινγή απηή εκθαλίδεηαη κία 

ιίζηα κε φια ηα πξντφληα πνπ έρεη πξνζζέζεη ν πειάηεο ζην θαιάζη ηνπ. Τνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην θαιάζη ηνπ αθαηξψληαο ηα πξντφληα πνπ δελ επηζπκεί λα 

αγνξάζεη. Μφιηο είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηα πξντφληα πνπ έρεη επηιέμεη, κεηαβηβάδεηαη ζηελ 

επφκελε νζφλε φπνπ βιέπεη κηα πξνεπηζθφπεζε ηεο αγνξά ηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη ηνλ 

αξηζκφ ηεο θάξηαο ηνπ. Αθνχ επηβεβαηψζεη ηελ αγνξά εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ έλα QR 

code ην νπνίν ην ζθαλάξεη ζηε ζπλέρεηα ν Υπάιιεινο γηα λα πξνβάιεη θαη λα επηβεβαηψζεη 

ηελ αγνξά ηνπ πειάηε. 

 

 

  

Δικόνα 38: QR code - Τελική 
Απόδειξη 

Δικόνα 36: Δπεξεπγαζία 

Καλαθιού Πελάηη 

 

Δικόνα 37: Δπιβεβαίυζη 

ηοισείυν Πληπυμήρ 
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5.4 Μενού Πεπιήγηζηρ Τπαλλήλος 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ξφινο ηνπ ρξήζηε δηαπηζησζεί πσο είλαη Υπάιιεινο, ηφηε 

παξαπέκπεηαη θαη ζην αληίζηνηρν κελνχ πεξηήγεζεο. Τν κελνχ πεξηήγεζεο ηνπ Υπαιιήινπ 

απνηειείηαη απφ έλα επίπεδν, ην νπνίν εθπιεξεί θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 39 ην κελνχ πεξηήγεζεο ηνπ Υπαιιήινπ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Η πξψηε ιεηηνπξγία, Add Product, αθνχ παηεζεί ην αληίζηνηρν θνπκπί, 

καο παξαπέκπεη ζην barcode scanner. Ο Υπάιιεινο ζθαλάξεηο ην barcode θάπνην πξντφληνο 

θαη αθνχ γίλεη απηφ κε επηηπρία εκθαλίδεηαη κηα θφξκα. Σηε θφξκα ζπκπιήξσζεο, ν 

ππάιιεινο, θαηαγξάθεη ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ηελ ηηκή ηνπ θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. Αθνχ 

ζπκπιεξσζνχλ κε επηηπρία, εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε κία νζφλε ζηελ νπνία κπνξεί λα 

επηιέμεη θσηνγξαθία γηα ην πξντφλ. Αθνχ γίλεη ε θαηαρψξεζε κε επηηπρία ηφηε ν ρξήζηεο 

κεηαθέξεηαη πίζσ ζην κελνχ. Η δεχηεξε ιεηηνπξγία ζην κελνχ πεξηήγεζεο είλαη ε Check 

Receipt. Ο ππάιιεινο παξαπέκπεηαη ζην QR code scanner, φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

θαη ζθαλάξεη ην ηειηθφ QR code πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ πειάηε κεηά ηελ αγνξά 

ηνπ. Μφιηο ζθαλάξεη ηελ “απφδεημε” ηνπ πειάηε, εκθαλίδεηαη ζηνλ ππάιιειν κηα ζπλνπηηθή 

εηθφλα ηεο αγνξάο. Έηζη κπνξεί λα θάλεη ηαχηηζε ησλ πξντφλησλ κε απηά πνπ  φληνο πήξε ν 

πειάηεο. Μφιηο  επηβεβαηψζεη ν Υπάιιεινο ηελ αγνξά κεηαβηβάδεηαη θαη πάιη ζην αξρηθφ 

κελνχ πεξηήγεζεο ηνπ. Τέινο ε ηξίηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ ππάιιειν είλαη ε επηινγή 

Add Employee, φπνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη εθ λένπ θάπνηνλ ππάιιειν. Τν θνπκπί απηφ 

παξαπέκπεη ηνλ ππάιιειν ζε κηα θφξκα ζπκπιήξσζεο. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη είλαη ην Username, Password, Όλνκα, Δπίζεην, Ηκεξνκελία Γέλλεζεο, Φχιν, 

E mail, Γηεχζπλζε, Αξηζκφο Τειεθψλνπ, Αξηζκφο Κάξηαο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα αιιεξγία. 

Αθνχ γίλεη κε επηηπρία ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη θαηαρσξεζνχλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ρσξίο πξφβιεκα ηφηε ν ππάιιεινο κεηαβηβάδεηαη θαη πάιη ζην κελνχ πεξηήγεζήο 

ηνπ. 
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6. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο φπσο θαη ηεο 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη 

επηζήκαλζε νξηζκέλσλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο 

ηεο. Τέινο, ζα γίλεη παξνπζίαζε θάπνησλ πξνηεηλφκελσλ  κειινληηθψλ επεθηάζεσλ, νη 

νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο Υπνζηήξημεο 

Δπηρεηξήζεσλ ζε “Έμππλεο Πφιεηο”, SPECTRA. 

 

6.1 ςμπεπάζμαηα 

Σηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα νη “Έμππλεο Πφιεηο” έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, αιιάδνληαο θαζνξηζηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ. Με ηελ ξαγδαία εμέιημε, απηή ηεο ηερλνινγίαο, νη ππεξεζίεο θαη ηα πξάγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη φιν θαη πην “έμππλα”. Με απηή ηελ κεηαζηξνθή  

ε έλλνηα ηεο “Έμππλεο Πφιεο” απνθηάεη κε ηνλ θαηξφ φιν θαη πην ζαθή νξηζκφ. 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζεί ην επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ 

πνιηηψλ κε ηηο “Έμππλεο Πφιεηο”, αιιά θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ ηηο ππνζηεξίδεη. Ο ζηφρνο απηφο επηηεχρζεθε κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ηηο 

“Έμππλεο Πφιεηο”, αιιά θαη απφ ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο Πιαηθφξκαο Υπνζηήξημεο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο”, SPECTRA. Γεκηνπξγήζεθε, δειαδή, ε εθαξκνγή 

«Smart Retail» ε νπνία  ππνζηεξίδεηαη απφ έμππλεο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Android θαη ην Σχζηεκα Έμππλεο Γηαθήκηζεο πινπνηεκέλν κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνειεγθηή 

Arduino. 

Τα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο,  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο, 

επηιέρζεθαλ κε κεγάιε πξνζνρή. Τα θξηηήξηα πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή 

ησλ εξγαιείσλ ήηαλ αξρηθά ε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηά, δειαδή λα είλαη ειεχζεξε ε 

πξφζβαζε θαη ε ρξήζε ηνπο. Δμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

έμππλσλ ζπζθεπψλ, έρνπλ απμεζεί εμίζνπ πνιχ νη πεγέο, ηφζν βηβιηνγξαθηθέο φζν θαη 

δηθηπαθέο, γηα ηελ εχθνιε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο θαη θπξίσο αλ απηέο νη ζπζθεπέο 

ππνζηεξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Μηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηερλνινγίεο 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία “έμππλσλ” ζπζηεκάησλ, είλαη ε ρξήζε 

κηθξνειεγθηψλ Arduino. Δμαηηίαο ηνπ πνιχ απινχ πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ 

ρξήζηε πνπ δηαζέηεη, αιιά θαη ιφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ θφζηνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ κηθξνειεγθηή 

αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ην Arduino 

απνηειεί πιένλ ηελ πξψηε επηινγή γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Τφζν ην 

Android φζν θαη ην Arduino έρνπλ απνθηήζεη πάξα πνιιέο δηθηπαθέο θνηλφηεηεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο, θαζηζηψληαο ηελ πινπνίεζε ηεο 

πιαηθφξκαο πνιχ εχθνιε. 

Μέζσ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηηεχρζεθε ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο “Έμππλεο Πφιεο” θαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ κε απηή ηελ έλλνηα. Η έξεπλα 

απηή απνηέιεζε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο, 

έρνληαο θχξην ζηφρν ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο, απνθηήζεθαλ ζεκαληηθέο γλψζεηο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θπξίσο ζε πξνγξακκαηηζηηθφ επίπεδν. Η ελαζρφιεζε κε ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπλίζηαληαη γηα ηελ εθπφλεζε 

θάπνηνπ αληίζηνηρνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

6.2 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

Η πιαηθφξκα SPECTRA ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη κηα πφιε ζηελ εμέιημε ηεο 

δεκηνπξγψληαο έλα πην επθπέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο πνιίηεο επλνψληαο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πιαηθφξκα απηή πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο , ζα γίλεη παξνπζίαζε θάπνησλ πξνηεηλφκελσλ  κειινληηθψλ επεθηάζεσλ, νη 

νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο. 

Αξρηθά, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε κηα αμηφινγε πξνζζήθε ζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο 

«Smart Retail», ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απφθηεζεο πφλησλ κε θάζε αγνξά. Ο 

θάζε πειάηεο ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη πφληνπο κε θάζε αγνξά ηνπ θαη κφιηο 

καδεπηεί ην επηζπκεηφ πνζφ ησλ πφλησλ, λα ηνπο εμαξγπξψζεη πξνο φθειoο ηνπ. Η 

ιεηηνπξγία απηή ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ζηελ 

παξφηξπλζε ησλ ρξεζηψλ γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Μηα αθφκα ιεηηνπξγία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ ψζηε λα γίλεη πην πξνζσπνπνηεκέλε ε δηαδηθαζία ηεο 

αγνξάο, είλαη ε δεκηνπξγία ιίζηαο πξντφλησλ. Γεκηνπξγψληαο ιίζηεο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

πξνεπηιέγεη ηα πξντφληα πνπ επηζπκεί έηζη ψζηε λα κελ ηνπ δηαθχγεη θάπνην θαηά ηελ ψξα 
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ηεο αγνξάο. Με ηελ πξνζζήθε πξνεηδνπνηήζεσλ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη 

ππελζπκίζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε εβδνκαδηαία ππελζχκηζε ιίζηαο πξντφλησλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαηξνθνιφγν ηνπ πειάηε. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Υπαιιήινπ κηα πξνζζήθε πνπ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε εμαγσγή ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο Υπάιιεινο ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα εμάγεη ζπγθεληξσηηθά ζε έλα .CSV αξρείν φινπο ηνπο 

πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα αιιά θαη φιεο ηηο αγνξέο πνπ έρνπλ γίλεη. Αθφκα, κηα 

πνιχ ρξήζηκε ιεηηνπξγία ζα απνηεινχζε ε πξνβνιή φισλ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ 

κέζα απφ ηελ πξνβνιή δηαγξακκάησλ. Έηζη, ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζα κπνξεί πνιχ 

εχθνια λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ εμάγνληαο πνιχ εχθνια 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα δξάζεη ζεηηθά ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο κε ηελ επηρείξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ινγηζηήο, ν ηδηνθηήηεο, νη 

ππάιιεινη. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο δσξεάλ. Δθ‟ φζνλ ππάξρεη θάπνηα επηρείξεζε ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πιαηθφξκα θαη έρεη γίλεη κε επηηπρία ε εγθαηάζηαζε ηεο, ζα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επθνιία. Τν ηειηθφ θαη εθηειέζηκν αξρείν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή είλαη ηχπνπ .APK θαη είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλεκεζεί δσξεάλ ζην 

Google Play. Με ηε βνήζεηα ηεο βαζκνινγίαο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ησλ ζρνιίσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ζα κπνξέζεη λα  γίλεη κε επθνιία ε αμηνιφγεζε ηεο θαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο. 

Η πιαηθφξκα SPECTRA απνηειεί ππιψλα γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο επεθηάζεηο. Ο ηνκέαο 

πνπ ζα ήζεια λα επηθεληξσζεί ε έξεπλα ζην κέιινλ είλαη ζηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή. Σηελ 

εμέιημε ηεο πιαηθφξκαο πνιχ κεγάιν ξφιν ζα παίμεη ν πειάηεο θαη ε αλάδξαζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηφλ. Πξνθεηκέλνπ ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε 

απηήο ηεο πιαηθφξκαο είλαη απαξαίηεην λα ηεζνχλ θάπνηνη κεραληζκνί αλάδξαζεο. Έλαο 

ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο θαη ζπλεπψο θαηά πφζν 

γξήγνξα βξήθε ν πειάηεο ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν φζα πξντφληα δελ 

εμππεξεηνχλ ζσζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα πην 

βέιηηζην ζεκείν. Μία αθφκα ιεηηνπξγία πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ αλάδξαζε απφ ηνπο πειάηεο 

είλαη ε ζπλερή ηξνθνδνζία πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ θαζψο θαη ην ζπλσζηηζκφ πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ηνπνζεζίεο απηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα είλαη πάληα ελήκεξνη γηα ην 

πνηα επηρείξεζε ζα επηιέμνπλ θαη πνηα ρξνληθή ζηηγκή είλαη ε πην θαηάιιειε γηα απηνχο. 

Με ηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ IoT θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ “Έμππλσλ Πφιεσλ” φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Παξ‟ φια απηά, φζν πην πνιιά 

αληηθείκελα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ηφζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο γηα παξαβίαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η πιαηθφξκα SPECTRA δελ απνηειεί εμαίξεζε. Η πιαηθφξκα 

απηή ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο πνιίηεο, γηα 

λα ην πεηχρεη φκσο απηφ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαγξαθή θάπνησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Οη πξνζέζεηο θαη ην ζπκθέξνλ πνπ επηζπκεί λα εμππεξεηήζεη είλαη πάληα ππέξ 

ηνπ ρξήζηε, απηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη πσο δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη παξαβίαζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ηερλνινγίεο ηνπ IoT κέξα κε ηε κέξα εμειίζζνληαη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εμέιημε ησλ “Έμππλσλ 

Πφιεσλ” θαη ηελ πιήξε απνδνρή θαη εκπηζηνζχλε απφ ηνπο πνιίηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζεη ε έξεπλα πάλσ ζηηο “Έμππλεο Πφιεηο” θαη λα γίλεη νκαιή ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη θαη νη πνιίηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα ζηεξίμνπλ 

ηελ εμέιημε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαζψο θαη λα απνδερηνχλ θαη λα 

εκπηζηεπηνχλ εγρεηξήκαηα φπσο ε πιαηθφξκα SPECTRA. 
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