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Περίληψη 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην εκτόξευση των 
δυνατοτήτων των κινητών τηλεφώνων. Τα κινητά τηλέφωνα εξελίχθηκαν από απλές 
συσκευές επικοινωνίας σε ισχυρές υπολογιστικές µηχανές που ενσωµατώνουν πληθώρα 
διαφορετικών τεχνολογιών και καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες των χρηστών, 
αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας τους. Μία από τις 
τελευταίες τάσεις στην αγορά των κινητών τηλεφώνων αποτελεί η ενσωµάτωση της NFC 
τεχνολογίας για την πραγµατοποίησης κινητών πληρωµών. Σκοπός της εργασίας είναι η 
πολύπλευρη προσέγγιση της παρούσας κατάστασης σε ότι αφορά την τεχνολογία NFC  
µέσω της διερεύνησης και της εξέλιξή της στις κινητές συσκευές. Η εργασία προσεγγίζει 
τους ποικίλους τρόπους ενσωµάτωσης της NFC τεχνολογίας στις κινητές συσκευές και 
το πως αυτοί στοιχειοθετούν το πολύπλοκο τεχνολογικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον 
µέσα στο οποίο εξελίσσεται. Επίσης, προσεγγίζονται οι προκλήσεις και ιδιαιτερότητες 
σε επίπεδο αποδοχής από τους χρήστες, ασφάλειας, ανάπτυξης εφαρµογών στην 
πλατφόρµα του Android και σχεδιασµού εύχρηστων και λειτουργικών γραφικών 
διεπαφών. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: κινητές πληρωµές, NFC 
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Abstract 

The rapid development of technology in recent years has led to launch mobile phones 
capabilities. Mobile phones have evolved from simple communication devices to 
powerful computing machines incorporating many different technologies and cover more 
and more users needs; becoming an integral part of their everyday life. One of the latest 
trends in the mobile market is the integration of NFC technology for the accomplishment 
of mobile payments. The purpose of this work is to monitor the evolution of the NFC 
technology on mobile devices and provide a multilateral approach of the current 
situation. This thesis approaches the various ways of integrating NFC technology on 
mobile devices and how they constitute the complex technological and business 
environment in which it evolves. Challenges and peculiarities in terms of user 
acceptance, security, application development on the platform of Android, user-friendly 
design and functional graphic interfaces are also approached. 
	  

Keywords: mobile payments, NFC 
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 1. Εισαγωγή 

 Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό µια πολύπλευρη προσέγγιση της παρούσας 

κατάστασης σε ότι αφορά την τεχνολογία NFC και την ενσωµάτωση της  στις κινητές 

συσκευές, παρέχοντας τους τη δυνατότητα, να πραγµατοποιήσουν κινητές πληρωµές. 

Στόχοι της εργασίας αποτελούν η διερεύνηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας NFC στις 

κινητές συσκευές, οι ποικίλοι τρόποι ενσωµάτωσης της στις συσκευές και το πως αυτοί 

στοιχειοθετούν το πολύπλοκο περιβάλλον µέσα στο οποίο εξελίσσεται καθώς επίσης οι 

προκλήσεις και ιδιαιτερότητες σε επίπεδο αποδοχής από τους χρήστες, ασφάλειας, 

ανάπτυξης εφαρµογών και σχεδιασµού γραφικών διεπαφών. 

 Τα κεφάλαια από τα οποία απαρτίζεται η εργασία είναι τα εξής : 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα είδη των κινητών πληρωµών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνολογίες µε τη χρήση  των 

οποίων δύναται η επίτευξη κινητών πληρωµών. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνολογίες RFID και Smart Card που 

αποτέλεσαν προποµποί της τεχνολογίας NFC. 

  Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται και αναλύεται η τεχνολογία NFC, οι 

προτυποποιήσεις που έχει δεχτεί εώς τώρα και οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας της. 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται  και αναλύεται η βασική αρχιτεκτονική  

ενσωµάτωσης της NFC στις κινητές συσκευές για την επίτευξη πληρωµών καθώς επίσης 

και οι ποικίλοι τρόποι ενσωµάτωσης συγκεκριµένου στοιχείου υλικού σε αυτή. 

 Στο έβδοµο κεφάλαιο µελετώνται οι πιθανές κακόβουλες επιθέσεις που εγείρουν 

ζητήµατα ασφαλείας και τρόποι αντιµετώπισης τους. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πολύπλοκο περιβάλλον, µέσα στο οποίο 

εξελίσσονται οι κινητές NFC πληρωµές. Τα επιχειρηµατικά µοτίβα που αναπτύσσονται 

σε αυτό, καθώς επίσης παράγοντες που επηρεάζουν  την αποδοχή των χρηστών και  

προβλέψεις σχετικά µε το µέλλον των NFC πληρωµών. 

 Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά µέρη για την ανάπτυξη NFC 

εφαρµογών στην πλατφόρµα του Android. Επίσης, αναπτύσσεται η µελέτη περίπτωσης 

ενός συστήµατος συµπληρωµατικών  NFC εφαρµογών  Product Writer/ Shopping Cart  

για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της NFC τεχνολογίας και τον 

υψηλό βαθµό διάδρασης που προσφέρει. 
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 Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχεδιαστικές προκλήσεις και κανόνες 

για τη δηµιουργία εύχρηστων γραφικών διεπαφών εφαρµογών κινητών πληρωµών. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζονται ενδεικτικά περιπτώσεις της εφαρµογής 

Mastercard Pay Pass για την καλύτερη αντίληψη εφαρµογής των σχεδιαστικών κανόνων 

στη µεγιστοποίηση της ευχρηστίας για το χρήστη. 
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2. Κινητή Πληρωµή (Mobile Payment) 

   

 Ως κινητή πληρωµή (mobile payment) µπορεί να ορισθεί η µεταφορά 

χρηµατικών µονάδων ως αντάλλαγµα για την απόκτηση ενός αγαθού ή την παροχή µίας 

υπηρεσίας όπου η χρήση της κινητής συσκευής εµπλέκεται τόσο στην έναρξη όσο και 

στην επιβεβαίωση της πληρωµής. [1][2][3][4] 

2.1 Είδη κινητών πληρωµών  
 Ανάλογα το µέρος που πραγµατοποιούνται οι κινητές πληρωµές (δηλαδή 

οποιοδήποτε εµπορικό κατάστηµα ή εταιρία όπου πωλούνται υλικά αγαθά ή υπηρεσίες), 

τους συµµετέχοντες στις συναλλαγές και το εάν πραγµατοποιούνται από κόντα ή 

αποµακρυσµένα µπορούν να διακριθούν τέσσερις κύριες κατηγορίες κινητών πληρωµών 

όπως φαίνεται και παρακάτω σχηµατικά.  

 
Εικόνα 1: Είδη κινητών πληρωµών(Πηγή:[1]) 

 

2.1.1 Κινητές πληρωµές εγγύτητας(proximity payments) 

2.1.1.1 Πληρωµές χωρίς επαφή(Contactless) 
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 Οι πληρωµές χωρίς επαφή, αποτελούν την κατηγορία όπου οι πληρωµές 

πραγµατοποιούνται µε εγγύτητα αλλά χωρίς την  επαφή των φορητών συσκευών και 

αφορούν πληρωµές τόσο µεταξύ των καταναλωτών(C2C ή P2P) όσο και µεταξύ 

καταναλωτών και επιχειρήσεων(C2B). Η πληρωµή σε ένα εµπορικό κατάστηµα 

πλησιάζοντας την φορητή συσκευή στο τερµατικό πωλήσεων-PoS(Point of Sales) και η 

µεταφορά χρηµατικών µονάδων µεταξύ δύο ατόµων πλησιάζοντας τις φορητές τους 

συσκευές αποτελούν παραδείγµατα πληρωµών χωρίς επαφή. Η επίτευξη των πληρωµών 

χωρίς επαφή επιτυγχάνονται µε ποικίλους τεχνολογικά τρόπους είτε µε τη χρήση της 

τεχνολογίας bluetooth της φορητής συσκευής, είτε µέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο της 

φορητής συσκευής, είτε µε τη χρήση της τεχνολογίας Near Fields Communication(NFC). 

[1][2][3] 

2.1.1.2 Πληρωµές όπου η φορητή συσκευή λειτουργεί ως τερµατικό πωλήσεων-PoS 

 

   Συνήθως οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τον τρόπο αυτό αφορούν 

πληρωµή µε κάρτα µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων(C2B). Oι πληρωµές 

πραγµατοποιούνται µε την σύµπραξη  επιπλέον συσκευών και λογισµικού στη φορητή 

συσκευή,  συγκεκριµένα  συσκευή αναγνώρισης καρτών (card reader) και κατάλληλου 

λογισµικού για τη χρήση της συσκευής. [1][2][3] 

2.1.2 Αποµακρυσµένες κινητές πληρωµές(remote payments) 

2.1.2.1 Κινητή Μεταφορά Χρηµάτων 

 

 Το είδος αυτό συναλλαγής επιτρέπει στις κινητές συσκευές την µεταφορά 

χρηµατικών ποσών ή αλλιώς εµβασµάτων µε τη χρήση του διαδικτύου. Αφορά  

πληρωµές τόσο µεταξύ καταναλωτών(C2C ή P2P) όσο και καταναλωτών µε 

επιχειρήσεις(C2B).  Πέρα από τις τράπεζες, άλλη γνωστή εταιρία που υποστηρίζει 

µεταφορά χρηµάτων είναι η Paypal. [1][2][3] 

 

2.1.2.2 Κινητές online πληρωµές 

 

 Οι κινητές online πληρωµές αποτελούν  πληρωµές µέσω του φυλλοµετρητή της 

κινητής συσκευή ή µέσω εξειδικευµένων εφαρµογών της. Αφορούν κυρίως συναλλαγές 
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µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών(B2C). Διαχωρίζονται σε πληρωµές που αφορούν 

την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κινητού εµπορίου(m-commerce) και ψηφιακών 

αγαθών, δηλαδή αγορές εφαρµογών για την κινητή συσκευή, ψηφιακών  παιχνιδιών και 

µουσικής. [1][2][3] 
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3. Τεχνολογίες που επιτρέπουν τις κινητές πληρωµές. 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κύριες τεχνολογίες οι οποίες 

µε την ενσωµάτωσή τους στις φορητές συσκευές επιτρέπουν την επίτευξη κινητών 

πληρωµών. 

3.1 Διαδραστική φωνητική απόκριση - Interactive Voice Response 

(IVR) 
 

 Η τεχνολογία διαδραστικής φωνητικής  απόκρισης δίνει την δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µέσω τηλεφωνικής κλήσης µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή.  Με τη 

χρήση προηχογραφηµένων ή δυναµικά παραγόµενων αρχείων ήχου και  τη δυνατότητα 

καταχώρησης φωνητικής εντολής ή εισαγωγή δεδοµένων από το πληκτρολόγιο 

δηµιουργεί ένα είδος διαλογικής επικοινωνίας και πλοήγησης µε φωνητικά µενού 

επιτυγχάνοντας απλές αλληλεπιδράσεις. [1][2] 

3.2 Μήνυµα κειµένου µέσω SMS 
 

 Το Short Message Service(SMS) αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το 

οποίο δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής σύντοµων µηνυµάτων κειµένου µεταξύ κινητών 

τηλεφώνων, κινητών τηλεφώνων και επίγειων γραµµών τηλεφωνίας καθώς επίσης και 

κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Αποτελεί ευρέως διαδεδοµένη υπηρεσία των 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας στους χρήστες και το κόστος χρήσης είναι µικρό. [1][2] 

 

3.3 Κινητό διαδίκτυο(Mobile internet) 
 

  Με τα νέα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G/LTE τα οποία προσφέρουν αντίστοιχες 

ταχύτητες µε αυτές των επίγειων γραµµών, την αυξανόµενη χρήση των έξυπνων κινητών 

(smartphones) και των δυνατοτήτων τους που προσεγγίζουν αυτές των υπολογιστών 

δηµιουργείται η πεποίθηση ότι µελλοντικά οι κινητές συναλλαγές και πληρωµές θα 

αυξηθούν κατακόρυφα. Η διαρκής πρόοδος τόσο σε επίπεδο κινητών δικτύων όσο και σε 

επίπεδο δυνατοτήτων των φορητών συσκευών θα επιφέρει νέες συνθήκες στις 
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συναλλαγές και πληρωµές µέσω αυτών καθώς θα πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό 

χρόνο. [1][2] 

3.4 Near Filed Communication(NFC) 
 

 Η τεχνολογία του NFC προέρχεται από την τεχνολογία RFID. H RFID αποτελεί 

µία τεχνολογία άνευ επαφής κοντινής µονόδροµης επικοινωνίας. Χρησιµοποιήθηκε 

εκτενώς  σε διαβατήρια, ταυτοποίηση ζώων, σε βιβλιοθήκες και εντοπισµό προϊόντων. 

Τον περιορισµό αυτό της µονόδροµης επικοινωνίας του RFID ξεπέρασε η σύµπραξη των 

εταιρείων  Sony και Phillips τη δεκαετία του 90 οι οποίες ανέπτυξαν ένα αµφίδροµο 

πρότυπο κοντινής άνευ επαφής επικοινωνίας το NFC. Παρότι ήταν γνωστό από τη 

δεκαετία του 90 µόλις το 2003 αναγνωρίστηκε από τον οργανισµό ISO και αποτέλεσε 

επίσηµα ανοιχτό πρότυπο. Παράλληλα µε την ανάπτυξη του προτύπου 

πραγµατοποιήθηκαν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο βελτίωσης της 

ταχύτητας µεταφοράς των δεδοµένων και ασφάλειάς τους µέσω κρυπτογράφησης.  

 Οι εξελίξεις του προτύπου ως τεχνολογία και η ταυτόχρονη βελτίωση των 

επιδόσεων σε θέµατα ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων και ασφάλειας έχουν καταστήσει 

την τεχνολογία ιδανική για την πραγµατοποίηση κινητών πληρωµών. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται στο έντονο ενδιαφέρον που έχουν δείξει µεγάλες εταιρείες παροχής 

καρτών, οι οποίες υιοθέτησαν και διαφήµισαν τα προτερήµατα της τεχνολογίας προς 

όφελος τους και παρατήρησαν µεγάλη και θετική ανταπόκριση µε τις κάρτες που 

ενσωµατώνουν την τεχνολογία διαρκώς να πληθαίνουν.  

  Λόγω της διαδραστικότητας που περιέχει η τεχνολογία NFC µέσω της 

αµφίδροµα ανέπαφης επικοινωνίας, είναι σε θέση να παρέχει το σύνολο των 

δυνατοτήτων της όταν ενσωµατώνεται σε ένα διαδραστικό µέσο όπως το κινητό 

τηλέφωνο. Αυτός αποτελεί και ο λόγος για το έντονο ενδιαφέρον  της ενσωµάτωσης της 

τεχνολογίας στα κινητά τηλέφωνα και την µετατροπή τους σε φορητές συσκευές 

πραγµατοποίησης κινητών συναλλαγών και πληρωµών.[1][2] 
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4. Τεχνολογίες προποµποί της NFC 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο η NFC αποτελεί µία  

ασύρµατη, αµφίδροµη και  µικρής εµβέλειας τεχνολογία σύζευξης η ανάπτυξη της 

οποίας στηρίχτηκε στην τεχνολογία Radio Frequency Identification (RFID). Πέρα όµως 

της τεχνολογίας RFID ενσωµατώνει πρωτόκολλα επικοινωνίας και χαρακτηριστικά της 

Smart Card τεχνολογίας. Η Smart Card ενσωµατώνει µέρος της  RFID αλλά διαθέτει πιο 

ισχυρά µέρη υλικού (hardware) που της επιτρέπει να διαχειρίζεται περισσότερο 

πολύπλοκες διαδικασίες. [2][5] 

4.1 Radio Frequency Identification (RFID) 
 Η τεχνολογία Radio Frequency Identification (RFID) περιγράφει την µετάδοση 

δεδοµένων µεταξύ µιας συσκευής ανάγνωσης και RFID ετικέτας. Η λειτουργία της 

ετικέτας παρέχεται από ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο-RF το οποίο παράγεται από τη 

συσκευή ανάγνωσης. Επίσης, το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο χρησιµοποιείται από τη 

συσκευή ανάγνωσης για να διαβάσει και να γράψει την RFID ετικέτα µέσω 

τυποποιηµένων τεχνικών διαµόρφωσης.  

 Οι ρόλοι  στην RFID  τεχνολογία είναι διακριτοί, παγιωµένοι και µονόπλευροι 

µεταξύ της συσκευής ανάγνωσης και της  RFID ετικέτας καθώς κυρίως η συσκευή 

ανάγνωσης ενεργεί προς την ετικέτα. Τέλος, κύριο πλεονέκτηµα της RFID αποτελεί η 

αυτόµατη και άµεση εγκαθίδρυση επικοινωνίας.[2] 

4.2 Ανέπαφη Smart Card 
 Η ανέπαφη Smat Card αποτελείται από µια πλαστική κάρτα η οποία περιέχει ένα 

µικροεπεξεργαστή (Integrared Circuit- IC) και ενσωµατώνει στο πλαστικό καλώδια που 

συνδέονται µε τον µικροεπεξεργαστή και αποτελούν την κεραία. Ο µικροεπεξεργαστής 

αποτελείται από έναν µικροελεγκτή, µνήµη και διαθέτει δικό του λειτουργικό σύστηµα 

(Smart Card Operating System-SCOS). Η σύµπραξη τους, επιτρέπει  να διαµορφωθεί  

ένα  περιβάλλον όπου δύναται να πραγµατοποιηθούν ασφαλείς και πολύπλοκες 

διεργασίες, όπως κρυπτογραφικές µέθοδοι. Καθώς µπορούν να υποστηρίξουν 

κρυπτογραφικές µεθόδους, εγκαθιδρύουν ένα ασφαλές πλαίσιο κατά την αποθήκευση, 

ανταλλαγή και τροποποίηση σηµαντικών δεδοµένων.  

 Σε ότι αφορά την επικοινωνία, τα µέρη που λαµβάνουν µέρος είναι η Smart  
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Card, ένας αναγνώστης κάρτας (Card Reader) και ένα πληροφοριακό σύστηµα που 

διαχειρίζεται το µεγαλύτερο µέρος των διεργασιών.  Η εκκίνηση της επικοινωνίας 

πραγµατοποιείται όταν  µια  ανέπαφη Smart Card και ένας αναγνώστης κάρτας 

τοποθετηθούν σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. Η ενέργεια από το ηλεκτροµαγνητικό 

πεδίο - RF του αναγνώστη  µεταφέρεται µέσω της κεραίας της κάρτα στον 

µικροεπεργαστή και τον ενεργοποιεί επιτρέποντας την εγκαθίδρυση επικοινωνίας και εν 

συνεχεία την περαιτέρω διάδραση τους. Τα βασικότερα είδη ανέπαφων Smart Cards 

είναι οι MIFARE, FeLiCA και Calypso.[5]  

 Η ανταλλαγή των δεδοµένων πραγµατοποιείται µε την χρήση Application 

Protocol Data Unit (APDU) µηνυµάτων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 7816-4. Τα 

µηνύµατα αυτά, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα µηνύµατα εντολής - command 

APDU από τον reader και στα µηνύµατα απόκρισης - response APDU  από τη Smart 

Card. 

 
Εικόνα 2: Μορφή APDU µηνυµάτων εντολής και απόκρισης(Πηγή:[6]) 

 

  Στη µορφή των µηνυµάτων εντολής APDU, το CLA  αποτελεί την κλάση της 

οδηγίας, το INS τον κώδικα της οδηγίας που πρέπει να εκτελεστεί, το P1 και P2 τις 

παραµέτρους για την συγκεκριµένη οδηγία που παρέχουν επιπλέον πληροφορίες,  το Lc 

το µέγεθος των δεδοµένων της εντολής, τα Data τα δεδοµένα και οι παράµετροι της 

συγκεκριµένης οδηγίας και τέλος το Le το µέγεθος των δεδοµένων που αναµένονται από 

την απόκριση. Στη µορφή των µηνυµάτων απόκρισης APDU, τα Data αποτελούν τα 

δεδοµένα απόκρισης στην οδηγία της εντολής όπου σε περίπτωση λάθους είναι κενά 

καθώς και τα SW1 και SW2 που προσδιορίζουν την επιτυχή ή µη κατάσταση της 

απόκρισης στην εντολή, δηλαδή το εάν έλαβε την αναµενόµενη απόκριση η εντολή. 

[5][6] 
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5. Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) 

5.1 Near Field Communication (NFC) 
 Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η τεχνολογία Near Field 

Communication (NFC) αποτελεί εξέλιξη της Radio Frequency Identification (RFID) ως 

αµφίδροµη τεχνολογία σύζευξης. Παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων µε 

ρυθµούς 106, 212 και 424 kbps σε απόσταση από 4 εως και 10 εκατοστά και µε ισχύ 

σήµατος 13.56 MHZ[7][8][5]. Μπορούν να υπάρξουν 3 ειδών συσκευών που 

ενσωµατώνουν NFC: τα NFC tags, οι NFC αναγνώστες-NFC readers και τα NFC κινητά. 

Τα οποία ανάλογα µε το εάν προκαλούν, δηλαδή αν αποτελούν τους εκκινητές της 

διάδρασης ή  τους αποδέκτες, διαδραµατίζουν αντίστοιχα ενεργά ή παθητικά µέρη στη 

διαδικασία επικοινωνίας. Ο διαχωρισµός αυτός συµβαίνει και αφορά το κατά πόσο µια 

NFC συσκευή χρησιµοποιεί τη δική της πηγή ενέργειας για τη δηµιουργία RF πεδίου. 

Κατά τον ενεργό τρόπο λειτουργίας και οι δύο NFC συσκευές παράγουν πεδίο για να 

ανταλλάξουν δεδοµένα. Αντίστοιχα, κατά τον παθητικό τρόπο λειτουργίας ο εκκινητής 

είναι αυτός που παράγει RF πεδίο ενώ ο αποδέκτης χρησιµοποιεί την ενέργεια από πεδίο 

του εκκινητή[8][5]. Κατ'επέκταση, ένα NFC tag το οποίο δεν διαθέτει δική του 

εσωτερική πηγή ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά ως παθητικό µέρος στη διάδραση -

όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του RFID- και επαφίεται στην ενέργεια από το 

πεδίο του NFC κινητού ή  του NFC reader για την ανταλλαγή δεδοµένων[5].  

5.2 Πρότυπο  της NFC τεχνολογίας 
	   Το πρότυπο βάσει του οποίου λειτουργoύν και επιτυγχάνεται επικοινωνία µεταξύ 

των NFC συσκευών είναι το NFCIP(Near Filed Communication Interface and Protocol) 

και διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους µέρη το NFCIP-1 και το NFCIP-2. To  NFCIP-1 ως 

πρότυπο περιγράφεται στο ISO/IEC 18092, ECMA 340 και στο ETSI TS 102 190 και 

καθορίζει τρόπους επικοινωνίας της NFC (όπως συσκευή µε συσκευή- peer to peer και  

ενεργού-παθητικού µεταξύ 2 NFC συσκευών) καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά στο 

επίπεδο της ραδιοσυχνότητας RF. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο RF-επίπεδο που 

καθορίζει, αφορούν τη διεπαφή επικοινωνίας σήµατος RF και  πρωτόκολλα 

ενεργοποίησης της επικοινωνίας-µεταφοράς και ανταλλαγής των δεδοµένων καθώς και 

απενεργοποίησης της επικοινωνίας. Επίσης, καθώς το RF-επίπεδο της NFC 
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κληρονοµήθηκε από τα προηγούµενα ISO/IEC 1443Ο (που αφορά κυρίως τις Smart 

Cards) και  ISO/IEC 15693, το καθιστά  συµβατό  µε αυτά. 

 Το NFCIP-2 ως πρότυπο περιγράφεται στο  ISO/IEC 2181, ECMA 352 και στο 

ETSI TS 102 312 και καθορίζει το µηχανισµό εναλλαγής των  τρόπων  επικοινωνίας για 

συσκευές που επικοινωνούν βάσει των προτύπων ISO/IEC 18092(NFCIP-1), ISO/IEC 

1443Ο και ISO/IEC 15693 και λειτουργούν µε ισχύ σήµατος 13.56 MHZ. Ουσιαστικά, 

το πρότυπο επικοινωνίας NFCIP αποτελεί ένα συγκερασµό προηγούµενων προτύπων 

παγιώνοντας προδιαγραφές και ενσωµατώνοντας καινούργια τεχνικά 

χαρακτηριστικά.[5][8] 

5.3 Προτυποιήσεις NFC Forum 
 Ο οργανισµός µε τη µεγαλύτερη και σηµαντικότερη συνεισφορά στη διάδοση και 

προτυποποίηση της NFC τεχνολογίας είναι το NFC Forum. Με την συµβολή του στη 

δηµιουργία διάφορων τεχνικών προδιαγραφών, στον τρόπο λειτουργίας της NFC  

επικοινωνίας, προσπαθεί να διασφαλίσει την διαλειτουργικότητα µεταξύ NFC συσκευών 

διαφορετικών κατασκευαστών. [7] 

5.3.1 Πρότυπο ανταλλαγής µηνυµάτων - NFC Data Exchange Fomat(NDEF) 
 Σύµφωνα µε το πρότυπο επικοινωνίας του   NFC Forum, οι συσκευές NFC 

επιτυγχάνουν ανταλλαγή µηνυµάτων σε µορφή NDEF. Τα NDEF µηνύµατα αποτελούν 

δυαδικές µορφές που εµπεριέχουν µια ή περισσότερες εγγραφές(records) σε ένα ενιαίο 

φορτίo εφαρµογής  (payload) όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 3. Ουσιαστικά,  οι NDEF 

εγγραφές αποτελούν τις µονάδες µεταφοράς του φορτίου εφαρµογής σε ένα NDEF 

µήνυµα και για να περιγράψουν το φορτίο τους κάνουν χρήση 3 βασικών παραµέτρων το 
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µήκος του φορτίου (PAYLOAD_LENGTH), τον τύπο του φορτίου(TYPE) και 

 
Εικόνα 3: Σύνολο εγγραφών NDEF µηνύµατος - Μορφή NDEF εγγραφής(Πηγή:[8]) 

 

προαιρετικά τον ταυτοποιητή του φορτίου (ID).Το µήκος του φορτίου 

(PAYLOAD_LENGTH) προσδιορίζει τον συνολικό αριθµό των οκτάδων του φορτίου 

της εφαρµογής και καθορίζεται από το πεδίο SR, ο τύπος του φορτίου  προσδιορίζει  τον 

τύπο  του φορτίου (όπως URIs, MIME mediα κ.α.) ώστε το φορτίο να διαχειριστεί από 

την  κατάλληλη εφαρµογή και τέλος ο ταυτοποιητής του φορτίου επιτρέπει την 

αναγνώριση του φορτίου στην NDEF εγγραφή  από την εφαρµογή. 

 Τα συστατικά στοιχεία µίας NDEF εγγραφής απεικονίζονται αναλυτικά στο 

σχήµα 3 και είναι MB (Message Begin), ME (Message End), CF(Chunk Flag), SR (Short 

Record), IL, TNF (Type Name Format), TYPE_LENGTH, ID_LENGTH, 

PAYLOAD_LENGTH, TYPE, ID PAYLOAD. Τα MB(Message Begin) και  

ME(Message End) είναι πεδία ενός bit και προσδιορίζουν την αρχή και αντίστοιχα το 

τέλος ενός NDEF µηνύµατος. Το CF(Chunk Flag), SR(Short Record) καθώς και το IL 

είναι και αυτά πεδία ενός bit όπου το CF προσδιορίζει  εάν µια εγγραφή είναι 

εναρκτήρια ή ενδιάµεση στη διαδοχή των εγγραφών, το SR ότι το πεδίο του µήκος του 

φορτίου (PAYLOAD_LENGTH) είναι µια µονή οκτάδα και  το IL ότι το πεδίο 

ID_LENGTH υφίσταται στην κεφαλή ως µονή οκτάδα. Το TNF είναι πεδίο τριών bit και 

αναπαριστά τη δοµή του πεδίου TYPE δηλαδή τον τύπο του φορτίου.  Τέλος, τα 
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TYPE_LENGTH και  ID_LENGTH είναι πεδία 8 bit  όπου καθορίζουν το µέγεθος σε 

οκτάδες των πεδίων TYPE και ID αντίστοιχα.  

 Επίσης το NFC Forum καθορίζει διαφορετικούς  τύπους NDEF εγγραφών - 

NDEF Record Types (RTD) και ξεχωρίζουν µεταξύ τους βάση του ονόµατος τους 

(record type name). Το γεγονός αυτό συµβαίνει, ώστε οι εφαρµογές που χειρίζονται  

NDEF µηνύµατα να µπορούν να αναγνωρίζουν  στοιχεία που αφορούν τη δοµή και τη 

σηµασιολογία του περιεχοµένου στην εγγραφής. Η τροποποίηση ενός RTD  

πραγµατοποιείται  στην κεφαλή της εγγραφής στο πεδίο TNF. [5][8] 

5.3.2 NFC Forum Tags 

 Μια άλλη προσθήκη του NFC Forum στην τεχνολογία NFC είναι ο καθορισµός 

τεσσάρων είδων NFC ετικετών εκ των οποίων η καθέµια διαθέτει διαφορετική 

χωρητικότητα και  µορφοποίηση. Η µορφοποίησή τους στηρίζεται στα ISO/IEC 14443 

τύπου Α και Β και FEliCa.  

 Οι  πρώτοι 2 τύποι NFC ετικέτας στηρίζονται  στο ISO/IEC 14443 τύπου Α, 

διαθέτουν  ταχύτητα επκοινωνίας στα 106kbps, µπορούν να είναι εγγράψιµοι/για 

ανάγνωση καθώς επίσης µπορούν  να κλειδωθούν ώστε να είναι µόνο για ανάγνωση. Η 

διαφορά µεταξύ των ετικετών τύπου 1 και 2 είναι η χωρητικότητά τους όπου το τύπου 1 

διαθέτει µνήµη έως 1ΚΒ ενώ η τύπου 2 µέχρι 2ΚΒ. Η NFC ετικέτα τύπου 3 στηρίζεται 

στη FEliCa(Smart Card) διαθέτει µνήµη 2ΚΒ και ταχύτητα επικοινωνίας 212kbps. 

Τέλος, η NFC ετικέτα τύπου 4  στηρίζεται στο ISO/IEC 14443 τύπου Α και Β διαθέτει 

µνήµη έως 32ΚΒ, ταχύτητα επικοινωνίας από 106 εώς 424 kbps και  µπορεί να είναι 

εγγράψιµη ή µόνο για ανάγνωση, γεγονός που καθορίζεται κατά τη διαδικασία της 

κατασκευής. [5][8] 

5.4 Τρόποι λειτουργίας NFC συσκευών   
	   Η	   τεχνολογία	  NFC,	  µοιράζεται όπως αναφέραµε κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

µε την RFID σε επίπεδο εµβέλειας, εύρους ζώνης και εγκαθίδρυσης επικοινωνίας. 

Παρ'όλα αυτά, σε αντίθεση µε την RFID, η NFC δεν έχει αποκλειστικούς ρόλους 

λειτουργίας καθώς οποιαδήποτε κινητή συσκευή ενσωµατώνει NFC είναι σε θέση να 

λειτουργήσει µε 3 διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι είναι: οι Read/Write Mode, Peer to 

Peer και Card Emulation[9][10]. H επικοινωνία µεταξύ των συσκευών πραγµατοποιείται 

µε την ανταλλαγή µηνυµάτων  σε µορφή   NFC Data Exchange Fomat(NDEF)[8] όταν 

αυτά λετουργούν σε Read/Write και Peer to Peer Mode, σύµφωνα µε την προτυποποίηση 
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του NFC  Forum. Ενώ, κατά την επικοινωνία σε Card Emulation, οι συσκευές 

ανταλλάσσουν µηνύµατα σε µορφή Application Protocol Data Unit (APDU) όπως και οι  

Smart Cards. 

 

5.4.1 Read/Write Mode 

 
Εικόνα 4: Τρόπος λειτουργίας Read/Write (Πηγή: [8])  

  Όταν συσκευή λειτουργεί  µε τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να διαβάσει και να 

τροποποιήσει, δηλαδή να κάνει εγγραφές, σε ποµποδέκτες NFC. Η λειτουργία αυτή είναι 

ίδια όπως στην περίπτωση της RFID, όπου η συσκευή ανάγνωσης διαβάζει και γραφεί σε 

RFID ετικέτα. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 4 µια NFC συσκευή παράγει RF   πεδίο 

του οποίου η διεπαφή επικοινωνίας είναι συµβατή µε το ISO/IEC 14443 τύπου Α και Β 

και FeLiCa το οποίο µπορεί να ενεργοποιήσει όλους τους τύπους NFC Forum ετικετών 1 

εώς  4 και να ανταλλάσσουν µηνύµατα σε NDEF µορφή.[9][8][5] 

5.4.2 Peer to Peer Mode 

 
Εικόνα 5: Τρόπος λειτουργίας Peer-to-Peer(Πηγή: [8]) 

 

 Όταν η συσκευή λειτουργεί µε τον τρόπο αυτό δίνει την δυνατότητα σε 2 NFC 

ενεργές κινητές συσκευές να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους δηµιουργώντας αµφίδροµη 
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επικοινωνία. Με τη δηµιουργία της επικοινωνίας οι συσκευές είναι σε θέση να 

ανταλλάξουν επαφές, φωτογραφίες, µουσική και γενικά οποιουδήποτε είδους δεδοµένα. 

Η διεπαφή επικοινωνίας  του RF πεδίου είναι συµβατή µε  το πρότυπο NFCIP-1 και 

οι συσκευές µεταξύ τους πραγµατοποιούν την ανταλλαγή των δεδοµένων σε µορφή  

NDEF, όπως εµφανίζεται στην εικόνα 5. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας το  NFC Forum  

εισήγαγε το Logical Link Control Protocol(LLCP) ως προσθήκη στις λειτουργίες 

αµφίδροµης επικοινωνίας που περιγράφονται στο NFCIP-1 µε στόχο να ισχυροποιήσει 

τη λειτουργία. Στον Peer-to-Peer  τρόπο λειτουργίας καθώς και οι δύο συσκευές είναι 

ενεργές τίθεται το ζήτηµα το ποια συσκευή θα διαδραµατίζει το ρόλο του εκκινητή και 

ποια το ρόλο του δέκτη. Το NFCIP-1 πρότυπο σε γενικές γραµµές ορίζει ότι οι ρόλοι 

καθορίζονται πριν την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας καθώς όµως το LLCP 

αντιµετωπίζει ισάξια τις δύο συσκευές η διαφοροποίηση των ρόλων επαφίεται στην 

επιλογή που γίνεται σε επίπεδο εφαρµογής. [9][8][5] 

5.4.3 Card Emulation Mode

 

 
Εικόνα 6: Τρόπος λειτουργίας Card Emulation (Πηγή:[8]) 

 Όταν η συσκευή λειτουργεί µε τον τρόπο αυτό στην ουσία συµπεριφέρεται ως 

Smart Card, όπου µια εξωτερική συσκευή ανάγνωσης(NFC reader) µπορεί να τη 

διαβάσει και να εγγράψει στη συσκευή. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 6, η διεπαφή 

επικοινωνίας του RF πεδίου είναι συµβατή µε  το το ISO/IEC 14443 τύπου Α και Β και 

FeLiCa και το ρόλο του εκκινητή το διαδραµατίζει η συσκευή ανάγνωσης(NFC reader) 

όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Smart Card. Το παράδοξο σε αυτό τον τρόπο 

λειτουργίας αποτελεί το γεγονός ότι η NFC  συσκευή είναι ενεργή αλλά καθώς  

λειτουργεί ως Smart Card λειτουργεί παθητικά. Ο συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας 
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είναι και αυτός που επιτρέπει την πραγµατοποίηση κινητών πληρωµών µε τη χρήση NFC  

κινητών. [9][8][5] 

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πρότυπα που προσδιορίζουν όλους τους 

παραπάνω τρόπους λειτουργίας δεν οριοθετούν ξεκάθαρα ζητήµατα που αναφέρονται σε 

θέµατα ασφάλειας ή κρυπτογράφησης της ανέπαφης NFC επικοινωνίας.[11][12] 
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6. Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) στις 

κινητές πληρωµές 

 

 Η χρήση και ενσωµάτωση της τεχνολογίας NFC στις κινητές συσκευές και 

κυρίως στα έξυπνα τηλέφωνα, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

αποδοχή των κινητών πληρωµών. Μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η τεχνολογία λόγω της αµφίδροµα ανέπαφης σύζευξης  η οποία λειτουργεί 

βοηθητικά σε επίπεδο διάδρασης, καθιστούν την τεχνολογία ιδανική για την 

πραγµατοποίηση κινητών πληρωµών. Το γεγονός αυτό επικυρώνεται από το έντονο 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν  τόσο εταιρείες παροχής καρτών και χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών όσο και εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων  όπου τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζουν στην αγορά όλο και περισσότερα µοντέλα έξυπνων κινητών και 

φορητών συσκευών που ενσωµατώνουν την τεχνολογία NFC. Παρ΄όλα αυτά, για να 

προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον σαν τεχνολογία  κινητών πληρωµών χρειάστηκε να 

διευθετηθούν ζητήµατα κυρίως ασφαλείας. Το γεγονός ότι το µαγνητικό πεδίο είναι 

µικρής εµβέλειας µπορεί να παρέχει ασφάλεια µέχρι ένα βαθµό αλλά δεν παρέχει 

κάλυψη σε επίπεδο κρυπτογράφησης.  

 Το βασικό ζήτηµα ασφάλειας ξεπεράστηκε µε τη διαµόρφωση µιας 

συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής στο εσωτερικό των συσκευών. Η αρχιτεκτονική αυτή 

αφορά την ενσωµάτωση ασφαλών στοιχείων hardware και συγκεκριµένα του Secure 

Element (SE). Με τον τρόπο αυτό, η σύµπραξη της NFC µε το SE αποτελούν ιδανικό 

συνδυασµό για την πραγµατοποίηση NFC εφαρµογών µε ασφάλεια.[8] 
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6.1 Βασική NFC  αρχιτεκτονική κινήτων συσκευών για κινητές 

πληρωµές. 
 

 
Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική NFC για κινητές πληρωµές (Πηγή:[8]) 

 

 Όπως παρατηρούµε και από την εικόνα 7 παραπάνω, η βασική NFC 

αρχιτεκτονική των κινητών συσκευών αποτελείται από 4 µέρη το Baseband ή Host 

Controller, το NFC Controller, το Secure Element (SE) και την NFC κεραία καθώς 

επίσης και διεπαφές που τους επιτρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους.   

 Το Baseband ή Host Controller αναπαριστά το υλικό της συσκευής που είναι 

απαραίτητο για να εκτελεστεί το λειτουργικό και οι διάφορες εφαρµογές σε αυτό. Το 

Baseband ή Host Controller είναι αυτό που πραγµατοποιεί την επεξεργασία των 

ανταλλασσόµενων δεδοµένων, επιτρέπει την σύνδεση του NFC Controler µε το SE και 

εναλλάσσει κατά περίπτωση τους τρόπους λειτουργίας του NFC Controler. Συνήθως 

είναι ευάλωτο σε κακόβουλες  επιθέσεις καθώς  δεν εφαρµόζει µέτρα για  υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας.  
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 Το NFC Controler είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα(IC), λειτουργεί 

συµπληρωµατικά στο Baseband ή Host Controller και λειτουργεί ως  διασύνδεση ώστε ο  

Baseband Controller να έχει πρόσβαση στην NFC κεραία. Η σύνδεση µεταξύ αυτών των 

δύο στοιχείων γίνεται µέσω της διεπαφής Host Controller Iterface(HCI).  

 Το SE αποτελεί το ασφαλές κοµµάτι υλικού όπου αποθηκεύονται σηµαντικά 

δεδοµένα, είναι ξεχωριστά από το Baseband Controller, παρ'όλα αυτά όµως µπορούν να 

ανταλλάξουν δεδοµένα µεταξύ τους. Το SE έχει τη δική του διασύνδεση µε τον NFC 

Controller. H σύνδεση µεταξύ SE και NFC Controler µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

διάφορους τρόπους, είτε µε τη διεπαφή Signal-in Signal-out Connection (S2C) είτε µε τη 

διεπαφή Single Wire Protocol (SWP). Η επιλογή για το ποια διεπαφή είναι 

καταλληλότερη για την επικοινωνία µεταξύ του SE και του NFC Controler έχει να κάνει 

µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνεται το SE σε µία κινητή συσκευή NFC. Τέλος, η 

υλοποίηση ανταλλαγής των δεδοµένων πραγµατοποιείται µέσω της διεπαφής NFC(NFC 

Interface) που αποτελεί σύµπραξη του NFC Controler, της κεραίας και  του NFC 

Contactless Front Εnd(NFC CLF).  

 Με αυτή την αρχιτεκτονική διασφαλίζεται ένα ασφαλές κανάλι µεταξύ της NFC 

κεραίας και του SE προσπερνώντας  to Baseband Controller που µπορεί να ενέχει 

κινδύνους ασφαλείας. Το ασφαλές κανάλι µεταξύ NFC κεραίας και SE παρέχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν κινητές πληρωµές καθώς επιτρέπει τη συσκευή να 

λειτουργήσει σε Card Emulation Mode και µια εξωτερική συσκευή ανάγνωσης να 

επικοινωνήσει απευθείας µε το SE.[8][5][11][12][13] 

6.2 Ασφαλές Στοιχείο - Secure Element (SE) 
 

 Το ασφαλές στοιχείο-Secure Element (SE) αποτελεί ένα ξεχωριστό από την 

υπόλοιπη συσκευή και  ασφαλές στοιχείο υλικού-harware µε δικό του λογισµικό που 

αποθηκεύει µε ασφαλή τρόπο εµπιστευτικά δεδοµένα, εφαρµογές και υποστηρίζει 

κρυπτογραφικές λειτουργίες. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του SE αποτελεί το γεγονός ότι 

η λειτουργικότητά του µπορεί να ορισθεί και να τροποποιηθεί και µετά την κατασκευή 

του. Η τροποποίηση αυτή όµως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από έµπιστους 

διαχειριστές υπηρεσίας Trusted Service Manager (TSM), όπως οι κατασκευαστές 

φορητών συσκευών, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας - Mobile Network Operators 

(MNO), πάροχοι έµπιστων πληροφορικών πλατφόρµων και οι πάροχοι αξιόπιστων 
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συναλλαγών και καρτών που διαδραµατίζουν ρόλο έµπιστου ενδιάµεσου. Το γεγονός 

αυτό όµως, εγείρει ζητήµατα για το ποιός θα διαχειρίζεται το SE, καθώς ανάλογα µε τον 

τρόπο εφαρµογής του SE στη συσκευή συµµετέχουν διαφορετικοί ενδιάµεσοι. 

[11][12][14][9][13] 

6.3 Τρόποι ενσωµάτωσης του SE στις NFC κινητές συσκευές. 
 

 Ενώ η αρχιτεκτονική της NFC τεχνολογίας έχει παγιωθεί, υπάρχουν ποικίλες 

πρακτικές ενσωµάτωσης του SE στο υλικό-hardware των κινητών συσκευών. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες : 

6.3.1 Ενσωµατωµένο SE  
   Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι συσκευές όπου το SE είναι µη αποσπώµενο, 

δηλαδή είναι ενσωµατωµένο µαζί µε το υπόλοιπο υλικό της συσκευής. Πολλές φορές σε 

αυτή την περίπτωση, µπορεί να πραγµατοποιηθεί  υλοποίηση όπου το chip του SE  

ενσωµατώνει και  το chip του NFC Controller. Η πρακτική του ενσωµατωµένου SE 

αποτελεί πολύ κλειστή αρχιτεκτονική καθώς µόνο ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα 

να διαχειριστεί το SE. Η εφαρµογή αυτής της πρακτικής ενέχει µειονεκτήµατα σε ότι 

αφορά τη φορητότητα του SE και των δεδοµένων του καθώς σε περίπτωση αλλαγής 

συσκευής οι πληροφορίες που περιέχει το SE δεν θα µπορούν να είναι διαθέσιµες στη 

νέα συσκευή. [10][9][8][15] 

6.3.2 Universal Intergrated Circuit Card - SIM  
 Σε αυτή την περίπτωση, οι συσκευές χρησιµοποιούν ασφαλές στοιχείο τύπου 

Universal Intergrated Circuit Card (UICC). Το οποίο είναι, τροποποιηµένη έκδοση της 

γνωστής SIM(Subscriber Identity Module) των τηλεφώνων που τις εκδίδουν οι εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας (MNO) και παρέχει ασφαλή αυθεντικοποίηση στο δίκτυο της 

εταιρείας, διαδραµατίζοντας ρόλο SE. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής  για την 

επικοινωνία µε το SE-UICC αναπτύχθηκε το πρότυπο Single Wire Protocol (SWP) το 

οποίο καθορίζει την επικοινωνία µεταξύ του SE-UICC και του NFC Controler. Ως 

µειονέκτηµατα αυτής της πρακτικής για την ευρύτερη υιοθέτησή της, αποτελεί το 

γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες κινητής δεν εκδίδουν µαζικά UICC-SIM κυρίως 

λόγω έλλειψης εφαρµογών που να χρησιµοποιούν το πρότυπο SWP και υψηλότερου 

κόστους σε σύγκριση µε τις συµβατικές SIM. [10][9][8][15] 
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6.3.3 Ασφαλής microSD κάρτα 

 Στην περίπτωση αυτή το SE ενσωµατώνεται µε τη µορφή microSD κάρτας. Σε 

αντίθεση µε την πρακτική του UICC ως SE, όπου για την επικοινωνία του UICC µε το 

NFC Controler απαιτείται η χρήση του προτύπου SWP, η microSD κάρτα δεν έχει 

κάποιο προτυποποιηµένο τρόπο επικοινωνίας µε το NFC Controller. Το γεγονός αυτό, 

επιτρέπει ως εναλλακτική για την επικοινωνία του SE- microSD κάρτα  µε το NFC 

Controller την ανάπτυξη µιάς εναλλακτικής εφαρµογής που θα εκτελείται στο 

λειτουργικό σύστηµα ως µεσολαβητής αναµετάδοσης  Application Protocol Data Unit 

(APDU) µηνυµάτων (όπου θα έχει πρόσβαση και στα δύο µέρη). Ως µειονεκτήµατα 

αυτής της πρακτικής µπορούν να εντοπισθούν το γεγονός ότι η πρακτική µε τη χρήση  

microSD κάρτας εφαρµόζεται µόνο σε συσκευές που διαθέτουν υποδοχή για microSD 

κάρτα, η µη  ορθή λειτουργία της εφαρµογής που θα κάνει την αναµετάδοση των APDU 

µηνυµάτων και η έλλειψη προσοχής σε θέµατα κρυπτογράφησης των δεδοµένων καθώς 

η εφαρµογή τρέχει στο λειτουργικό σύστηµα του τηλεφώνου που είναι ευάλωτο ως 

περιβάλλον καθώς δεν παρέχει µέτρα υψηλού επιπέδου. [10][9][8] [15]  

6.3.4 Εικονικό SE - Host Card Emulation(HCE) 

 Η περίπτωση του εικονικού SE  αποτελεί τη µοναδική , έως τώρα, όπου το SE 

δεν αποτελεί κοµµάτι υλικού της κινητής συσκευής αλλά η λειτουργία του επαφίεται σε 

λογισµικό. Η υλοποίηση του SE σε αυτού του είδους την αρχιτεκτονική 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση αποµακρυσµένου ασφαλούς και έµπιστου 

τερµατικού(trusted server) σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους(cloud computing). Η 

διαδικασία στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµογής έχει την εξής τροποποίηση. Η ροή 

των δεδοµένων µεταβιβάζεται από τον NFC Controller  σε µια ασφαλή εφαρµογή στον  

Baseband Controller και η εφαρµογή µέσω της χρήσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

επικοινωνεί µε τον ασφαλή  cloud server ώστε να επικυρωθεί η συναλλαγή.  

 Ως µειονεκτήµατα στην συγκεκριµένη υλοποίηση θα µπορούσαν να αναφερθούν 

τα παρακάτω. Κατά τη διαδικασία της µεταφοράς των δεδοµένων, τα δεδοµένα 

διαχειρίζονται από µια εφαρµογή που τρέχει στον Baseband Controller το οποίο δεν 

παρέχει απολύτως ασφαλές περιβάλλον. Επίσης το σηµαντικότερο ζήτηµα στον 

συγκεκριµένο τρόπο εφαρµογής αποτελεί το γεγονός ότι η µεταφορά των δεδοµένων 

στον server υπολογιστικού νέφους πραγµατοποιείται µέσω του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας. Το οποίο συνεπάγεται, ότι στην περίπτωση εκείνη όπου ο χρήστης δεν 
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διαθέτει σήµα στην κινητή του συσκευή η συναλλαγή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

[13][16][17][18][19][20][21][22] 

6.4 Trusted Mobile Base  
 Το Trusted Mobile Βase αποτελεί ανερχόµενη και εξελισσόµενη τεχνολογία. 

Αποτελεί ξεχωριστό µέρος στον πυρήνα του υλικού της συσκευής και αφορά την 

αρχιτεκτονική του επεξεργαστή. Συγκεκριµένα,  αποτελεί ένα  ασφαλές κοµµάτι µέσα 

στον  επεξεργαστή της κινητής συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, ο επεξεργαστής ενώ 

αποτελεί ένα ενιαίο µέρος υλικού(hardware) κατατµήται σε δύο περιβάλλοντα, ένα σε 

κανονικό τρόπο λειτουργίας και ένα σε ασφαλή, όπου δεν έχει πρόσβαση το υπόλοιπο 

µέρος. Η πρόσβαση από το ένα περιβάλλον στο άλλο επιτυγχάνεται µέσω ενός 

µηχανισµού που λειτουργεί εποπτικά σαν διακόπτης  και  επιτρέπει την εναλλαγή από το 

ένα περιβάλλον στο άλλο. Η εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε το SE 

µπορεί να εξασφαλίσει πιο ολοκληρωµένη ασφάλεια των δεδοµένων και κινητών NFC 

πληρωµών. Άµεση εφαρµογή µπορεί να έχει στην περίπτωση του εικονικού  SE που τα 

δεδοµένα αντί να αποθηκεύονται σε υπολογιστικό σύννεφο να αποθηκεύονται στο 

ασφαλές κοµµάτι του υλικού. 

 Θεωρείται ότι µελλοντικά θα µπορούσε να αντικαταστήσει  το SE 

ενσωµατώνοντας τη λειτουργία του SE στο ασφαλές κοµµάτι του επεξεργαστή. Επίσης, 

το γεγονός  ότι ένα ενιαίο κοµµάτι υλικού διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά  

περιβάλλοντα, το θέτει απευθείας ως µια εναλλακτική µε µικρό κόστος  και άµεσα 

διαθέσιµη σε µεγάλο εύρος χρηστών κινητών συσκευών[8][23][24][25][26] 

 

6.5  Τεχνολογία Μεταφοράς δεδοµένων Οver The Air(OTA) 
 Μεγάλη συνεισφορά στην υλοποίηση των κινητών πληρωµών µε τη χρήση  NFC 

έξυπνων συσκευών αποτέλεσε η χρήση της τεχνολογίας Over The Air(OTA). Η 

εφαρµογή της είναι πολύ διαδεδοµένη σε περιπτώσεις  κινητών πληρωµών όπου η  

υλοποίηση τους πραγµατώνεται µε τη χρήση UICC ή HCE ως SE.  Το βασικό  θέµα το 

οποίο συνέβαλλε να ξεπεραστεί, αποτελεί η διαχείριση του SE µετά την έκδοση του   

(όπως στην περίπτωση του UICC), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και τροποποίησης των δεδοµένων του µέσω του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας[27][3][28][9]. Στην περίπτωση του HCE λειτούργησε 

βοηθητικά ως ένα ασφαλές κανάλι κατά τη µεταφορά των δεδοµένων στο  cloud server 
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για την επικύρωσή τους στο εικονικό SE[22]. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ο τρόπος µε 

τον οποίο λειτουργεί η τεχνολογία OTA πραγµατοποιείται  µέσω αποστολής µηνυµάτων 

όταν πρόκειται για µεταφορά δεδοµένων, ενώ όταν πρόκειται για µεταφορά εφαρµογών 

χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο  Βearer Independent Protocol(BIP) µέσω GPRS/UTMS. 

[9][29][27]  
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7. Ζητήµατα ασφάλειας στις κινητές συσκευές µε NFC 

 

 Το γεγονός ότι η ασύρµατη τεχνολογία NFC βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, σε ότι 

αφορά τη χρήση της για την πραγµατοποίηση κινητών πληρωµών εγείρει σηµαντικά 

ζητήµατα ασφάλειας. Τα ζητήµατα αυτά αφορούν την ασφάλεια των δεδοµένων και την 

ιδιωτικότητα του χρήστη, την λειτουργικότητα της συσκευής, του Base Band Controller 

ή Host Controller, του NFC Controller  και  του SE, καθώς επίσης και τη µεταφορά των 

δεδοµένων µέσω της κεραίας. Αυτά, µπορούν αν κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες θεµάτων ασφαλείας, σε θέµατα ασφαλείας της RF επικοινωνίας -δηλαδή του 

πεδίου- και σε θέµατα ασφαλείας που αφορούν τα κοµµάτια υλικού των NFC κινητών 

συσκευών. [8] 

 Όπως είναι αντιληπτό, προσοχή σε ζητήµατα ασφαλείας πρέπει να δοθεί σε όλα 

τα µέρη της NFC αρχιτεκτονικής για κινητές πληρωµές.  Ο Base Band Controler ή και οι 

εφαρµογές που τρέχουν σε αυτόν αν δεχτούν επίθεση από κακόβουλο λογισµικό θέτουν 

σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδοµένων του χρήστη καθώς όλα τα 

δεδοµένα είναι αποθηκευµένα εκεί. Επίσης θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα  της 

συσκευής, του Base Band Controller, του NFC Controller  και του SE καθώς 

οποιαδήποτε διαδικασία πραγµατοποιείται µπορεί να µπλοκαριστεί, τροποποιηθεί ή  

υποκλαπεί. 

 Πιθανή τροποποίηση του NFC controller µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

λειτουργικότητα NFC στην συσκευή, καθώς τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µέσω του 

σήµατος της κεραίας µπορεί να µπλοκαριστούν, τροποποιηθούν ή υποκλαπούν. Επίσης 

µπορεί  η ροή  µεταξύ του SE και της εξωτερικής συσκευής ανάγνωσης ή  τον Base 

Band Controller να αναδροµολογηθεί. 

 Τέλος, παρότι το SE αποτελεί το µοναδικό ασφαλές κοµµάτι της αρχιτεκτονικής, 

εάν κάποιος το αντικαταστήσει µε κάποιο άλλο τροποποιηµένο είναι σε θέση να 

εκµεταλλευτεί τα κενά ασφαλείας καθώς η επικοινωνία µεταξύ NFC controller και  του 

SE δεν είναι  προς το παρόν απόλυτα προτυποποιηµένη. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

πιθανές επιθέσεις που µπορεί να δεχτεί µια NFC συσκευή. [8][12] 
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7.1 Υποκλοπή (Eavesdropping) 
 Καθώς η επικοινωνία των NFC συσκευών πραγµατοποιείται µέσω RF κυµάτων 

είναι εύκολο κάποιος µε κατάλληλα µέσα να λάβει το µεταδιδόµενο σήµα. 

Χαρακτηριστικό της NFC τεχνολογίας αποτελεί το γεγονός ότι επικοινωνούν σε 

απόσταση µικρότερη από το πολύ 10 εκατοστά άρα τα ερωτήµατα που εγείρονται σε µία 

πιθανή υποκλοπή αφορούν την απόσταση στην οποία θα βρίσκεται ο υποκλοπέας. 

Παρ'όλα αυτά συγκεκριµένη απάντηση δεν µπορεί να δοθεί καθώς υπάρχει µια πληθώρα 

παραγόντων που διαδραµατίζουν ρόλο στη συσκευή που αποστέλλει το πεδίο, όπως 

χαρακτηριστικά του RF πεδίου που αφορούν την γεωµετρία της  κεραίας, το φαινόµενο 

ασπίδας που προκαλεί η θήκη της συσκευής και το περιβάλλον που στέλνεται το σήµα. 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και τα χαρακτηριστικά του µέσου του 

υποκλοπέα όπως η γεωµετρία της κεραίας του, η ποιότητα του δέκτη και του 

αποκωδικοποιητή του RF σήµατος που διαθέτει καθώς και το περιβάλλον που 

επιχειρείται η υποκλοπή όπως το εάν παρεµβάλουν  µεταλλικά εµπόδια ή θόρυβος. 

 Επιπλέον, σηµαντικός παράγοντας σε  περίπτωση υποκλοπής αποτελεί ο τρόπος 

µε τον οποίο λειτουργεί η συσκευή που δέχεται επίθεση. Ο τρόπος µε τον οποίο 

µεταδίδονται τα δεδοµένα εάν η συσκευή εκπέµπει το RF πεδίο ή το δέχεται είναι 

διαφορετικός. Όταν η συσκευή στέλνει δεδοµένα,  δηλαδή είναι ενεργή,   υποκλοπή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί ευκολότερα ενώ στην περίπτωση που είναι δέκτης του 

κύµατος είναι δυσκολότερο, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ανάλογα µε το αν 

λειτουργεί ενεργά ή παθητικά το σήµα εκπέµπεται µε διαφορετικό 

τρόπο.[13][30][31][32][33] 

7.2 Φθορά δεδοµένων (Data corruption) 
 Η περίπτωση φθοράς των δεδοµένων στην ουσία αποτελεί άρνηση υπηρεσίας 

(Denial of Service) καθώς αυτός που πραγµατοποιεί την επίθεση δεν είναι σε θέση να 

µεταχειριστεί τα πραγµατικά δεδοµένα που ανταλλάσσονται αλλά έχει ως στόχο το να 

δηµιουργήσει πρόβληµα επικοινωνίας µεταξύ των συσκευών. Η φθορά των δεδοµένων 

στην τεχνολογία NFC µπορεί να επιτευχθεί παρεµβάλλοντας έγκυρες συχνότητες του 

φάσµατος των  δεδοµένων   τον κατάλληλο χρόνο. Ο κατάλληλος χρόνος µπορεί να 

υπολογιστεί εάν αυτός που επιχειρεί την επίθεση γνωρίζει το πλαίσιο διαφοροποίησης 

και κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται. 
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 Η φθορά των δεδοµένων µπορεί εύκολα να εντοπιστεί και αντιµετωπισθεί καθώς 

οι NFC συσκευές µπορούν να πραγµατοποιήσουν έλεγχο του RF πεδίου καθώς 

µεταδίδουν δεδοµένα. Επίσης, η ενέργεια που απαιτείται για τη φθορά των δεδοµένων 

είναι πολύ µεγάλη γεγονός που καθιστά την επίθεση αυτή εύκολα αντιληπτή. 

[13][30][31][32] [33][34] 

7.3 Τροποποίηση δεδοµένων (Data modification) 
  Στην περίπτωση της τροποποίησης των δεδοµένων αυτός που πραγµατοποιεί την 

επίθεση επιθυµεί η συσκευή που λαµβάνει το σήµα να λάβει τα αρχικά απεσταλµένα 

δεδοµένα αλλά αλλοιωµένα. Η επίτευξη αυτής της επίθεσης εξαρτάται από την ισχύ του 

πλάτους διαµόρφωσης που εφαρµόζεται και µπορεί να οδηγήσει σε µερική ή ολική 

αλλοίωση των δεδοµένων. Η αποφυγή αυτού του είδους επίθεσης µπορεί να επιτευχθεί 

παράγοντας και οι δύο συσκευές πεδίο αλλά αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ευάλωτος 

σε υποκλοπές. Εναλλακτικά, από τη στιγµή που οι NFC µπορούν να ελέγξουν το RF 

πεδίο καθώς µεταδίδουν δεδοµένα, µπορεί η συσκευή που µεταδίδει τα δεδοµένα να 

ελέγχει διαρκώς το πεδίο για τυχόν επιθέσεις και να διακόπτει την µετάδοση σε 

περίπτωση  που συµβαίνει κάτι τέτοιο.[13] [30] [32] [33] 

7.4 Εισαγωγή δεδοµένων (Data insertion) 
 Με την εισαγωγή δεδοµένων επιχειρείται η εισαγωγή µηνυµάτων στα δεδοµένα 

που ανταλλάσσουν δύο συσκευές µεταξύ τους. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο 

εάν η συσκευή που πρέπει να αποκριθεί στο µήνυµα της άλλης συσκευής αργήσει να 

απαντήσει και αυτός που πραγµατοποιεί την επίθεση στείλει πρώτος µήνυµα. Στην 

περίπτωση που τα µηνύµατα απόκρισης επικαλυφθούν τότε τα δεδοµένα αλλοιώνονται 

και καµία απόκριση δεν λαµβάνεται από την άλλη συσκευή. 

 Η επίθεση αυτή µπορεί να αποφευχθεί εάν η συσκευή που αποκρίνεται απαντάει 

χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, ο έλεγχος του πεδίου από τη συσκευή που αποκρίνεται 

µπορεί να αντιληφθεί πιθανή επίθεση και να διακόψει την επικοινωνία.[13] [30] [31] 

[32] 

7.5 Ενδιάµεσος (Man in the Middle Attack) 
 Η επίθεση του ενδιάµεσου σε NFC σύνδεση είναι µη εφικτή πρακτικά και ειδικά 

εάν πάντα η µία από τις δύο συσκευές που επικοινωνούν παράγει RF πεδίο και η άλλη 



 

27 

είναι δέκτης του πεδίου. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ελέγχεται το πεδίο διαρκώς για 

τυχόν παρεµβολές από επιθέσεις και να διακόπτεται η επικοινωνία.[13][30][31] [32][35] 

7.6 Αναµετάδοση(Relay Attack) 
 Παρόµοια επίθεση µε τον ενδιάµεσο, (όπου θα µπορούσε να θεωρηθεί και 

υποκατηγορία του), αποτελεί η επίθεση της αναµετάδοσης. Στην περίπτωση της 

αναµετάδοσης ο εκάστοτε υποκλοπέας θα µπορούσε να υποκλέπτει τα ανταλλασσόµενα 

δεδοµένα µεταξύ µιας κινητής NFC συσκευής και ενός NFC αναγνώστη, και να τα 

µεταδίσει σε µία άλλη αποµακρυσµένη NFC συσκευή, η οποία θα πραγµατοποιήσει 

συναλλαγή µε τα στοιχειά αυτά.[36][37][34][38][32] 

7.7 Ασφαλές κανάλι για την NFC τεχνολογία στις κινητές πληρωµές 
 Όπως διαπιστώσαµε και από τα παραπάνω, οι συσκευές µε  τεχνολογία NFC 

έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το RF πεδίο, να αντιλαµβάνονται επικείµενες 

επιθέσεις και να διακόπτουν την επικοινωνία εάν χρειαστεί. Οι επιθέσεις στις οποίες 

παρουσιάζεται µεγαλύτερη ευαισθησία είναι η υποκλοπή και η τροποποίηση των 

δεδοµένων. Όλα τα ζητήµατα ασφαλείας µπορούν να ξεπεραστούν εάν δηµιουργηθεί ένα 

ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, γεγονός που είναι εύκολο να επιτευχθεί καθώς δεν είναι 

ευάλωτο σε επιθέσεις ενδιάµεσου. Με τη χρήση υβριδικών µεθόδων κρυπτογραφίας που 

βασίζονται σε RSA ή ελλειπτικές καµπύλες και συµµετρικών κλειδιών όπως 3DES και 

AES, µπορεί να παρέχει µε ασφάλεια τη µετάδοση των δεδοµένων.  

 Επιπρόσθετα, στη δηµιουργία ενός ασφαλούς  καναλιού, θα µπορούσε να 

λειτουργήσει η αντικατάσταση των πραγµατικών στοιχείων του χρήστη µε 

τεκµήρια(tokens). Τα τεκµήρια αποτελούν κωδικοποιηµένη µορφή των πραγµατικών 

στοιχείων του χρήστη και µπορούν να  χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά κατά την 

ανταλλαγή των δεδοµένων. Η χρήση τεκµηρίων µπορεί να προσδώσει ένα επιπλέον 

επίπεδο ασφαλείας κατά τη µεταφορά και ανταλλαγή των δεδοµένων καθώς στην 

πραγµατικότητα δεν µεταφέρονται ποτέ τα ίδια τα δεδοµένα αλλά µια κωδικοποίηση 

αυτών. Με την υλοποίηση των τεκµηρίων επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση τόσο της 

ακεραιότητας των δεδοµένων όσο και της ιδιωτικότητας του χρήστη. 

[30][31][33][39][40][41][21]   
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8. NFC Οικοσύστηµα και Business Models 

   

 Όπως έγινε αντιληπτό από προηγούµενο κεφάλαιο, η υλοποίηση των κινητών 

πληρωµών µε τη χρήση της τεχνολογίας NFC δύναται να πραγµατοποιηθεί µε ποικίλους 

τρόπους σύµφωνα µε τις διαφορετικές µεθόδους ενσωµάτωσης του SE στην 

αρχιτεκτονική. Επίσης, οι κινητές συσκευές αποτελούν το µέσo πραγµάτωσης των 

κινητών πληρωµών  και από µόνες του δεν επαρκούν για την επικύρωση των 

συναλλαγών. Τα γεγονότα αυτά, οδηγούν στην αντίληψη ότι οι κινητές πληρωµές 

λειτουργούν και εξελίσσονται σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλά 

εµπλεκόµενα µέρη και καθένα από αυτά διαδραµατίζει το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Όλα 

τα εµπλεκόµενα µέρη σε συνδυασµό µε το ότι η τεχνολογία NFC είναι εν εξελίξει, 

στοιχειοθετούν ένα δυναµικό και πολύπλοκο οικοσύστηµα. [42] 

8.1 Μέρη του NFC οικοσυστήµατος 
  Τα µέρη του του NFC οικοσυστήµατος µπορούν να οµαδοποιηθούν σε  δύο 

βασικές κατηγορίες. Σε αυτά που παρέχουνε λύσεις και εφαρµογές NFC κινητών 

πληρωµών, (όπου αποτελούν τα µέρη της προσφοράς) και σε αυτά που απολαµβάνουν 

τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση τους, (όπου αποτελούν  τα µέρη της ζήτησης). [43][3] 

 Οι χρήστες των κινητών NFC συσκευών και  ως προέκταση καταναλωτές, καθώς 

πραγµατοποιούν συναλλαγές για τις αγορές τους, αποτελούν τον πυρήνα του NFC 

οικοσυστήµατος και ένα από τα δύο µέρη της ζήτησης. Το άλλο µέρος της ζήτησης είναι 

οι έµποροι, οι οποίοι διαδραµατίζουν και ρόλο ενδιάµεσου µεταξύ των χρηστών και των 

υπόλοιπων µερών του οικοσυστήµατος. Ο ρόλος αυτός καθορίζεται από το γεγονός ότι 

οι έµποροι αποτελούν το πλαίσιο όπου πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές και παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην εξοικείωση των χρηστών  µε τις NFC πληρωµές µε την αποδοχή 

τους ως τεχνολογία.[43][3] 

 Τα υπόλοιπα µέρη που συµπληρώνουν το ΝFC οικοσύστηµα είναι οι τράπεζες, 

τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας-Mobile Network Operators(MNO), οι κατασκευαστές των 

συσκευών και κοµµατιών υλικού όπως το SE και τερµατικών για πληρωµές-Point Of 

Sales(POS) και  άλλες ενδιάµεσες υπηρεσίες Trusted Service Manager(TSM) που 

εγγυoύνται την ασφαλή µεταφορά και διεκπεραίωση των  συναλλαγών. Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια µε τη χρήση των τεκµηρίων(token) έχει διαµορφωθεί µια νέα εκδοχή 



 

29 

ενδιάµεσης υπηρεσίας µε σκοπό την επικύρωση των τεκµηρίων ο Τoken Service 

Provider(TSP).Οι ρόλοι που δύναται να διαδραµατίσουν, είναι εκδότες του SE και 

διαχειριστές του, πάροχοι της υπηρεσίας-Service Provider(SP) και διαχειριστές των  

υπηρεσιών. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι απόλυτα διακριτοί αλλά καµία φορά 

επικαλυπτόµενοι. Μια µεγάλη τράπεζα για παράδειγµα θα µπορούσε να είναι και  SP και 

TSM ή TSP, το ίδιο µπορεί να ισχύει και στην περίπτωση των ΜΝΟ. [44][45][43][29] 

8.2 Επιχειρηµατικά µοτίβα ανάλογα µε την ενσωµάτωση του SE 
  Όπως έχει γίνει µέχρι τώρα αντιληπτό, οι τρόποι µε τους οποίoυς ενσωµατώνεται 

το SE στις NFC συσκεύες για την υλοποίηση κινητών πληρωµών ποικίλλουν. Το 

γεγονός αυτό, θέτει σε άµεση εξάρτηση, το ποιοι από τα µέρη του οικοσυστήµατος θα 

λάβουν ενεργούς ρόλους στην εκάστοτε υλοποίηση και εν συνεχεία µεταφράζεται σε 

διαφορετικές εκφάνσεις επιχειρηµατικών µοτίβων. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν 

κάποια βασικά επιχειρηµατικά µοτίβα βάσει των εµπλεκόµενων µερών του 

οικοσυστήµατος που συµµετέχουν. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι αποτελούν απλοποιηµένες 

και ενδεικτικές περιπτώσεις για την καλύτερη κατανόηση διάδρασης των επιµέρους 

µερών του NFC οικοσυστήµατος, καθώς πολλά από τα µέρη µπορεί να διαδραµατίζουν 

διπλούς ρόλους. [46]  

8.2.1 Επιχειρηµατικό µοτίβο βάσει του ενσωµατωµένου SE 
   Σε µια βασική περίπτωση υλοποίησης ενσωµατωµένου SE τα µέρη που 

συµµετέχουν είναι µια τράπεζα ως SP, ένας TSM που δύναται να ανήκει και στον SP και 

ένας κατασκευαστής κινητών συσκευών. Ο κατασκευαστής µε την προεγκατάσταση του 

SE παρέχει σύνδεση µε το ΤSM ο οποίος του καταβάλει χρήµατα για το επιπλέον κόστος 

κατασκευής. Σε συνέχεια, ο ΤSM παρέχει τη σύνδεση µεταξύ των συσκευών και του SP 

τον οποίο χρεώνει για τη διαχείριση ως ενδιάµεσος των συναλλαγών. Η διανοµή 

πραγµατοποιείται µέσω των καναλιών του κατασκευαστή ή καναλιών των 

MNΟ.[46][47][48] 

8.2.2 Επιχειρηµατικό µοτίβο βάσει του Universal Intergrated Circuit Card SE 

 Σε µια βασική περίπτωση υλοποίησης UIC SE, τα µέρη που συµµετέχουν είναι   

µια τραπέζα ως SP και ένας MNO που αποτελεί τον εκδότη και διαχειριστή του UIC SE 

καθώς και το κανάλι ΟΤΑ στον SP. O SP µισθώνει ένα µέρος του UIC από τον MNO για 

την εγκατάσταση της εφαρµογής του. Τα έσοδα και τα έξοδα µοιράζονται 
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ανάλογα την περίπτωση της µίσθωσης του UICC SE και η διανοµή πραγµατοποιείται 

είτε µέσω της τράπεζας είτε µέσω  του MNO. [46][47][48] 

8.2.3 Επιχειρηµατικό µοτίβο βάσει της  Ασφαλής microSD κάρτα SE 
 Σε µια βασική περίπτωση υλοποίησης ασφαλούς microSD κάρτας SE, τα µέρη 

που συµµετέχουν είναι  µια τράπεζα ως SP και µπορεί να συµµετέχει και ένας TSM. Η 

τράπεζα αποτελεί τον εκδότη και διαχειριστή της ασφαλούς microSD και την διανέµει 

µέσα από τα δικά της κανάλια. Συνήθως, σε αυτή την υλοποίηση οι SP (δηλαδή οι 

τράπεζες) ακολουθούν υψηλές τιµολογήσεις καθώς την έκδοση και τη διαχείριση, τις 

πραγµατοποιούν οι ίδιες. [46][47][48] 

8.2.4 Επιχειρηµατικό µοτίβο βάσει του Εικονικού SE  
 Σε µια βασική περίπτωση υλοποίησης Εικονικού SE τα µέρη που συµµετέχουν 

είναι µια τράπεζα ως SP και ένας TSΜ. Η τράπεζα εκδίδει την εφαρµογή που περιέχει το 

εικονικό SE µε την µορφή τεκµηρίου και µισθώνει ένα TSP   για τη διαχείριση των 

τεκµηρίων. Εναλλακτικά, η τράπεζα θα µπορούσε να συµµετέχει αποκλειστικά στη 

διαδικασία παίζοντας ρόλο και TSP. [45]  

8.3 Αποδοχή και χρήση κινητών πληρωµών 
 Πεδίο µε πολύ έντονο ενδιαφέρον στην πολυπλοκότητα του NFC 

οικοσυστήµατος, αποτελεί η αποδοχή των κινητών NFC πληρωµών από τους χρήστες. 

Παράδοξο στην µέχρι τώρα εξέλιξη της NFC τεχνολογίας (σε ότι αφορά τις κινητές 

πληρωµές), συντελεί το γεγονός, ότι ενώ παγκοσµίως οι χρήστες κινητών συσκευών 

αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς και ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Κίνα, η 

χρήση των κινητών συσκευών για την πραγµατοποίηση πληρωµών δεν ακολουθεί τους 

ίδιους ρυθµούς ανάπτυξης.[49] Η διαπίστωση αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό  

για το ποιοι παράγοντες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην  ευρεία 

αποδοχή των κινητών πληρωµών από τους χρήστες.  

 Στη βιβλιογραφία πολλοί ερευνητές προσπάθησαν µε τη χρήση διάφορων 

µοντέλων και προσεγγίσεων όπως τα µοντέλα αποδοχής της τεχνολογίας, διάχυσης της 

καινοτοµίας και τη θεωρία εµπιστοσύνης να µελετήσουν τους παράγοντες που 

αποτελούν ώθηση στην χρήση των κινητών πληρωµών. Όπως είναι λογικό, ως κεντρικοί 

άξονες τέθηκαν οι χρήστες και κατά προέκταση οι έµποροι, ενώ τα υπόλοιπα µέρη του 

NFC οικοσυστήµατος ως δορυφόροι γύρω τους. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο εστίασαν τις 
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µελέτες τους σε θέµατα ασφάλειας, οµάδων αναφοράς, κόστους, ευκολίας κ.α. 

[49][50][51] 

 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα οι κινητές πληρωµές σε ότι αφορά την αποδοχή τους 

από τους χρήστες βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο. Παρ'όλα αυτά, οι χρήστες 

δείχνουν προθυµία µετάβασης στις κινητές πληρωµές αρκεί να υπάρχει 

αντιλαµβανόµενη προστιθέµενη αξία χωρίς να αποχωριστούν τα προνόµια που 

απολάµβαναν µέχρι τώρα. [50][51] 

 Τα βασικότερα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τους χρήστες είναι η ευκολία της 

εµπειρίας χρήσης, το κόστος της αλλαγής και η εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία των 

κινητών πληρωµών ως συναλλαγές. Η ευκολία της εµπειρίας  χρήσης αφορά παράγοντες  

όπως την γρηγορότερη επίτευξη της συναλλαγής καθώς επίσης και  την καθολικότητα 

εφαρµογής αυτού του µέσου συναλλαγών ως επικρατούσα τάση τόσο µεταξύ των 

χρηστών όσο και των εµπόρων. Σε ότι αφορά το κόστος αλλαγής, η έννοια του κόστους 

λαµβάνει διάφορες εκφάνσεις. Αφορά, τόσο το κυριολεκτικό κόστος αλλαγής, καθώς οι 

χρήστες δείχνουν απροθυµία   να µετακυλιθεί σε αυτούς το κόστος µετάβασης στο νέο 

τρόπο συναλλαγών  όσο και τη µεταφορική έννοια του κόστους, που σχετίζεται µε την 

εκµάθηση και εξοικείωση µε το νέο µέσο στη διαδικασία της συναλλαγής. Τέλος, σε ότι 

αφορά την αξιοπιστία των κινητών πληρωµών ως  συναλλαγές το σηµαντικότερο ζήτηµα 

είναι η ασφάλεια. Οι χρήστες δείχνουν πολύ έντονο προβληµατισµό καθώς άλλα µέρη 

του NFC οικοσυστήµατος διαχειρίζονται τις συναλλαγές και τα προσωπικά τους 

δεδοµένα. Παρ'όλα αυτά, εµφανίζουν µεγαλύτερη προθυµία να συνεργαστούν µε 

αξιόπιστα για αυτούς µέρη όπως τράπεζες και δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας.[49][50][52][51][53] 

 Η συνεισφορά στην αποδοχή των κινητών πληρωµών σε ότι αφορά τους 

εµπόρους επικεντρώνεται κυρίως στο βαθµό που τις υιοθετούν οι ίδιοι. Το 

σηµαντικότερο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραµατίζει το γεγονός το κατά πόσο 

οι NFC λύσεις και εφαρµογές που παρέχουν τα υπόλοιπα µέρη του NFC 

οικοσυστήµατος είναι συµβατές µεταξύ τους. [49][50][52][51][53] 

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το προβληµατικό κοµµάτι στην αποδοχή των 

κινητών πληρωµών αποτελούν τα υπόλοιπα µέρη του  NFC οικοσυστήµατος. Το γεγονός 

ότι  είναι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι σε επίπεδο κέρδους από τη χρήση των κινητών 

πληρωµών, ειδικά στις περιπτώσεις όπου έχουν  δοµηµένες σχέσεις µε τους χρήστες, 

οδηγούνται στο να  προτείνουν εταιροκεντρικές λύσεις εφαρµογών και επιχειρηµατικών 



 

32 

µοντέλων  τα οποία δεν είναι συµβατά µεταξύ τους αλλά αποσκοπούν στην 

ισχυροποίηση της θέσης τους στο NFC οικοσύστηµα. Η προσέγγιση αυτή οφείλει να 

ανατραπεί καθώς λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εξέλιξη και ευρύτερη αποδοχή των 

κινητών πληρωµών NFC τόσο από τους εµπόρους όσο και  από τους χρήστες. Εν 

αντιθέσει, η δηµιουργία ενός συνεργατικού πλαισίου όπου θα αναπτυχθούν λύσεις µε 

επίκεντρο το χρήστη, µέσω προτυποποιήσεων που θα ισχυροποιούν την  ασφάλεια των 

πληρωµών και θα ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα   θα λειτουργήσει  προς την σωστή 

κατεύθυνση. [49][50][52][51][53] 

8.4 Προβλέψεις για τις κινητές πληρωµές µε NFC 
 Οι προβλέψεις σε ότι αφορά τις κινητές πληρωµές µε NFC είναι ευοίωνες. Με τις 

πωλήσεις των NFC κινητών συσκευών να αυξάνονται διαρκώς σε µέγεθος φτάνοντας 

στο 1 δις στο τέλος του 2015 σύµφωνα µε τις προβλέψεις[54] σε συνδυασµό µε τον 

εκρηκτικό ρυθµό ανάπτυξης του κινητού εµπορίου, όπου οι προβλέψεις φαίνεται να 

ξεπερνούν τα 800 δις. δολάρια µέχρι το 2016[55], δηµιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες  για την ωρίµανση και εξέλιξη των κινητών πληρωµών. Ο αριθµός των 

κινητών συναλλαγών µεταξύ 2010 και 2014 είχε µια αύξηση κοντά στο 59%[56]. Oι 

προβλέψεις για την κινητές NFC πληρωµές θέλουν τις συναλλαγές να αυξάνoνται  

περίπου κατά 42% ετησίως µεταξύ 2011- 2016 και ο όγκος τους να ξεπερνάει το 1τρις. 

δολάρια  µέχρι το 2017[55].  

 Επίσης, οι χρήστες σε έρευνα που πραγµατοποίησε το NFC Forum to 2014, 

έδειξαν έντονο ενδιαφέρον στη χρήση της NFC τεχνολογίας  τόσο σε επίπεδο πληρωµής 

όσο και σε συµπληρωµατικές εφαρµογές που αποσκοπούν στην επίτευξη µεγαλύτερης 

διάδρασης, ευχρηστίας και επιτάχυνσης της αγοραστικής διαδικασίας, όπως τη συλλογή 

επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα και τη συλλογή προϊόντων σε ψηφιακό καλάθι 

στη συσκευή τους[54].  
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9. NFC  και Android - Μελέτη Περίπτωσης 

  

  To  Android αποτελεί µια ανοιχτή  πλατφόρµα ανάπτυξης και λειτουργίας 

εφαρµογών κινητών συσκευών έχοντας ως βάση του το λειτουργικό Linux και τη 

γλώσσα προγραµµατισµού java για την ανάπτυξη τους. Η διαχείριση και εξέλιξη του 

πραγµατοποιείται από την κοινοπραξία  της Open  Handset  Alliance και της Google, 

που εκδίδει και το µεγαλύτερο µέρος  του κώδικα ως ελεύθερο λογισµικό σύµφωνα µε 

τους όρους της Apache Licence. Σε ότι αφορά την τεχνολογία  NFC το λειτουργικό 

Android ενσωµάτωσε λειτουργικά µέρη για την υποστήριξη της τεχνολογίας στα  ΑPI 9, 

10, 14 και 16.  Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του Android για την 

επίτευξη  NFC επικοινωνίας.[5] 

 

9.1 Πακέτα NFC στο Android 
  Τo  Android ενσωµατώνει 2 βασικά πακέτα για τη λειτουργιά της NFC 

τεχνολογίας στις κινητές συσκευές. Το πρώτο πακέτο είναι το to android.nfc και το 

δεύτερο το android.nfc.tech. 

   Το πρώτο πακέτo android.nfc, παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης 

NDEF µηνυµάτων µεταξύ κινητών συσκευών και ετικετών καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων  µεταξύ δύο συσκευών. Η λειτουργία αυτών των 

διεργασιών πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια  6 κλάσεων. Οι πρώτες τρεις κλάσεις είναι 

οι tag, NdefMessage, NdefRecord που αφορούν τις ετικέτες, τα NDEF µηνύµατα και τις 

NDEF εγγραφές. Οι υπόλοιπες τρείς κλάσεις είναι οι NfcAdapter, NfcManager και η  

NFCEvent. H NFCEvent περιέχει πληροφορίες σχετικά µε ένα NFC συµβάν. H 

NfcAdapter αφορά τον NFC προσαρµογέα της συσκευής. Τέλος, η NfcManager αφορά 

τη διαχείριση της NfcAdapter σε επίπεδο  λήψης στιγµιοτύπων της NfcAdapter.  

  Το δεύτερο πακέτο android.nfc.tech, αφορά την ενσωµάτωση κλάσεων για τη 

διαχείριση διαφόρων άλλων ειδών ετικετών. Επίσης, ενσωµατώνει κλάσεις  για  τη 

διαχείριση ετικετών που δεν υποστηρίζουν  την NDEF µορφοποίηση των µηνυµάτων 

αλλά περιέχουν δεδοµένα σε ακατέργαστη µορφή. [5][57] 

 Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό στη λειτουργία µιας NFC εφαρµογής αποτελεί η 

δυνατότητα πρόσβασης  σε εχέγγυα χρήσης της NFC τεχνολογίας. Σηµείο κλειδί για τη 



 

34 

λήψη των εχέγγυων είναι το αρχείο Manifest στο οποίο ενσωµατώνεται η αδειδότηση 

της χρήσης της NFC τεχνολογίας. [5][57] 

9.2 Tag Ιntent Dispatch System, Foreground Dispatch System & 

Android  Application  Record  
 To Android διαθέτει τρία συστήµατα διαχείρισης για το πως θα χειριστεί τα 

δεδοµένα µιας ετικέτας όταν την διαβάζει: το Tag Ιntent Dispatch System, το  

Foreground Dispatch System και το Android  Application  Record. Σε γενικές γραµµές 

όταν µια ετικέτα διαβάζεται, τα δεδοµένα που περιέχει προκαλούν µια πρόθεση(intent) 

για το Android η οποία αφορά το ποια εφαρµογή θα διαχειριστεί τα δεδοµένα που έχουν 

αναγνωσθεί. Τη λειτουργία αυτή την πραγµατώνουν τα δύο πρώτα συστήµατα. Η 

ειδοποιός διαφορά στη λειτουργία των δύο συστηµάτων έχει να κάνει µε γεγονός ότι το 

Tag Ιntent Dispatch System διαχειρίζεται το ποια εφαρµογή θα τρέξει τα δεδοµένα βάσει 

της πρόθεσης(intent) που προκαλούν τα δεδοµένα ενώ το  Foreground Dispatch System 

διαχειρίζεται τα δεδοµένα όταν η εφαρµογή είναι σε χρήση. Η διαφορά αυτή γίνεται 

κατανοητή στον τρόπο που πραγµατοποιείται η ενσωµάτωση τους στην εφαρµογή: το 

Tag Ιntent Dispatch System ενσωµατώνεται στο Manifest ενώ το Foreground Dispatch 

System εσωτερικά σε µια δραστηριότητα της εφαρµογής.  

 Στην τρίτη περίπτωση, το Android  Application  Record εκκινεί και αυτό µια 

εφαρµογή, µε τη διαφορά ότι  φέρει το όνοµα της εφαρµογής και εκκινεί απευθείας µια 

συγκεκριµένη εφαρµογή για να διαχειριστεί τα δεδοµένα.  Στην περίπτωση που η 

εφαρµογή δεν είναι διαθέσιµη στη συσκευή διαβάζοντας το Android  Application  

Record στο µήνυµα, η εφαρµογή ξεκινάει αυτόµατα να κατεβαίνει στη συσκευή. Επίσης, 

το Android  Application  Record µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυαστικά µε τη 

διαδικασία του φιλτραρίσµατος.[5][57] 

9.3 Φιλτράρισµα πρόθεσης µε το Tag Ιntent Dispatch System 
  

 Όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα το Tag Ιntent Dispatch System 

φιλτράρει τα δεδοµένα από µια ετικέτα για να αναθέσει στην κατάλληλη εφαρµογή τη 

διαχείριση τους. Το φιλτράρισµα αυτό, το επιτυγχάνει βάσei της πρόθεσης που 

δηµιουργούν τα δεδοµένα ανάλογα µε τον τύπο τεχνολογίας τους και ακολουθεί 

ιεραρχικό µοτίβο. Όπως εµφανίζεται και στην εικόνα 8  οι προθέσεις είναι τρεις και είναι 
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το ACTION_NDEF_DISCOVERED, το ACTION_TECH_DISCOVERED και το 

ACTION_TAG_DISCOVERED και η ιεραρχία τους βασίζεται σε αυτή τη σειρά. 

 
Εικόνα 8: Φιλτράρισµα πρόθεσης Tag Intent Dispatch System(Πηγή: [57]) 

  

 Εάν τα δεδοµένα έχουν µορφοποίηση σύµφωνα µε το NFC Forum και υπάρχει 

εφαρµογή για τη διαχείριση τους, προκαλείται πρόθεση 

ACTION_NDEF_DISCOVERED. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου τα δεδοµένα δεν έχουν 

µορφοποίηση NDEF ή δεν υπάρχει εφαρµογή να διαχειριστεί το NDEFµήνυµα 

προκαλείται πρόθεση ACTION_TECH_DISCOVERED. Αντίστοιχα συµβαίνει και στην 

περίπτωση της πρόθεσης  ACTION_TAG_DISCOVERED. Μία εφαρµογή για να 

τοποθετηθεί στη λίστα του Tag Ιntent Dispatch System µε τις εφαρµογές που µπορούν 

να διαχειριστούν την πρόθεση των δεδοµένων, θα πρέπει να το δηλώσει στο  αρχείο 

Μanifest. Επίσης, κατά την ανάπτυξη µίας εφαρµογής καλή και προτεινόµενη πρακτική 

αποτελεί το να δηλώνεται ACTION_NDEF_DISCOVERED που είναι και το υψηλότερο 

ιεραρχικά. [5][57] 

9.4 Μελέτη Περίπτωσης Product Writer/Shopping Cart 
 Στην παρούσα ενότητα, λόγω αδυναµίας πρόσβασης σε συµπληρωµατικά 

κοµµάτια υλικού, όπως αναγνώστη NFC, NFC κινητής συσκευής µε SE κ.α., απαραίτητα 

για την παρουσίαση  µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής NFC κινητών πληρωµών 

επιλέχθηκε η παρουσίαση και η ανάπτυξη ενός συστήµατος συµπληρωµατικών 

εφαρµογών. Το σύστηµα  των εφαρµογών έχει να κάνει µε την ενσωµάτωση της NFC 

τεχνολογίας σε ένα φυσικό κατάστηµα. Η πρώτη εφαρµογή αφορά τη µεριά του εµπόρου 
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και αποτελεί εφαρµογή καταχώρησης προϊόντων σε NFC ετικέτες. Η δεύτερη εφαρµογή 

αφορά τους χρήστες-καταναλωτές και αποτελεί ένα ψηφιακό καλάθι συγκέντρωσης 

προϊόντων. Σύµφωνα άλλωστε µε την έρευνα του NFC Forum οι χρήστες δείχνουν 

προθυµία χρήσης σχετικών εφαρµογών [54]. Το σύστηµα των εφαρµογών υλοποιεί την 

λειτουργία Read/Write της τεχνολογίας NFC και επιλέχθηκαν για να αναδείξουν το 

µεγάλο βαθµό ευχρηστίας, διάδρασης και ταχύτητας  που προσφέρει η NFC ως 

εναλλακτική στην αγοραστική εµπειρία για τους χρήστες-καταναλωτές.  

 Στις υποενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία και των 

δύο εφαρµογών. Στόχος είναι να επιτευχθεί, η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της 

τεχνολογίας NFC στην πλατφόρµα του Android,  όταν εφαρµόζεται   ο Read/Write 

τρόπος λειτουργίας. Η ανάπτυξη των εφαρµογών πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις  

περιγραφές  και την αναπτύξη  από τους  V. Coskun, K. Ok και B. Ozdenizci[5].   H 

πρώτη εφαρµογή ονοµάζεται  Product Writer και πραγµατώνει την Write NFC 

λειτουργία και αντίστοιχα η δεύτερη εφαρµογή ονοµάζεται Shopping Cart και 

πραγµατώνει τη Read. 

9.4.1 Product Writer λειτουργία Write 

 H εφαρµογή Product Writer πραγµατώνει την εγγραφή στοιχείων προϊόντων σε 

NFC ετικέτες. Οι καταχωρήσεις που πραγµατοποιεί αφορούν το ID, το όνοµα και την 

τιµή ενός προϊόντος. Αποτελείται από µια κλάση, αναπτύσσεται µε τη χρήση του 

Foreground Dispatch System και τα δεδοµένα εγγράφονται σε µορφή TNF_EXTERNAL 

στις ετικέτες. H  εφαρµογή, για να µπορεί να λειτουργήσει στο περιβάλλον του Android 

θα πρέπει πρώτα να λάβει εχέγγυα χρήσης της NFC τεχνολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε  

την ενσωµάτωση της άδειας χρήσης στο Manifest αρχείο της .   

<uses-permission android:name="android.permission.NFC" /> 

 

Η εφαρµογή για την εγγραφή των ετικετών ακολουθεί µια σειριακή εκτέλεση εργασιών. 

Πρώτα αποκτά πρόσβαση στον NFC Adapter και  υλοποιεί το  Foreground Dispatch 

System. Εν συνεχεία κωδικοποιεί το µήνυµα σε TNF_EXTERNAL µορφή και προβαίνει 

στην εγγραφή του.  

9.4.1.1 Πρόσβαση στον NFC Adapter και χρήση του  

 Η εφαρµογή που υλοποιείται µε Foreground Dispatch System (πέρα των 

εχεγγύων στο αρχείο Manifest) θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση και να 
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χρησιµοποιήσει τον NFC Adapter της συσκευής. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται µε την 

δηµιουργία ενός νέου αντικειµένου NFC Adapter, το οποίο θα επιστρέψει τον 

προσαρµογέα της συσκευής. 

myNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this);  

9.4.1.2 Product Writer- Foreground Dispatch System 

 Η ανάπτυξη της NFC Αndroid εφαρµογής µε τη χρήση του Foreground Dispatch 

System προϋποθέτει µια σειρά βηµάτων στην OnCreate µέθοδο της δραστηριότητας. 

Πρώτα δηµιουργείται ένα αντικείµενο Pending Intent για την απόκτηση πρόσβασης στα 

στοιχεία της  NFC ετικέτας. 

myPendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0,new 

Intent(this,getClass()).addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP), 0); 

 

Στη συνέχεια, δίνεται το φίλτρο πρόθεσης που αφορά την NFC ετικέτα, όπου στην 

συγκεκριµένη εφαρµογή είναι το ACTION_NDEF_DISCOVERED. Τέλος, 

καθορίζονται τα είδη τεχνολογίων NFC ετικέτων που η εφαρµογή θα διαχειρίζεται, όπου 

συγκεκριµένα είναι οι Ndef  και NdefFormatable. 

IntentFilter ndef = new IntentFilter(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED);  

myFilters = new IntentFilter[] {ndef, }; 

myTechLists = new String[][] { new String[] { Ndef.class.getName() }, 

              new String[] { NdefFormatable.class.getName() }}; 

 

Η υλοποίηση του Foreground Dispatch System στην ανάπτυξη της εφαρµογής 

πραγµατώνεται ως εξής: ενεργοποιείται (αφού πρώτα  γίνει έλεγχος στον προσαρµογέα 

της συσκευής), παίρνοντας ως ορίσµατα την δραστηριότητα, το φίλτρο πρόθεσης και τις 

τεχνολογίες NFC ετικετών που είχαν ορισθεί προηγουµένως. Στη συνέχεια, στην ύπαρξη 

νέας ετικέτας µε την µέθοδο onNewIntent, πραγµατοποιείται η εγγραφή της ετικέτας. 

 

@Override 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

        if (myNfcAdapter != null) myNfcAdapter.enableForegroundDispatch(this, 

myPendingIntent, myFilters, myTechLists); } 
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Τέλος, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής µε τη µέθοδο onPause  αναστέλλει 

προσωρινά τη λειτουργία του. 

@Override 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 

        myNfcAdapter.disableForegroundDispatch(this);}  

 

9.4.1.3 Μορφοποίηση Μηνύµατος και Εγγραφή Μηνύµατος 

  Η εγγραφή του µηνύµατος στην  NFC ετικέτα πραγµατοποιείται ως εξής: αρχικά, 

µε την ύπαρξη µίας νέας ετικέτας, η ετικέτα αποθηκεύεται σε ένα αντικείµενο Tag και 

χρησιµοποιείται η getParcelableExtra µέθοδος ώστε να ληφθούν λεπτοµέρειες σχετικά 

µε την ετικέτα. 

 

@Override 

    public void onNewIntent(Intent myIntent) {         

        Tag newTag = myIntent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG);   

         

         String externalType = "mall.com:shopping"; 

 String payload = item_ID+":"+item_Name+":"+item_Price; 

 NdefRecord extRecord1 = new 

 NdefRecord(NdefRecord.TNF_EXTERNAL_TYPE, externalType.getBytes(), 

 new byte[0], payload.getBytes()); 

 NdefMessage newMessage = new NdefMessage(new NdefRecord[] { 

 extRecord1}); 

 

 writeNdefMessageToTag(newMessage, newTag);    } 

 

Εν συνεχεία, το µήνυµα προετοιµάζεται σύµφωνα µε τη µορφή TNF_EXTERNAL, ώστε 

να δοθεί στο TYPE πεδίο της εγγραφής το δικό µας όνοµα . Στο externalType 

τοποθετείται το όνοµα της υπηρεσίας και στο payload τα στοιχεία που θέλουµε να 

εγγράφουν στην ετικέτα. Δηλαδή, το ID ενός προϊόντος, το όνοµα του και η τιµή του 
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(όπου µε τη χρήση της άνω κάτω τελείας ενώνονται σε µία εγγραφή). Τέλος, καθώς το 

µήνυµα είναι προετοιµασµένο κατάλληλα, µε την µέθοδο writeNdefMessageToTag 

πραγµατοποιείται η εγγραφή του µηνύµατος στην ετικέτα.  

 

boolean writeNdefMessageToTag(NdefMessage newMessage, Tag newTag) {  

        int size = newMessage.toByteArray().length; 

        try { 

            Ndef ndef = Ndef.get(newTag); 

          

            if (ndef != null) { 

                ndef.connect(); 

                if (!ndef.isWritable()) { 

                      Toast.makeText(this, "Tag is read-only.",    

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    return false; 

                } 

                if (ndef.getMaxSize() < size) { 

                 Toast.makeText(this, "The data cannot written to tag, Tag capacity is " 

  + ndef.getMaxSize() + " bytes, message is " + size + " bytes.",  

   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    return false; 

                } 

                ndef.writeNdefMessage(newMessage); 

                ndef.makeReadOnly();     

                ndef.close();                 

                Toast.makeText(this, " The data is written to the tag.",    

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                return true; 

            } else { 

                NdefFormatable ndefFormat = NdefFormatable.get(newTag); 

                if (ndefFormat != null) { 

                    try { 

                     ndefFormat.connect(); 
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                     ndefFormat.formatReadOnly(newMessage);  

                     ndefFormat.close(); 

                        Toast.makeText(this, "The data is written to the tag ",   

             Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        return true; 

                    } catch (IOException e) { 

                     Toast.makeText(this, "Failed to format tag",         

  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        return false; 

                    } 

                } else { 

                 Toast.makeText(this, "NDEF is not supported",    

   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    return false; 

                } 

            } 

        } catch (Exception e) { 

         Toast.makeText(this, "Write opreation is failed", 

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

        return false; 

    } 

 

 Καθώς η εφαρµογή Product Writer αφορά την επεξεργασία και εγγραφή NFC 

ετικετών που είναι µορφοποιηµένες ή δύναται σε  NDEF µορφοποίηση, η µέθοδος 

writeNdefMessageToTag πραγµατοποιεί ορισµένους σειριακούς ελέγχους. Αρχικά 

ελέγχει εάν η NFC ετικέτα είναι σε NFED µορφοποίηση, εάν είναι δυνατή η εγγραφή 

στην ετικέτα ή η ετικέτα είναι µόνο για ανάγνωση και εάν το µέγεθος της ετικέτας είναι 

αρκετό για να πραγµατοποιηθεί η εγγραφή του µηνύµατος.  Στην περίπτωση που η 

ετικέτα πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραψιµότητας και χωρητικότητας, καθώς επίσης 

διαθέτει NDEF µορφοποίηση, πραγµατοποιείται η εγγραφή του µηνύµατος και 

ταυτόχρονα το κλείδωµα της ετικέτας ώστε να είναι  µόνο για ανάγνωση ως ένα πρώτο 

επίπεδο ασφάλειας για τη µη τροποποίηση των δεδοµένων. Στην περίπτωση όπου η 
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ετικέτα δεν διαθέτει NDEF µορφοποίηση, η ετικέτα ελέγχεται για το εάν µπορεί να 

µορφοποιηθεί σε NDEF και στην περίπτωση που αυτό είναι δυνατό πραγµατοποιείται η 

µορφοποίηση της ετικέτας και η εγγραφή του µηνύµατος σε αυτή. Τέλος, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι  στις περιπτώσεις όπου η ετικέτα δεν διαθέτει NDEF µορφοποίηση, δεν 

δύναται να µορφοποιηθεί σε αυτή ή προκύψουν προβλήµατα κατά την εγγραφή, 

εµφανίζονται κατάλληλα µηνύµατα προς το χρήστη-έµπορο σχετικά µε την κατάσταση 

της ετικέτας και την πορεία της εγγραφής. [5]  

9.4.2 Shopping Cart λειτουργία Read 

 Η εφαρµογή Shopping Cart πραγµατώνει την ανάγνωση στοιχείων προϊόντων 

από NFC ετικέτες. Πέρα όµως της ανάγνωσης, παρέχει στη διάθεση του χρήστη - 

καταναλωτή και τη διαχείριση ενός ψηφιακού καλαθιού. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ποσότητα της αρεσκείας τους από ένα προϊόν και 

να προσθέτουν τα διάφορα προϊόντα που έχουν επιλέξει για αγορά σε ένα καλάθι 

παρακολουθώντας διαρκώς το συνολικό κόστος των αγορών τους. Αποτελείται από 

πέντε κλάσεις, αναπτύσσεται µε τη χρήση του Tag Ιntent Dispatch System και 

διαχειρίζεται NFC ετικέτες των οποίων τα δεδοµένα είναι κωδικοποιηµένα σε µορφή  

TNF_EXTERNAL. Οι κλάσεις είναι η Basket, η Product, η Pay, η Show Basket και η 

Shopping Cart εκ των οποίων οι τρεις τελευταίες Pay, Show Basket και Shopping Cart 

αποτελούν και δραστηριότητες, δηλαδή, γραφικές διεπαφές που επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση του χρήστη -  καταναλωτή µε την εφαρµογή. 

 Οι κλάσεις Product και Basket λειτουργούν στο παρασκήνιο της εφαρµογής. Η 

κλάση Product λαµβάνει τα στοιχεία ID, όνοµα και τιµή του εκάστoτε προϊόντος καθώς 

και την επιθυµητή ποσότητα που έχει εισαχθεί από το χρήστη, τα οποία εν συνεχεία 

διαχειρίζονται από την κλάση Basket. Η Basket µε τη σειρά της διαχειρίζεται το 

ψηφιακό καλάθι. Προσθέτει κάθε φορά το νέο προϊόν στα ήδη υπάρχοντα, υπολογίζει το 

συνολικό κόστος και παρέχει τη δυνατότητα αδειάσµατος  του καλαθιού.  

 Η Show Basket ως κλάση εµφανίζει τα περιεχόµενα του ψηφιακού καλαθιού σε 

µια λίστα µαζί µε το συνολικό τους κόστος. Επίσης, µε τα τρία κουµπιά που διαθέτει 

παρέχει τις εξής δυνατότητες - λειτουργίες, την έξοδο από το καλάθι, το άδειασµα του 

καλαθιού και την πληρωµή των προϊόντων. Η Pay αποτελεί την κλάση που δύναται να 

πραγµατοποιήσει την πληρωµή των προϊόντων στο τερµατικό PoS του εµπόρου. Λόγω 

όµως του περιορισµού πρόσβασης σε περαιτέρω κοµµάτια υλικού, η λειτουργικότητά 



 

42 

της έχει παραµείνει µη ολοκληρωµένη. Παρ'όλα αυτά, έχει τοποθετηθεί για την 

καλύτερη αντίληψη της συνολικής λειτουργίας σε επίπεδο αλληλεπίδρασης της 

εφαρµογής.  Τέλος, η κλάση Shopping Cart είναι αυτή που πραγµατώνει  την λειτουργία 

Read και γι' αυτό θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε αυτή. 

 Όπως και στην περίπτωση της συµπληρωµατικής εφαρµογής Product Writer η 

εφαρµογή Shopping Cart για να λειτουργήσει στο περιβάλλον του Android θα πρέπει και 

αυτή να αποκτήσει εχέγγυα πρόσβασης στην χρήση της NFC  τεχνολογίας. Το γεγονός 

αυτό επιτυγχάνεται µε  την ενσωµάτωση της άδειας χρήσης στο Manifest αρχείο της .   

<uses-permission android:name="android.permission.NFC" /> 

  

Επίσης, καθώς υλοποιείται µε τη χρήση του Tag Ιntent Dispatch System και φιλτράρει 

NFC ετικέτες κωδικοποιηµένες σε µορφή TNF_EXTERNAL µε το όνοµα υπηρεσίας - 

mall.com:shopping (που εµείς επιλέξαµε), το φιλτράρισµα της πρόθεσης τοποθετείται 

και αυτό στο αρχείο Manifest. 

 <intent-filter> 

 <action android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED" /> 

 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

 <data android:scheme="vnd.android.nfc" 

  android:host="ext" 

  android:pathPrefix="/mall.com:shopping"/> 

</intent-filter> 

 Η εφαρµογή Shopping Cart  για να υλοποιήσει την ανάγνωση NFC ετικετών 

πραγµατοποιεί στην κλάση Shopping Cart µια σειριακή εκτέλεση εργασιών. Αρχικά 

πραγµατοποιεί έλεγχο σχετικά µε την πρόθεση αλληλεπίδρασης µε την ετικέτα, στη 

συνέχεια λαµβάνει το µήνυµα από αυτή και τέλος επεξεργάζεται το µήνυµα ώστε να 

λάβει τις επιµέρους πληροφορίες του και να εκτελέσει αντίστοιχες λειτουργίες. [5] 

9.4.2.1 Έλεγχος πρόθεσης   

  Αρχικά η εφαρµογή πραγµατοποιεί ένα έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν η 

διάδραση που προκλήθηκε είναι τύπου NDEF_DISCOVERED. Στην περίπτωση όπου, η 

διάδραση που  έχει προκληθεί είναι NDEF_DISCOVERED συνεχίζει στη λήψη του 

µηνύµατος καθώς και στην περαιτέρω επεξεργασία του. Σε αντίθετη περίπτωση 

εµφανίζει ένα µήνυµα για να προσπαθήσει ξανά ο χρήστης την ανάγνωση της ετικέτας. 
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if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(getIntent().getAction())){ 

..... 

} 

else{  

 Toast.makeText(this, "Tag wasn't read, please try again!",             

 Toast.LENGTH_SHORT).show();   

} 

9.4.2.2 Λήψη µηνύµατος και Επεξεργασία µηνύµατος 

 Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα µετά τον έλεγχο της 

διάδρασης η εφαρµογή προχωράει στην λήψη και στην επεξεργασία του µηνύµατος.  

  

if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(getIntent().getAction())){ 

..... 

   NdefMessage[] messages = getNdefMessages(getIntent());  

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

    for(int j = 0; j<messages[0].getRecords().length; j++){ 

     NdefRecord record =messages[i].getRecords()[j]; 

     payload = new String(record.getPayload(), 0, 

    record.getPayload().length,Charset.forName("UTF-8")); 

     String delimiter = ":";  

     String[] temp = payload.split(delimiter); 

     product_ID = temp[0]; 

     product_Name = temp[1]; 

     product_Price = temp[2]; 

     nameTxtView.setText( product_Name ); 

     priceTxtView.setText( product_Price ); 

    } 

   } 

..... 

} 
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 Η λήψη του µηνύµατος πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο NdefMessage[] messages 

= getNdefMessages(getIntent()); η υλοποίηση της οποίας πραγµατώνεται εκτός της if. 

 

private NdefMessage[] getNdefMessages(Intent myIntent) { 

 

 NdefMessage[] message = null; 

  Parcelable[] rawMessages =        

 myIntent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES); 

    

   if (rawMessages != null) { 

    message = new NdefMessage[rawMessages.length]; 

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

    message[i] = (NdefMessage) rawMessages[i]; 

    } 

   } 

   else{ 

    byte[] empty = new byte[] {}; 

    NdefRecord record = new NdefRecord (   

    NdefRecord.TNF_UNKNOWN,empty, empty, empty ); 

    NdefMessage msg = new NdefMessage( new  

     NdefRecord[] { record } ); 

    message = new NdefMessage[] { msg }; 

   } 

   

  return message; 

  

 } 

Η ανάπτυξη της λειτουργικότητας της µεθόδου getNdefMessages(getIntent()); 

αναπτύσσεται ως εξής: αρχικά, λαµβάνονται οι επιπλέον πληροφορίες της πρόθεσης. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος  για το εάν ο πίνακας των µηνυµάτων rawMessages 

είναι κενός ή όχι. Στην περίπτωση που ο πίνακας  είναι κένος η ετικέτα αποτελεί 

άγνωστου τύπου και επιστρέφεται ένα κενό µήνυµα µε εγγραφή TNF_UNKNOWN. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, λαµβάνεται το NDEF µήνυµα από την ετικέτα , αποθηκεύεται και 

επιστρέφεται. 

 Σε συνέχεια της διαδικασίας ανάγνωσης, ακολουθεί η επεξεργασία του 

µηνύµατος σύµφωνα µε τον τύπο του, ο οποίος είναι TNF_EXTERNAL. Η επεξεργασία 

πραγµατοποιείται µε δύο σειριακές προσπελάσεις. Η πρώτη σάρωση αφορά την 

προσπέλαση όλων των µηνυµάτων που περιέχονται στην ετικέτα και η δεύτερη σάρωση 

αφορά τη προσπέλαση όλων των εγγραφών που περιέχονται σε  κάθε µήνυµα. Με τη 

χρήση του new String επιτυγχάνεται  η µετατροπή των bytes των εγγραφών σε 

συµβολοσειρά. Ακολούθως, καθώς κατά την εγγραφή των ετικετών µε το Product Writer 

οι πληροφορίες ID, Name και Price συνενώνονται σε µία εγγραφή-record, 

χρησιµοποιείται ξανά η άνω κάτω τελεία για να σπάει το φορτίο-payload στα επιµέρους 

µέρη του. Τέλος, µε την ολοκλήρωση της επεξεργασίας  και της πρόσβασης στα 

δεδοµένα η εφαρµογή µπορεί να υλοποιήσει τις υπόλοιπες λειτουργίες της. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 10. Ευχρηστία  γραφικής διεπαφής 

 

 Τα τελευταία χρόνια µε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι δυνατότητες 

των κινητών συσκευών εκτοξεύθηκαν και αυτές. Οι χρήστες άρχισαν να τα 

χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο για ενέργειες που πραγµατοποιούσαν κυρίως σε  

σταθερούς υπολογιστές. Το γεγονός αυτό µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη του κινητού 

διαδικτύου έθεσε τις βάσεις για µια νέα οικονοµία όπου οι χρήστες θα είναι σε θέση να 

συναλλάσονται µεταξύ τους  και µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µέσω των κινητών 

τους. Παρ'όλα αυτά, ενώ η περιήγηση στο διαδίκτυο µέσω φορητών συσκευών συνεχώς 

αυξάνει, το κινητό εµπόριο δεν αποκοµίζει τα αναµενόµενα κέρδη. Ο λόγος που 

συµβαίνει αυτό είναι ότι οι φορητές συσκευές περιέχουν προκλήσεις που δεν έχουν οι 

σταθεροί υπολογιστές. Οι σηµαντικότερες από αυτές συνοψίζονται στη δυναµικότητα 

του περιβάλλοντος του χρήστη, (που διαρκώς µεταβάλλεται και του δηµιουργεί 

αποσπάσεις) καθώς και σε περιορισµούς των συσκεύων όπως το µέγεθος της οθόνης. Οι 

προκλήσεις αυτές για να ξεπεραστούν προϋποθέτουν την ανάπτυξη γραφικών διεπαφών 

µε στόχο την ευκολία χρήσης. 

 Ως ευχρηστία διεπαφής ορίζεται η ποιότητα ενός συστήµατος σε ότι αφορά την 

ευκολία στην χρήσης, την ευκολία στην εκµάθηση και πραγµατεύεται την ικανοποίηση 

του χρήστη µέσω της επίτευξης των στόχων του από την εκάστοτε εφαρµογή.[58] 

10.1 Προκλήσεις γραφικής διεπαφής στις κινητές συσκευές 
 

 Oι κινητές  συσκευές υπάρχουν στην καθηµερινότητα των ανθρώπων εδώ και 

αρκετό καιρό. Τα τελευταία χρόνια όµως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας  

κυρίως σε επίπεδο υλικού-hardware, οδήγησε στην επέκταση των λειτουργίων τους και 

στην εξελίξη τους  από απλές συσκευές πραγµατοποίησης κλήσεων και αποστολής 

µηνυµάτων σε διαδραστικά πολυµεσικά συστήµατα.  

 Το γεγονός ότι οι κινητές συσκευές εξελίχθηκαν σε επίπεδο υλικού και 

προσεγγίζουν πλέον σε δυνατότητες και πολυπλοκότητα τις δυνατότητες των σταθερών 

υπολογιστών εγείρει σηµαντικά ζητήµατα ευχρηστίας καθώς το µέσο αλληλεπίδρασης 

που συνήθως είναι η οθόνη έχει παραµείνει σε σχετικά µικρό µέγεθος[59]. 

Παρουσιάζονται λοιπόν µια σειρά προκλήσεων σε ότι αφορά τη γραφική διεπαφή του 
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χρήστη. Πρώτη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι οι διαδραστικές εφαρµογές και οι 

διεπιφάνειες τους οφείλουν να τρέχουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα από άποψη 

επεξεργαστικής ισχύος. Επίσης, πρόκληση αποτελεί το γεγονός, ότι ανάλογα τη συσκευή 

υποστηρίζονται διαφορετικά µέσα εισαγωγής και εξόδου πληροφορίων όπως το µέγεθος 

και  η ανάλυση της οθόνης, πληκτρολόγιο, πένα αφής και άλλα. Σηµαντική πρόκληση 

επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση µε το χρήστη οφείλει να είναι 

προσαρµοστική σε ότι αφορά τις αλλαγές του περιβάλλοντος του χρήστη (όπως η 

αυτόµατη ρύθµιση της φωτεινότητας και του ήχου σε περίπτωση εναλλαγών τους) και 

στις καταστάσεις του χρήστη (όπως εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και 

ειδοποίησης σε περίπτωση που ο χρήστης έχει το τηλέφωνο στο αθόρυβο). Τέλος, 

πρόκληση που έχει προκύψει κυρίως τα τελευταία χρόνια και λόγω εφαρµογών  cloud, 

αποτελεί το γεγονός ότι οι χρήστες εναλλάσουν συνεχώς πλατφόρµες για την 

ολοκλήρωση µιας εργασίας  τους και επιθυµούν τα απολαµβάνουν την ίδια ικανοποίηση, 

καθώς µπορεί να ξεκινήσουν την εργασία τους σε ένα σταθερό υπολογιστή να τη 

συνεχίζουν σε ένα έξυπνο τηλέφωνο και να την ολοκληρώσουν σε µία ταµπλέτα . 

[60][61][62] 

 Συγκεντρωτικά, θα µπορούσε να ειπωθεί πως ο σχεδιασµός της γραφικής 

διεπιφάνειας στις κινητές συσκευές  οφείλει να είναι ευπροσάρµοστος µε µηχανισµούς 

αναπαράστασης που προσαρµόζονται ανάλογα το µέγεθος, την ανάλυση της οθόνης και 

το διαθέσιµο εύρος ζώνης του δικτύου σε επίπεδο πλατφόρµας. Να διαθέτει 

µηχανισµούς που να θυµάται προηγούµενες επιλεγµένες τεχνικές και ρυθµίσεις του 

χρήστη στον τρόπο αναπαράστασης των δεδοµένων σε επίπεδο διάδρασης. Τέλος, 

οφείλει να είναι σε θέση να προσαρµόζεται στο προφίλ του χρήστη ανάλογα το επίπεδο 

εµπειρείας του στο χειρισµό της συσκευής, τις δεξιότητες, τις πολιτισµικές του 

συµβάσεις και τις προτιµήσεις του.[60][61][62] 

 

10.2 Παράγοντες ευχρηστίας γραφικής διεπαφής στις κινητές 

συσκευές 
 

 Αντίθετα µε τους σταθερούς υπολογιστές όπου έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλη 

εξέλιξη σε ότι αφορά τη δηµιουργία κατευθυντήρων γραµµών για την ανάπτυξη και 

σχεδιασµό ευχρηστών γραφικών διεπαφών, στην περίπτωση των κινητών συσκευών 
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λόγω των προκλήσεων που αναλύσαµε παραπάνω δεν υπάρχει αντίστοιχη εξέλιξη. 

Παρ΄όλα αυτά πολλοί υπάρχοντες σχεδιαστικοί κανόνες µπορούν να εφαρµοστούν και 

ορισµένοι να τροποιηθούν ώστε να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της γραφικής 

διεπιφάνειας στις κινητές συσκευές. Παρακάτω παρουσιάζονται  οι  βασικές 

σχεδιαστικές κατευθυντήριες βάσει του µοντέλου ανάπτυξης του Shneiderman: οι 4 

πρώτες µπορούν αν εφαρµοστούν χωρίς τροποποίηση, οι επόµενες παρουσιάζονται µε 

κάποιες τροποποιήσεις και τέλος ακολοθούν κάποιες συµπληρωµατικές. [63] 

10.2.1 Χρήση συντοµεύσεων 

 Καθώς η συχνότητα χρήσης της συσκευής αυξάνει και γίνεται ολοένα και πιο 

περίπλοκη, υπάρχει η ανάγκη από το χρήστη για µείωση των αριθµού των διαδράσεων 

µε τη συσκευή και  ταυτόχρονη αύξηση του ρυθµού ανταπόκρισης της διάδρασης. Με 

τον τρόπο αυτό ο αριθµός των λειτουργιών που πραγµατοποιούνται  από το χρήστη µε 

µεγάλη συχνότητα για τη διάδραση µε την εφαρµογή µειώνεται κατά πολύ και υπάρχει 

κέρδος χρόνου για το χρήστη, γεγονός πολύ σηµαντικό για τις κινητές συσκευές.  

 10.2.2 Ενσωµάτωση πληροφοριακής ανάδρασης 

 Η συσκευή οφείλει µέσω της διεπαφής της να προσφέρει κατανόητη 

πληροφοριακή ανάδραση στο χρήστη από το σύστηµα κατά τη διάρκεια των 

λειτουργιών. Ο ήχος των πλήκτρων σε µία οθόνη αφής κατά τη διάρκεια 

πληκτρολόγησης και µηνύµατα λάθους για µη έγκυρη καταχώρηση αποτελούν 

παραδείγµατα πληροφοριακής ανάδρασης από τη συσκευή.  

10.2.3 Σχεδιασµός διαλόγων που να αποδίδουν την ολοκλήρωση των ενεργειών 
 Η αλληλουχία των ενεργιών οφείλει να είναι δοµηµένη σε οµάδες µε αρχή, µέση 

και τέλος.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητή από το χρήστη η ολοκήρωση της 

ενέργειας και παρέχεται η ικανοποίηση επίτευξής της.  

10.2.4 Υποστήριξη ελέγχου από το χρήστη 
 Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει το σύστηµα µε την έννοια ότι το 

σύστηµα οφείλει να ανταποκρίνεται στις ενέργειες του χρήστη και όχι το αντίθετο. Ο 

σχεδιασµός της εφαρµογής  οφείλει να αποπνέει την αίσθηση αυτή.  
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10.2.5  Αίσθηση συνοχής 

 Η συνοχή στο σχεδιασµό κινητών εφαρµογών αφορά τη δυνατότητα λειτουργίας 

τους σε διαφορετικές πλατφόρµες και συσκευές. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 

στους χρήστες να εναλλάσουν συσκευές και περιβάλλοντα απολαµβάνοντας την ίδια 

ικανοποίηση από την εµπειρεία χρήσης, είτε πρόκειται για σταθερό υπολογιστή ή τη 

µεταφορά των εργασιών του σε κινητή συσκευή.  

10.2.6 Αναστροφή ενεργειών χρήστη 

 Η αναστροφή των ενεργειών του χρήστη στις κινητές συσκευές δεν υλοποιείται 

µε την ίδια ευκολία όπως στους σταθερούς υπολογιστές, καθώς  δεν διαθέτουν του ίδιους 

πόρους ούτε την επεξεργαστική ισχύ. Οι κινητές συσκευές διαθετούν µνήµη η οποία δεν 

επαρκεί για την αποθήκευση προηγούµενων καταστάσεων και ακόµα εάν οι 

πληροφορίες µεταφορτώνονται σε ισχυρότερα µηχανήµατα µέσω διαδικτύου, η 

ευαισθησία αυτής της τεχνικής σε διακοπές σύνδεσης δεν την καθιστούν ιδανική σαν 

πρακτική οπότε θα πρέπει να βασίζονται οσό το δυνατόν λιγότερο σε αυτό.  

10.2.7 Πρόληψη και χειρισµός σφαλµάτων 

 Ο σχεδιασµός εφαρµογών για τις κινητές συσκευές σε ότι αφορά την πρόληψη 

και τον χειρισµό σφαλµάτων είναι παρόµοιος µε αυτόν των σταθερών υπολογιστών και 

ταυτόχρονα πιο σηµαντικός λόγω της µεγαλύτερης ταχύτητας που πραγµατοποιούνται οι 

διεργασίες. Διαφοροποιείται κατά πολύ σε ότι αφορά τη φυσική υπόσταση της συσκευής 

καθώς το µικρότερο µέγεθος της οθόνης αποτελεί παράγοντα πιθανών λαθών και πρέπει 

να λαµβάνεται σοβαρά υπόψιν στο σχεδιασµό.  

10.2.8 Μείωση  φόρτωσης βραχυπρόθεσµης µνήµης 

 Όπως αναφέρθηκε προγουµένως, οι κινητές συσκευές δεν διαθέτουν µεγάλα 

αποθέµατα σε επίπεδο µνήµης, οπότε ο σχεδιασµός των εφαρµογών θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε γνώµονα την λιγότερο δυνατή  χρήση της. Ο σχεδιασµός οφείλει να 

βασίζεται περισσότερο στην αναγνώριση των επιλογών των λειτουργιών και τη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς πληροφορίας προς το χρήστη (όπως µέσω ήχων) ώστε 

να µην είναι αποθηκευµένος µεγάλος όγκος πληροφορίας στη µνήµη και να δεσµεύει 

όσο γίνεται λιγότερους πόρους.  
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10.2.9 Σχεδιασµός για ποικίλο και δυναµικό περιβάλλον 

 Το περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες χρησιµοποιούν τις κινητές συσκευές δεν 

είναι στατικό όπως στην περίπτωση των σταθερών υπολογιστών αλλά δυναµικό. 

Υπάρχει µια σειρά εξωτερικών παραγόντων (όπως άλλοι ανθρωποι, αντικείµενα και 

δραστηριότητες) που συναγωνίζονται την προσοχή του χρήστη πέραν της εφαρµογής 

στην κινητή συσκευή. Επίσης, περιβαντολλογικοί παράγοντες (όπως η φωτεινότητα, ο 

θόρυβος και ο καιρός ανάλογα την τοποθεσία, την ώρα της ηµέρας και την εποχή) 

συµβάλλουν και αυτά στον τρόπο χρήσης και στην απόσπαση της προσοχής του χρήστη.  

 Η επιρροή των εξωτερικών αυτών παραγόντων µπορεί να περιοριστεί αν στο 

σχεδιασµό ληφθούν υπόψιν λειτουργίες διαγνωστικές και αυτοπροσαρµοζόµενες στο 

περιβάλλον. Οι λειτουργίες αυτές περιλαµβάνουν την προσαρµογή του τρόπου 

εισαγωγής και αναπαραράστασης των δεδοµένων ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη, 

(όπως τη ρύθµιση της φωτεινότητας, τη δυνατότητα να µπορεί να µπορεί να κάνει χρήση 

της συσκευής µε  ένα ή κανένα χέρι και αυτόµατων δυναµικών προσαρµογών στις 

συνθήκες του περιβάλλοντος). Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αυξηθεί η ευχρηστία για το 

χρήστη, κερδίζοντας του χρόνο και µείωση καταβολής προσπάθειας.  

10.2.10 Σχεδιασµός προσανατολισµένος σε µικρές συσκευές 
 Καθώς η τεχνολογία εξελίσεται οι συσκευές γίνονται µικρότερες και 

ενσωµατώνονται σε διαφορετικά καθηµερινής χρήσης αντικείµενα (όπως βραχιόλια, 

ρολόγια και κοσµήµατα). Ταυτόχρονα, νέες προκλήσεις αναδύονται στο σχεδιασµό 

διεπαφών ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισµοί που προκύπτουν ανα περίπτωση. Η 

ιδανικότερη εναλλακτική για τη δηµιουργία διάδρασης στις συσκευές αυτές αποτελεί η 

χρήση φωνητικών διαλόγων έναντι των γραφικών.  

10.2.11 Σχεδιασµός για τον περιορισµό απόσπασης προσοχής του χρήστη από 

τη συσκευή 
 Οι χρήστες των κινητών συσκευών, λόγω της δυναµικότητας του περιβάλλοντός 

τους, συχνά επικεντρώνονται στην πραγµατοποίηση πολλών ταυτόχρονα 

δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οι φορητές συσκευές δεν αποτελούν πάντα το 

κέντρο προσοχής τους. Επίσης, φορητές συσκευές που απαιτούν την προσήλωση του 

χρήστη  για διάδραση µπορεί να τον αποσπάσουν από σηµαντικότερα καθήκοντα του.  

 Ο σχεδιασµός των εφαρµογών κατά τα παραπάνω, οφείλει να έχει τις λιγότερες 

δυνατές απαιτήσεις σε ότι αφορά την προσοχή του χρήστη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 
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το σχεδιασµό των εφαρµογών προσανατολισµένο σε διάδραση που δεν απαιτεί τη χρήση 

των χεριών ή των µατιών χρησιµοποιώντας  εναλλακτικά φωνητικούς διαλόγους που δεν 

περιορίζουν καθόλου την κίνηση του σώµατος. Παράδειγµα αυτού του τρόπου 

διάδρασης αποτελεί το Siri της Apple.  

10.2.12 Σχεδιασµός για ταχύτητα, επαναφορά και γρήγορη ανάκτηση 

  Ο σχεδιασµός των διεπιφανειών των κινητών συσκευών πρέπει πάντα να 

συνυπολογίζει τον παράγοντα χρόνο. Οι εφαρµογές οφείλουν να χαρακτηρίζονται από 

ταχύτητα σε ότι αφορά την έναρξη, την παύση, τη συνέχιση και τον τερµατισµό τους. 

Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης θα είναι σε θέση να µην περιµένει πολύ ώρα για την 

έναρξη ή επαναφορά της εφαρµογής στην περίπτωση που θέλει να τροποποιήσει 

δεδοµένα σε αυτή, καθώς και να είναι βέβαιος πως η αποθήκευση τους θα είναι άµεση 

και ασφαλής κατά τον τερµατισµό της.  

10.2.13 Σχεδιασµός µε ιεράρχιση στη διάδραση 
 Οι περισσότερες κινητές συσκευές µε µικρές οθόνες έχουν περιορισµούς σε ότι 

αφορα την ποσότητα της πληροφορίας που µπορουν να απεικονίσουν. Μεγάλη ποσότητα 

πληροφορίας για να αναγνωστεί απαιτεί συγκέντρωση και συνεχή µετακύλιση προς τα 

κάτω. Προς αποφυγή αυτών και της υπερφόρτωσης πληροφοριών του χρήστη, µπορούν 

να υιοθετηθούν πολυεπίπεδοι ή ιεραχικοί µηχανισµοί απεικόνισης των πληροφοριών. 

Μέσω των επιπέδων απεικόνισης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αποφασίσει αυτός 

αν θα διαβάσει τις περαιτέρω πληροφορίες ή όχι.  

10.2.14 Δυνατότητα εξατοµίκευσης 
 Οι κινητές συσκευές λόγω µεγέθους και τρόπου χρήσης αποτελούν πιο 

προσωπικά αντικείµενα. Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικές προτιµήσεις, τροπό χρήσης 

και δεξιότητες. Οπότε, στο σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν η δυνατότητα 

του να µπορεί ο χρήστης να προσαρµόζει τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις δικές τους 

ανάγκες και προτιµήσεις.  

10.2.15 Σχεδιασµός  για την αισθητική ικανοποίηση του χρήστη 

 Πέρα της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας που αποτελούν κυρίαρχοι 

παράγοντες στην επιτυχία µίας εφαρµογής για κινητές συσκευές, συνδράµουν και άλλοι 

παράγοντες στην συνολική ικανοποίηση που απολαµβάνει ο χρήστης. Η αισθητική της 



 

52 

εφαρµογής σε επίπεδο χρωµάτων και τρόπου χειρισµού που χρησιµοποιούνται, αποτελεί 

επιπλέον σηµαντικό παράγοντα. Όταν µια εφαρµογή έχει  επιτύχει να ικανοποιεί τα 

κριτήρια της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας αυτό που θα την κάνει να ξεχωρίσει 

και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών αποτελεί η αισθητική της, η οποία θα 

προσφέρει µεγαλύτερη απολαµβανόµενη ικανοποίηση στο χρήστη.[63] 

10.3 Παράγοντες ευχρηστίας γραφικών διεπιφανειών σε εφαρµογές 

κινητού εµπορίου 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η διεπαφή του χρήστη αποτελεί το 

περιβάλλον µέσα από το οποίο οι χρήστες  επικοινωνούν, πληροφορούνται και 

πραγµατοποιούν συναλλαγές. Το γεγονός αυτό καθιστά την εµπειρία του χρήστη, µέσω 

της διεπιφάνειας τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας όσο και αισθητικής, σηµαντικό παράγοντα 

επιτυχίας για εφαρµογές κινητού εµπορίου.[61] 

 Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών διεπαφών κινητού εµπορίου µπορεί να επιτευχθεί 

έχοντας ως βάση τα 7C's (context, content, community, customization, communication, 

connection και commerce) του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τροποποιήσεις που θα 

λαµβάνουν υπόψιν τις προκλήσεις των κινητών συσκευών που αναφέρθηκαν  πιο πάνω. 

[61][62][64] 

10.3.1 Πλαίσιο (Context) 

 Το πλαίσιο αναφέρεται  στον τρόπο ανάπτυξης των εφαρµογών και περιέχει τον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η εφαρµογή καθώς και την αισθητικής της, δηλαδή τον 

τρόπο που παρουσιάζονται τα δεδοµένα. Στην περίπτωση των κινητών εφαρµογών η 

σύνδεση και η δοµή των στοιχείων οφείλει να πραγµατοποιείται µε τρόπο τέτοιο ώστε 

ακόµα και ο χρήστης που αφιερώνει ελάχιστη προσοχή να µπορεί να περιηγηθεί άνετα. 

Στοιχείο σχεδιασµού προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η δηµιουργία απλών µενού µε 

λίγα επίπεδα και ταυτόχρονα περισσότερες επιλογές ανά επίπεδο ή εναλλακτικά ένα 

πολυεπίπεδο διαδοχικό τρόπο επιλογής µε τη χρήση υπο-µενού µε εργασίες που είναι πιο 

πιθανό να πραγµατοποιήσουν οι χρήστες. 

 Το περιορισµένο µέγεθος της οθόνης οδηγεί σε µία δοµή τµηµατοποίησης των 

πληροφοριών σε πολλές σελίδες δίνοντας σε κάθε σελίδα µια σύντοµη περίληψη του 

βασικού περιεχοµένου που θα ακολουθήσει στην επόµενη. Με την πρακτική αυτή οι 

χρήστες κατανοούν καλύτερα τη δοµή που παρουσιάζεται το περιεχόµενο και που να 
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αναζητήσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει αποφεύγοντας άσκοπες µετακυλίσεις 

στην ίδια ή διαφορετικές σελίδες.  

10.3.2 Περιεχόµενο (Content) 
 Το περιεχόµενο επικεντρώνεται στα δεδοµένα που περιέχει η εφαρµογή και 

περιλαµβάνει το προσφερόµενο µείγµα (offering mix),  το διαφηµιστικό µείγµα (appeal 

mix), το πολυµεσικό µείγµα (multimedia mix) και  τον τύπο του περιεχοµένου. Το 

προσφερόµενο µείγµα αποτελεί τις πληροφορίες του προϊόντος ή των υπηρεσίων της 

εφαρµογής, το διαφηµιστικό µείγµα αφορά τα διαφηµιστικά και επικοινωνικά µηνύµατα, 

το πολυµεσικό µείγµα έχει να κάνει µε την επιλογή πολυµέσων στην αναπαράσταση 

περιεχοµένου και ο τύπος του περιεχοµένου αφορά τη σύγκριση τωρινού περιεχοµένου 

µε παλιότερο περιεχόµενο. 

 Στην περίπτωση των κινητών εφαρµογών το προσφερόµενο και το διαφηµιστικό 

µείγµα µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα µε το περιβάλλον του χρήστη και µε τη 

χρήση εφαρµογών (location-based) που το λαµβάνουν ως   παράµετρο και παράγουν 

αντίστοιχο περιεχόµενο. Το πολυµεσικό περιεχόµενο στις κινητές εφαρµογές λόγω 

περιορισµένου µεγέθους της οθόνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική 

παρουσίαση περιεχοµένου ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για σηµαντικότερες 

πληροφορίες.  

10.3.3 Κοινότητα (Community) 
 Η κοινότητα αφορά διαδράσεις µεταξύ των χρηστών µέσω διαδραστικής ή µη 

επικοινωνίας. Οι χρήστες απολαµβάνουν µεγαλύτερη ικανοποίηση όταν µοιράζονται 

πληροφοριές για προϊόντα ή υπηρεσίες  µε άλλα άτοµα καθώς µε αυτό τον τρόπο η 

διάδραση είναι µεγαλύτερη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη φύση των κινητών 

συσκεύων καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη µηχανισµών που θα δίνει την δυνατότητα 

στους χρήστες να  ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες µέσω υπηρεσιών όπως το 

SMS.  

10.3.4 Παραµετροποίηση (Customization) 

 Η παραµετροποίηση αναφέρεται στην δυνατότητα της εφαρµογής να 

προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Οι πληροφορίες 

στις ρυθµίσεις της συσκευής επιτρέπουν την αυτόµατη ή χειροκίνητη προσαρµογή της 

διεπαφής της και µέχρι ένα βαθµό του περιεχοµένου που εµφανίζεται καθώς 
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φιλτράρονται τα δεδοµένα και παρουσιάζονται µόνο τα σηµαντικότερα αφήνοντας έτσι 

περισσότερο χώρο στην οθόνη που είναι περιορισµένη. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

εξατοµίκευσης καθώς στην συσκευή αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες τις οποίες αν 

επεξεργαστούν κατάλληλοι µηχανισµοί µπορούν να κάνουν προτάσεις στους χρήστες 

βάσει προηγούµενων ενεργειών τους και να τους κερδίσουν χρόνο, γεγονός πολύ 

σηµαντικό για τους χρήστες των φορητών συσκευών.  

10.3.5 Επικοινωνία (Communication) 
 Η επικοινωνία προσδιορίζεται, ως ο διάλογος των εφαρµογών µε τους χρήστες 

µέσω διαδράσεων. Η στοχευµένη διαφήµιση αποτελεί αποτέλεσµα αυτής της 

επικοινωνίας καθώς στις κινητές συσκευές το διαφηµιστικό µήνυµα µπορεί να αλλάζει 

κάθε φορά ανάλογα µε τη θέση και την κατάσταση του χρήστη. Η αναπαράσταση των 

µηνυµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολυµεσικό περιεχόµενο για κέρδος στην 

οθόνη. Επίσης για την καλύτερη και ευκολότερη ανάδραση από το χρήστη λόγω, των 

περιορισµών του πληκτρολογίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν απαντήσεις πολλαπλής 

επιλογής ή και πάλι µηνύµατα πολυµεσικού περιεχοµένου.  

10.3.6 Σύνδεση (Connection) 

 Η σύδεση αναφέρεται στην συνδεσιµότητα της εφαρµογής µε εξωτερικούς 

συνδέσµους. Ασχολείται µε το ποσοστό του εξωτερικού περιεχοµένου που θα περιέχει η 

εφαρµογή και τις δροµολογήσεις των συνδέσεων. Στις κινητές εφαρµογές οι 

δροµολογήσεις µπορούν εύκολα να µειωθούν µε την εµφάνιση κυρίως συνδέσµων βάσει 

της τοποθεσίας του χρήστη κερδίζοντας χώρο στην οθόνη και διευκολύνοντας το 

χρήστη. Επίσης για την διευκόλυνση του χρήστη στην πλοήγηση µεταξύ των συνδέσµων 

και την επιστροφή του στην αρχική κατάσταση εάν το επιθυµεί, η ενσωµάτωση 

κουµπιών που ακυρώνουν ενέργειες (cancel) και επιστροφής στην αρχική σελίδα µε ένα 

πάτηµα, λειτουργούν βοηθητικά προς την κατεύθυνση αυτή.  

10.3.7 Εµπόριο(Commerce) 
 Το εµπόριο ασχολείται µε θέµατα διεπιφανειών σχετικά µε την πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών όπως το καλάθι αγορών και την παρακολούθηση της παραγγελίας. Στις 

κινητές εφαρµογές και συσκευές λόγω του µικρού µεγέθους της οθόνης και των 

αποσπάσεων από το περιβάλλον ο σχεδιασµός των γραφικών διεπιφανειών τόσο στην 

πραγµατοποίηση µιας παραγγελίας µέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς µε ασφάλεια 
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οφείλει να είναι απλός και να περιέχει µόνο τις βασικές πληροφορίες. Συµπληρωµατικά, 

µέθοδοι όπως η ενσωµάτωση αµοιβαίας αυθεντικοποίησης πιστοποιητικών των 

συµµετεχόντων στην συναλλαγή (καταναλωτές-χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί-

έµποροι), η δοµηµένη ιεράρχηση µε λίγα και απλά βήµατα για την ολοκλήρωση της 

παραγγελίας, η αποθήκευση των στοιχείων του καταναλωτή και η ύπαρξη ένος 

κουµπίου(check-out) που ενσωµατώνει όλα τα βήµατα για την αγορά κερδίζουν 

σηµαντικό χρόνο για το χρήστη και διευκολύνουν τη διάδραση.[61][62][64] 

10.4. Γραφική διεπιφάνεια εφαρµογών που υποστηρίζουν πληρωµές 

κινητού εµπορίου 
 

 Η γραφική διεπιφάνεια στις κινητές συσκευές διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ικανοποίηση που απολαµβάνει ο χρήστης από την εµπειρία χρήσης. Το πλαίσιο των 

κινητών συσκευών αποτελεί πιο δυναµικό από άποψη εξωτερικών ερεθισµάτων από 

αυτό των σταθερών υπολογιστών, γεγονός που οδηγεί στην απόσπαση προσοχής του 

χρήστη. Επίσης, το γεγονός ότι φορητές συσκευές διαθέτουν περιορισµένο µέγεθος 

οθόνης, αποτελούν πρόκληση για τον τρόπο αναπαράστασης των δεδοµένων. Συνοπτικά 

λοιπόν, ο σχεδιασµός γραφικών διεπιφανειών κινητών εφαρµογών οφείλει να είναι 

προσανατολισµένος στο κέρδος χρόνου για το χρήστη, στην προσαρµογή µε βάση τη 

τοποθεσία και στην ευκολία χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιούνται 

χαρακτηριστικά όπως  η συνάφεια στο περιεχόµενο, η κατάλληλη δοµή και η 

εξατοµίκευση ανάλογα µε  τις ανάγκες του χρήστη και ο χρήστης αντλεί  ικανοποίηση 

από την εµπειρία χρήσης.[61]  

  Το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί προσωπική συσκευή και µέσο 

διάδρασης για το χρήστη καθώς και το ότι η τεχνολογία NFC διευκολύνει την διάδραση, 

κάνει τον συνδυασµό τους να αποτελεί ιδανικό για την πραγµατοποίηση κινητών 

πληρωµών, µετατρέποντας το κινητό τηλέφωνο σε ψηφιακό πορτοφόλι. Η αποδοχή όµως 

από τους χρήστες, προϋποθέτει και την ύπαρξη µια γραφικής διεπιφάνειας που θα 

χαρακτηρίζεται από απλότητα και να είναι οικεία προς το χρήστη. Παρακάτω θα 

παρουσιαστεί συνοπτικά η γραφική διεπιφάνεια της εφαρµογής MasterCard PayPass που 

υποστηρίζει κινητές πληρωµές µε τη χρήση NFC. [65] 
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10.4.1 Γραφικές Διεπιφάνειες- MasterCard PayPass   

 
Εικόνα 9: Mastercard PayPass αρχική οθόνη 

 

 Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται η γραφική διεπαφή της αρχικής οθόνης της 

εφαρµογής όπου παρουσιάζεται η προεπιλεγµένη κάρτα του χρήστη και το κουµπί που 

πρέπει να πατήσει για να πραγµατοποιήσει πληρωµή. Ο χρήστης, µπορεί µε µετακύλιση 

δεξιά  αριστερά να επιλέξει µια διαφορετική κάρτα προς χρήση. Επίσης, µπορεί να 

αλλάξει την παρουσίαση των καρτών από γκαλερί σε λίστα πατώντας τα αντίστοιχα 

κουµπιά. Οι κάρτες απεικονίζονται στην εφαρµογή ως ψηφιακά αντίγραφα των 

πραγµατικών καρτών που διαθέτει ο χρήστης αποκρύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος του 

αριθµού της κάρτας για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, τον ενηµερώνουν µε διακριτικά 

σύµβολα για την κατάστασή τους (όπως ότι είναι ενεργοποιηµένες και ποιά είναι η 

προεπιλεγµένη). 

  



 

57 

 
Εικόνα 10: Mastercard PayPass πληρωµή 

 

 Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται η ροή των γραφικών διεπαφών της εφαρµογής  για 

την πραγµατοποίηση πληρωµής. Μετά την εκκίνηση της εφαρµογής εµφανίζεται η 

προεπιλεγµένη κάρτα του χρήστη. Στη συνέχεια, εάν είναι ενεργοποιηµένη η χρήση 

κωδικού PIN ζητείται από το χρήστη η εισαγωγή του κωδικού, διαφορετικά εµφανίζεται 

απευθείας η χρονική διάρκεια που έχει διαθέσιµη ο χρήστης ώστε να πλησιάσει τη 

συσκευή στο τερµατικό για την επίτευξη της συναλλαγής. Tέλος, εµφανίζεται στην 

οθόνη το ποσό που πληρώθηκε και µήνυµα επιτυχούς έκβασης της συναλλαγής. 

Διαφορετικά, στο ίδιο πλαίσιο, εµφανίζεται το πόσο προς πληρωµή, η ενηµέρωση του 

χρήστη για τη µη επίτευξη της συναλλαγής και µήνυµα παρότρυνσης χρήσης άλλης 

κάρτας. 
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Εικόνα 11: Mastercard PayPass προσθήκη κάρτας 

 

 Στην εικόνα 11 παρουσιάζεται η ροή των γραφικών διεπαφών της εφαρµογής  για 

την εισαγωγή νέας κάρτας. Αρχικά η εφαρµογή ζήτα την εισαγωγή κωδικού 

ενεργοποίησης για την νέα κάρτα. Στη συνέχεια, ζητά από το χρήστη την εισαγωγή 

κωδικού PIN, την εισαγωγή µιας λέξης ασφαλείας, την εισαγωγή αν θέλει φιλικής 

ονοµασίας και το εάν επιθυµεί η νέα κάρτα να χρησιµοποιείται ως προπληρωµένη. 

Τέλος, ενηµερώνει µε κατάλληλο µήνυµα  για την επιτυχή ενεργοποίηση της νέας 

κάρτας. 

 
Εικόνα 12: Mastercard PayPass ιστορικό συναλλαγών 

 

 Στην εικόνα 12 παρουσιάζεται η ροή των γραφικών διεπαφών της εφαρµογής  για  

την εµφάνιση του ιστορικού πληρωµών µιας κάρτας. Αρχικά, επιλέγεται η παρουσίαση 
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των καρτών από γκαλερί σε λίστα και  στη συνέχεια επιλέγεται η κάρτα που ενδιαφέρει 

το χρήστη. Με την επιλογή της κάρτας, ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά µε το 

ιστορικό των συναλλαγών του πατώντας στην καρτέλα συναλλαγές. 

 
Εικόνα 13: Mastercard Paypass αλλαγή PIN 

 

 Στην εικόνα 13 παρουσιάζεται η ροή των γραφικών διεπαφών της εφαρµογής  για 

την αλλαγή του κωδικού PIN. Με την εκκίνηση της εφαρµογής επιλέγεται η παρουσίαση 

των καρτών  σε λίστα . Με την επιλογή της κάρτας που ενδιαφέρει το χρήστη 

εµφανίζονται σε διαφορετικές καρτέλες οι επιλογές: συναλλαγές και λεπτοµέρειες. 

Επιλέγοντας την καρτέλα λεπτοµέρειες, εµφανίζονται οι λεπτοµέρειες της κάρτας, καθώς 

επίσης δίνεται και η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τον κωδικό PIN µε το µορφή 

κουµπιού. Πατώντας το κουµπί η εφαρµογή ζήτα αρχικά την εισαγωγή του παλιού 

κωδικού και  στη συνέχεια την διπλή  εισαγωγή  του νέου. Μετά και τη δεύτερη 

εισαγωγή του νέου  κωδικού εµφανίζονται σε νέα οθόνη τα στοιχεία της κάρτας και 

µήνυµα που ενηµερώνει το χρήστη για την επιτυχή αλλαγή του PIN. Τέλος, η εφαρµογή 

επιστρέφει στην οθόνη µε τις λεπτοµέρειες της κάρτας. 
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Εικόνα 14: Mastercard PayPass ορισµός άλλης κάρτας ως προεπιλεγµένη 

 

 Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται η ροή των γραφικών διεπαφών της εφαρµογής  για 

τον ορισµό άλλης κάρτας ως προεπιλεγµένη. Με την εκκίνηση της εφαρµογής επιλέγεται 

η παρουσίαση των καρτών  σε λίστα, καθώς και η επιλογή και η επανατοποθέτηση της 

εταιρικής  κάρτας στην κορυφή της λίστας.  Στη συνέχεια επιλέγεται η εταιρική κάρτα 

από το χρήστη και η καρτέλα λεπτοµέρειες της κάρτας. Στο σηµείο αυτό του δίνεται η 

δυνατότητα να θέσει την κάρτα ως προεπιλεγµένη µε την µορφή check box .  

 

 
Εικόνα 15: Mastercard PayPass δυνατότητα παραµετροποίησης 

 Στην εικόνα 15 παρουσιάζονται παραδείγµατα γραφικών διεπαφών της 

εφαρµογής, όπου εµφανίζονται οι κάρτες του χρήστη ταξινοµηµένες στη µορφή 

πορτοφολιού. Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραδείγµατα, η έµφαση που έχει δώσει 

η Mastercard στην εµπειρία χρήσης για τους χρήστες µέσω πλούσιων και ρεαλιστικών 
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γραφικών προσπαθώντας να ενσωµατώσει στοιχεία πραγµατικής χρήσης των καρτών. 

Επίσης, µε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού γραφικού για το ψηφιακό πορτοφόλι 

(όπως για παράδειγµα ανάλογα το φύλο) δίνει στο χρήστη τον βαθµό προσωποποίησης 

που θέλει για να νιώσει περισσότερο οικεία κατά την εµπειρία χρήσης. [65] 

 Παρατηρούµε από τα παραπάνω ότι η  εφαρµογή της MasterCard αποτελεί µια 

ιδανική λύση γραφικής διεπαφής εφαρµογών που υποστηρίζουν κινητές πληρωµές µε 

NFC καθώς ενσωµατώνει πολλά από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν  προηγουµένως. 

Μπορούµε να πούµε πως η MasterCard   έχει δηµιουργήσει µια εφαρµογή η οποία είναι 

οικεία στον χρήστη καθώς µοιάζει όντως µε πορτοφόλι  που χρησιµοποιεί ο µέσος 

καταναλωτής στην καθηµερινότητα του.  

 H οργάνωση, η απεικόνιση του περιεχοµένου  µέσα από απλά µενού λίστες και 

καρτέλες και η λογική συνοχής των οθονών έχει αποτυπωθεί µε τέτοιο τρόπο που είναι 

ίδιος µε τον τρόπο χρήσης των πραγµατικών καρτών από τους καταναλωτές στις 

συναλλαγές. Η πληροφορία σε κάθε οθόνη αντιστοιχεί στην αναµενόµενη από τον 

καταναλωτή χωρίς να κουράζει, τα κουµπιά ενεργειών είναι ευδιάκριτα µε 

συµβολισµούς κατανοητούς και γίνεται χρήση πολύ γνωστών χειρονοµιών στην οθόνη 

πολυαφής για τροποποίηση  χαρακτηριστικών.  

 Τέλος, καθώς το τηλέφωνο όπως και το πορτοφόλι αποτελούν προσωπικά 

αντικείµενα των χρηστών δίνεται η δυνατότητα παραµετροποίησης ορισµένων 

ρυθµίσεων. Η παρουσίαση των καρτών στην αρχική οθόνη µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

είτε µε µετακύλιση δεξιά αριστερά  σε γκαλερί είτε σε λίστα. Επίσης, οι χρήστες 

µπορούν να δώσουν  προσωπικό χαρακτήρα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι επιλέγοντας 

γραφικό της επιλογής τους. 
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 11. Επίλογος  

 

 Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε πολύπλευρα µε την ασύρµατη τεχνολογία Near 

Field Cοmmunication και το πως αυτή έχει ενσωµατωθεί στις φορητές συσκευές 

δίνοντας τους την δυνατότητα να πραγµατοποιούν πληρωµές.  

 Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι δηµοφιλέστερες τεχνολογίες που επιτρέπουν κινητές 

συναλλαγές και πληρωµές µε έµφαση στη NFC. Ακολούθησε η παρουσίαση, των 

τεχνολογιών RFID και Smart Card οι οποίες αποτέλεσαν τους προποµπούς της NFC. 

Αναπτύχθηκε αναλυτικότερα η τεχνολογία NFC, οι προτυποποιήσεις της καθώς και οι 

τρόποι λειτουργίας της.  Σε επόµενο επίπεδο, παρουσιάστηκε η βασική 

αρχιτεκτονική ενσωµάτωσης της NFC τεχνολογίας στις φορητές συσκευές ώστε να είναι 

σε θέση να πραγµατοποιούν ασφαλείς πληρωµές, οι πιθανές επιθέσεις που θα µπορούσαν 

να δεχθούν, όπως και τρόποι αντιµετώπισης τους. Επίσης, δόθηκε έµφαση στο 

πολύπλοκο περιβάλλον-οικοσύστηµα µέσα στο οποίο εξελίσσονται οι κινητές NFC 

πληρωµές το οποίο στοιχειοθετείται από τους ποικίλους τρόπους ενσωµάτωσης του SE 

στην αρχιτεκτονική του συστήµατος και το πώς αυτοί µεταφράζονται σε επιχειρηµατικά 

µοτίβα. Πραγµατοποιήθηκε αναφορά στις τάσεις που αφορούν την  NFC στις πληρωµές 

τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όπως η Trusted Mobile Base στην αρχιτεκτονική και τα 

τεκµήρια-Tokens στην ασφάλεια, όσο και σε επίπεδο προβλέψεων για το το µέλλον των 

κινητών πληρωµών και αποδοχής από τους χρήστες. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε 

θέµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο εφαρµογών στην πλατφόρµα του  

Android µε την ανάπτυξη της µελέτης περίπτωσης του συστήµατος συµπληρωµατικών 

εφαρµογών Prodct Writer - Shopping Cart, όσο και σε επίπεδο γραφικής διεπαφής µε την 

παρουσίαση ενδεικτικών διεπαφών από την εφαρµογή MasterCard PayPass. 

 Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν αποτελεί τυχαίο το γεγονός 

ότι η τεχνολογία NFC αποτελεί το φαβορί για την πραγµατοποίηση κινητών πληρωµών. 

Παρ΄ότι βρίσκονται σε πρώιµο ακόµα στάδιο, οι προβλέψεις για την µελλοντική τους 

υιοθέτηση είναι ευοίωνες. Η αµφίδροµα ανέπαφη κοντινής απόστασης επικοινωνία που 

παρέχει, την καθιστά ιδανική για κινητές πληρωµές σε επίπεδο ταχύτητας, διάδρασης και 

ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν σηµεία κλειδιά για την περαιτέρω 

εξέλιξή της και αποδοχής της από τους χρήστες και αποτυπώνονται σε αυτά που 

παρουσιάστηκαν στη µελέτη περίπτωσης. Στο σύστηµα συµπληρωµατικών εφαρµογών 
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Product Writer - Shopping Cart αποτυπώνεται η ταχύτητα και η διάδραση σε 

τεχνολογικό επίπεδο  καθώς παρέχεται στους χρήστες και στους εµπόρους προστιθέµενη 

αντιλαµβανόµενη αξία από το κέρδος χρόνου και την ευχρηστία. Στην περίπτωση της 

εφαρµογής MasterCard PayPass αποτυπώνεται η διάδραση σε επίπεδο σχεδιασµού 

γραφικής διεπαφής µε στοιχεία όπως η συνάφεια στο περιεχόµενο, η κατάλληλη δοµή 

και η εξατοµίκευση να αποτελούν βασικά σχεδιαστικά συστατικά ώστε ο χρήστης να 

αντλεί επιπλέον αξία και ικανοποίηση από την εµπειρία χρήσης. Τέλος, σε ότι αφορά την 

ασφάλεια ενώ οι NFC κινητές συσκευές µπορεί να δεχτούν κακόβουλες επιθέσεις, 

ωστόσο, η αποθήκευση των δεδοµένων στo SE  της NFC αρχιτεκτονικής σε συνδυασµό 

µε τη χρήση υβριδικών µεθόδων κρυπτογραφίας και τεκµηρίων-Tokens (αντί της χρήσης 

των πραγµατικών δεδοµένων του χρήστη) µπορούν να προσδώσουν υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας κατά την πραγµατοποίηση των συναλλαγών. 

 Παρ΄όλα αυτά, γεγονός µε µεγάλη σηµαντικότητα αποτελεί το ότι η τεχνολογία 

βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Η έλλειψη προτύπων γενικότερα σε ζητήµατα που την 

αφορούν, όπως η ασφάλεια, καθώς επίσης και η πολυπλοκότητα του NFC 

οικοσυστήµατος (µε τα εµπλεκόµενοι µέρη όπως  ΜΝΟ και τράπεζες να επηρεάζουν 

άµεσα τον τρόπο ενσωµάτωσης στην NFC αρχιτεκτονική του SE, προσπαθώντας να το 

εντάξουν σε εταιροκεντρικά επιχειρηµατικά µοντέλα) αποτελούν τροχοπέδη στην 

περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας στις κινητές πληρωµές και την ευρύτερη αποδοχή και 

υιοθέτηση από τους χρήστες. 

11.1 Περιορισµοί 
 Καθώς η τεχνολογία NFC βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη (κυρίως σε ότι αφορά τις 

κινητές πληρωµές), η εργασία ασχολήθηκε µε την παρουσίαση των τελευταίων 

δεδοµένων και τάσεων γύρω από αυτή. Επίσης, λόγω δυσκολίας πρόσβασης σε επιπλέον 

κοµµάτια υλικού-hardware όπως NCF reader και SE, η µελέτη περίπτωσης του 

συστήµατος εφαρµογών Product Writer - Shopping Cart περιορίστηκε στην ανάπτυξη 

και παρουσίαση των τρόπων λειτουργίας Write/Read της τεχνολογίας NFC. 

11.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 Ως µελλοντικές προεκτάσεις προτείνονται η περαιτέρω παρακολούθηση της 

τεχνολογίας NFC σε θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία προτύπων, ασφαλείας και  

υλικού-harware,  όπως το Trusted Mobile Base το οποίο δύναται να επηρεάσει άµεσα 

την αρχιτεκτονική NFC πληρωµών στις κινητές συσκευές. Επίσης σε ότι αφορά τη 
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µελέτη περίπτωσης του συστήµατος εφαρµογών Product Writer - Shopping Cart 

προτείνεται σε τεχνολογικό επίπεδο η ολοκλήρωση του τµήµατος που αφορά την 

πληρωµή των προϊόντων στο καλάθι, και σε επιχειρηµατικό επίπεδο ο εµπλουτισµός του 

µε στοιχεία µάρκετινγκ όπως οι προτάσεις αγοράς συµπληρωµατικών προϊόντων ή 

άλλων προσφορών. 
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