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Περίληψη 
 
Οι αλματώδεις εξελίξεις, τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στις ασύρματες και φο-
ρητές τεχνολογίες έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, ενώ παράλληλα παρά-
γουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους χρήστες. 
Η θέση και ο χρόνος δεν αποτελούν πλέον περιοριστικούς παράγοντες. Η παρούσα 
μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέ-
χουν οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο κινητό εμπόριο ή 
πρόκειται να παρουσιαστούν στο κοντινό μέλλον. Δεν παραλείπεται ο προσδιορισμός 
των χαρακτηριστικών και των οφελών τους, αλλά και των αναδυόμενων ζητημάτων 
ασφάλειας και τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντά η χρήση τους. Προχωρούμε 
σε ανασκόπηση των υπηρεσιών και των κινητών επιχειρησιακών εφαρμογών που κυ-
ριαρχούν και περιγράφουμε συνοπτικά τα ασύρματα πρότυπα και την απαιτούμενη 
υποδομή. Φιλοδοξώντας το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντιπροσωπευτικό της πραγ-
ματικότητας, επιλέγεται πρόσφατη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη του κατάλληλου 
θεωρητικού υπόβαθρου και σταχυολογούνται παραδείγματα, τα οποία αγκιστρώνουν 
με σαφήνεια τις τάσεις που επικρατούν και τις προοπτικές που αναμένονται στο μέλ-
λον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Abstract 
 
The swift evolution in the telecommunications and in the wireless and portable tech-
nologies have an impact in our everyday life, while at the same time they produce a 
wide range of opportunities for both enterprises and customers. Position and time do 
not constitute restrictive factors. This master thesis is focused on presenting the capa-
bilities that provide the services and the applications that have already been developed 
in the mobile commerce or is to be generated in the near future. The identification, not 
only of their characteristics and benefits, but also of the emerging questions of secu-
rity is not omitted, along with the most significant obstacles that their use confronts. 
We review the services and mobile enterprise applications that dominate nowadays 
and describe concisely the wireless standards and the required infrastructure. With the 
ambition the final result to be representative, recent bibliographic references for the 
development of suitable theoretical background are selected and examples are com-
piled, which they clarify the prevailing tendencies and the expected prospects in the 
future. 
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1. Κινητό Εμπόριο 

1.1 Εισαγωγή στο κινητό εμπόριο 

1.1.1 Ορισμοί 
 

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι το κινητό εμπόριο είναι η μεταφορά του ηλε-
κτρονικού σε μια κινητή συσκευή. Αναμφισβήτητα είναι περισσότερα από αυτό. Ναι 
μεν ορισμένες από τις υπάρχουσες υπηρεσίες του έχουν μεταφερθεί, αλλά πολλές από 
αυτές δεν είναι κατάλληλες εξαιτίας των τεχνικών και φυσικών περιορισμών των κι-
νητών τηλεφώνων. Ο στόχος του κινητού εμπορίου είναι να δημιουργήσει ένα σύνο-
λο υπηρεσιών, τις οποίες θα υιοθετήσουν οι χρήστες με σκοπό από αυτές να παραχθεί 
πρόσθετο εισόδημα. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένους ορισμούς που θα μας 
βοηθήσουν να το κατανοήσουμε καλύτερα: 

Το κινητό εμπόριο είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος όρος που περιλαμβάνει 
τις εφαρμογές, τις κινητές συσκευές, το ενδιάμεσο υλικό και λογισμικό και τα ασύρ-
ματα δίκτυα. Οι Lee, Kou & Hu (2004) θεωρούν ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να ικανοποιήσουν οι επιχειρήσεις τις επιθυμίες των καταναλωτών, ανε-
ξαρτήτως χρονικής στιγμής και τοποθεσίας. 

Από μία άλλη οπτική γωνία το κινητό εμπόριο μπορεί να ειδωθεί ως επέκταση 
του βασισμένου στο διαδίκτυο ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο φιλοξενεί νέα χαρα-
κτηριστικά των χρηστών και χρησιμοποιεί διαφορετικά τα δίκτυα. Από αυτό το γεγο-
νός είναι δυνατόν να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το κινητό και ασύρματο σύστημα 
θα κυριαρχήσει στο μέλλον συγχωνεύοντας το κινητό και ηλεκτρονικό εμπόριο σε 
μία ενιαία οντότητα. Οι Sharma et al. (2003) ορίζουν το κινητό εμπόριο ως το μέσο 
για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
κάνοντας χρήση συσκευών επικοινωνίας, πληροφορίας και πληρωμών, όπως κινητά 
τηλέφωνα και προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς. Ενώ ο Kalakota (2001) ονομάζει ως 
mobile commerce (m-commerce, m-business) κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορί-
ου (διαδικτυακού ή όχι) η οποία εκτελείται σε ασύρματο περιβάλλον και δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την παροχή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλω-
τές. Πιο απλά, οι Jukic et al. (2003) το χαρακτηρίζουν ως έναν τρόπο ανταλλαγής 
προϊόντων, ιδεών και υπηρεσιών ανάμεσα σε κατόχους συσκευών και παρόχους. Σε 
κάθε περίπτωση δημιουργεί εντελώς νέες δυνατότητες σε υπηρεσίες, όπως πληρωμές, 
τραπεζικές συναλλαγές, κρατήσεις εισιτηρίων μέσω των ασύρματων συσκευών προ-
σφέροντας παράλληλα ασφάλεια, ευκολία χρήσης, αμεσότητα, εξατομίκευση και συ-
ναίσθηση της θέσης (Nokia, 2005). 

Στη διάθεση του κινητού εμπορίου βρίσκονται μια σειρά από νέες τεχνολογίες 
τόσο στο πεδίο των προτύπων (standards) ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, όσο και 
στο επίπεδο των τεχνολογιών λογισμικού (software) και υλικού (hardware). 
 

1.1.2 Κινητό εμπόριο και καταναλωτής 
 

Τα ασύρματα δίκτυα επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιοδή-
ποτε μέρος, οι τεχνολογικές, όμως ιδιαιτερότητες των κινητών συσκευών επιδρούν 
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αρνητικά στη χρήση των εφαρμογών. Ενώ οι διαδικασίες ολοκλήρωσης μιας συναλ-
λαγής στο ηλεκτρονικό εμπόριο πραγματοποιούνται με τη βοήθεια μιας σύνδεσης και 
ενός browser, στο κινητό μέχρι πρόσφατα, εκτός από τη διαδικασία χρέωσης και 
πληρωμής των αγαθών που επιθυμούσαμε, όλα τα υπόλοιπα καταμαρτυρούσαν την 
ανεπάρκειά του. Πιο συγκεκριμένα διαθέτουν μικρές οθόνες, περιορισμένο αποθη-
κευτικό χώρο και επεξεργαστική δύναμη, αδέξιες μεθόδους εισαγωγής δεδομένων, 
χαμηλό εύρος ζώνης και τέλος απαιτείται αύξηση της ασφάλειας και της ταυτοποίη-
σης των στοιχείων του κατόχου. Επομένως, παρ’ όλο τον ενθουσιασμό και τη ρα-
γδαία αύξηση των κινητών συσκευών, γεγονότα που σαφώς ενισχύουν την αγορά του 
κινητού εμπορίου παραμένει ακόμα άγνωστο αν η αποδοχή του από τους καταναλω-
τές θα είναι ευρεία, εξαιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων. 

Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, λόγω 
της ευκολίας στη διανομή πληροφορίας σε προσωπικό που βρίσκεται σε απομακρυ-
σμένα σημεία, αλλά και της δημιουργίας νέων καναλιών διαδραστικότητας με τους 
καταναλωτές. Οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τις κινητές τεχνολογίες για να 
αυτοματοποιήσουν και να οργανώσουν πιο αποδοτικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες 
τους, πετυχαίνοντας βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαδικασίας λήψης των 
αποφάσεων, μείωση των λειτουργικών κοστών και αύξηση της πελατειακής ικανο-
ποίησης. 

Το ασύρματο internet αξιοποιεί απόλυτα τα πλεονεκτήματα της φορητότητας 
επιτρέποντας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να συνάψουν σχέσεις ξεπερνώντας 
προβλήματα χρόνου και θέσης, αυξάνοντας την προσβασιμότητα και επιμηκύνοντας 
τα κοινωνικά και επιχειρηματικά τους δίκτυα. Οι χρήστες με τη συμμετοχή τους στις 
κινητές τηλεπικοινωνίες και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών επωφελούνται με ευ-
κολίες πρόσβασης σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και από 
οπουδήποτε (π.χ. να προμηθευτούν εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση εν κινήσει, 
να πληρώσουν για μια θέση στάθμευσης, να κατεβάσουν αρχεία πολυμέσων στο PDA 
τους), άμεσης διασύνδεσης, τοποκεντρικότητας και παροχής εξειδικευμένων υπηρε-
σιών. Καταλύτης σε όλες αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η ύπαρξη κατάλ-
ληλων και ασφαλών μεθόδων πληρωμής (π.χ. μικροπληρωμές, πιστωτική κάρτα ή 
συνδρομές). 
 

1.1.3 Κινητό εμπόριο και τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι 
 

Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών και η βιωσιμότητα τους βασίζεται στο κινητό 
εμπόριο. Οι αναλυτές προβλέπουν πως σύντομα περισσότερο από το 50% του τζίρου 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο θα προέρχεται από αυτό. Σε 
αναζήτηση καινοτόμων υπηρεσιών, οι πάροχοι συνεργάζονται ήδη με τρίτες επιχει-
ρήσεις από διαφορετικούς κλάδους (π.χ. NOKIA και Activision για την πλατφόρμα 
N-Gage). 
 

1.1.4 Τεχνολογικά πρότυπα 
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1G: Η πρώτη γενιά ασύρματης τεχνολογίας ήταν βασισμένη σε αναλογικά 
πρότυπα (1979 - 1992) τα οποία διέφεραν από περιοχή σε περιοχή (π.χ. Nordic 
Mobile Telephone - ΝΜT, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο 
σύστημα κυψελοειδών τηλεφώνων και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην Σκανδιναβία, 
αλλά και σε αρκετές χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης, της Βαλτικής, τη Ρω-
σία, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, Advanced Mobile Phone System - AMPS, το 
οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι ευρέως διαθέσιμο στην Αμερική, Total 
Access Communication Systems - TACS στη Βρετανία, Cellular Digital Packet 
Data - CDPD, το οποίο δεν έτυχε μεγάλης αποδοχής, Mobitex στον Καναδά, 
DataTac, το οποίο αναπτύχθηκε από την Motorola). 

 

 
Σχήμα 1: Τηλεπικοινωνιακό πρότυπο Mobitex 

Πηγή: Mobitex Network Design from Mobitex Technology Promotional Material 

 

2G: Η μετεξέλιξη των αρχικών προτύπων υποστήριζε κατά κύριο λόγο, τη με-
ταφορά δεδομένων κειμένου και βασίζεται στη ραδιοτεχνολογία. Τέσσερα είναι τα 
κύρια πρότυπα ψηφιοποίησης σήματος: 
 

• Global System for Mobile communications (GSM). 
• Time Division Multiple Access IS 136 (TDMA). 
• Code Division Multiple Access (CDMA) που αναπτύχθηκε από την Qual-

comm. 
• Το Ιαπωνικό πρότυπο Personal Digital Cellular (PDC) είναι παρόμοιο με τα 

δύο προηγούμενα. 
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Σχήμα 2: Διαθέσιμες υπηρεσίες κάθε τεχνολογικής γενιάς 

Πηγή: http://www.bcg.com 

 

2.5G: Βασίζεται στην τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Services) και 
επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και γραφικών μικρής χωρητικότητας και ανάλυσης 
δια μέσου 2G δικτύων. 
 

 
Σχήμα 3: Εξέλιξη τηλεπικοινωνιακών προτύπων 

Πηγή: C.M.D.N.Y. (2006) 
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3G: Ξεκίνησε (2001-2005) από την Ιαπωνία και καθιστά εφικτή τη μεταφορά 
πολυμέσων (π.χ. video on demand). Οι ταχύτητες που υποστηρίζει είναι τα 144 Kbps 
(χρήστες κινητών), τα 384 Kbps και τα 2Mbps (από σταθερές τοποθεσίες). Τεχνολο-
γίες κινητών συσκευών 3G αποτελούν το Universal Mobile Telecommunications 
Systems - UMTS, το οποίο είναι γνωστό και ως 3GSM με δεδομένο ότι συνδυάζει τη 
3G τεχνολογία και το πρότυπο GSM, που σχεδιάστηκε για επιτυχία και επιτρέπει σε 
διαφορετικά φορητά συστήματα επικοινωνίας να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπου 
και αν βρίσκονται και το Enhanced Data Rates for GSM Evolution - EDGE, το 
οποίο καθιστά εφικτό τόσο το αυξημένο ποσοστό όσο και τη βελτιωμένη αξιοπιστία 
μετάδοσης δεδομένων. 
 

 
Σχήμα 4: Τηλεπικοινωνιακό πρότυπο HSPA 

Πηγή: C.M.D.N.Y. (2006) 

 
3.5G: Το HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), το οποίο εξελίσσει 

το UMTS κάνοντας εφικτές ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες (κυμαίνονται μεταξύ 1.8 
Mbit/s και 7.2 Mbit/s) και η 3.5 G έκδοση του W-CDMA (Wideband Code Division 
Multiple Access) η οποία σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τα GSM τεχνολογικά 
πρότυπα, ενώ υποστηρίζει ακόμα περισσότερους χρήστες σε σχέση με άλλα και έχει 
τη θεωρητική δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες που πλησιάζουν τα 14.4 Mbps, αν 
και οι αρχικές εφαρμογές του βρίσκονται σε ένα εύρος μεταξύ 1.5 και 3Mbps. 

4G (2006 - 2010): H εφαρμογή της ξεκίνησε στην Ιαπωνία το 2006. Σύμφωνα 
με την NTTDoCoMo, την κορυφαία επιχείρηση του κλάδου, οι τεχνολογίες 4G ανα-
μένεται να εκτινάξουν τις ταχύτητες αυτές στα 100 Mbps, δηλαδή 40 φορές τις τρέ-
χουσες ταχύτητες των υπηρεσιών ADSL. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι 
το υψηλό εύρος ζώνης, οι λιγότερες λανθάνουσες καταστάσεις, IP δίκτυα με υπηρε-
σίες φωνής σχεδιασμένες πάνω σε αυτά, διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών 
κινητών τηλεφώνων, που χρησιμοποιούν τα ίδια πρότυπα. 
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Σχήμα 5: Εξέλιξη τηλεπικοινωνιακών προτύπων 

Πηγή: C.M.D.N.Y. (2006) 

 
Οι τεχνολογίες αυτής της γενιάς θα καταστήσουν εφικτή την τρισδιάστατη ει-

κονική πραγματικότητα, τις τηλεοπτικές συνδέσεις με ποιοτικότερη ανάλυση από αυ-
τήν των τηλεοράσεων και τα διαδραστικά βίντεο. Επίσης είναι πολύ πιθανόν να αυ-
ξήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμβατικών τεχνολογιών, έτσι ώστε η έξυπνη 
κάρτα στις κινητές συσκευές να μπορεί αυτόματα να διενεργεί συναλλαγές ή να ενη-
μερώνει το αυτοκίνητο και να προθερμάνει τη μηχανή του, επειδή το τηλέφωνό μας 
έχει αντιληφθεί ότι βγήκαμε από το σπίτι ή ότι έχουμε απενεργοποιήσει το συναγερ-
μό. Το νέο πρότυπο επικοινωνιών έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων εκδόσεων 
του HTML, της Java, του GIF, του HTTP και πλήθους ακόμα χρήσιμων πρωτοκόλ-
λων. 
 

1.1.5 Κινητό εμπόριο: Χαρακτηριστικά και οφέλη 
 

Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει το 
κινητό εμπόριο να ξεχωρίζουν: 
 

• Κινητικότητα (mobility): Η δυνατότητα πρόσβασης και συναλλαγής από 
όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης. 

• Διαθεσιμότητα (reachability): Το δίκτυο, οι υπηρεσίες αλλά και ο κάτοχος 
κινητής συσκευής είναι διαθέσιμα συνεχώς. 

 
Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα απολαμβάνει ο καταναλωτής εξαιτίας των ακο-

λούθων: 
Πρόσβαση από παντού (ubiquity): Χρήση των υπηρεσιών του σε πραγματικό χρό-
νο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε με μόνη απαίτηση την ύπαρξη κινητής συσκευής. 
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Σύμφωνα με έκθεση της Intel (2007) στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνολογικές τά-
σεις που πιθανώς να χαρακτηρίσουν το 2007 αναφέρεται ότι όσο οι επιδόσεις, η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και η ευκολία στη χρήση φορητών συσκευών συνεχίζει να βελ-
τιώνεται, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και βιώνουν τις φορητές συσκευές 
τους θα καθορίζεται αποκλειστικά από το τι κάνουν κι όχι από το πού το κάνουν. Ε-
ναλλακτικά, η φορητότητα παντού θα γίνει πραγματικότητα. 
Ευκολία χρήσης (ease of use): Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον λει-
τουργίας. 
Παροχή τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων (localization): Ο παροχέας δικτύου 
είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει που βρίσκεται ο κάθε πελάτης μέσω ενός 
GPS (Global Positioning System) που βρίσκεται συνδεδεμένο με τη φορητή συσκευή. 
Εξατομίκευση υπηρεσιών (personalization): Ο χρήστης είναι σε θέση να λαμβάνει 
πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από 
τις προσωπικές επιθυμίες, τα χαρακτηριστικά και τις προηγούμενες συναλλαγές που 
έχει πραγματοποιήσει. Παράλληλα διευκολύνεται η επαφή του, αλλά και η ανάπτυξη 
στενότερων σχέσεων με τους πωλητές κάνοντας εφικτή την ποιοτικότερη ικανοποίη-
σή του. 
Άμεση διασύνδεση (instant connectivity): Φορητές συσκευές που κάνουν χρήση 
των πρωτοκόλλων WAP ή GPRS, είναι σε θέση να συνδεθούν με το διαδίκτυο και να 
πλοηγηθούν σε αυτό με κατάλληλο λογισμικό (microbrowsers). 
 

1.1.6 Προκλήσεις 
 

1. Οι κινητές συσκευές δεν προσφέρουν γραφικά και επεξεργαστικές δυνατότη-
τες ανάλογες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2. Οι μικρές οθόνες των κινητών περιορίζουν την πολυπλοκότητα των εφαρμο-
γών. 

3. Ασφάλεια συναλλαγών 
4. Κάθε δίκτυο έχει μια διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με το κινητό εμπό-

ριο, το οποίο σημαίνει ότι η διεθνής κάλυψη και παρουσία του δε θα καταφέ-
ρει να είναι αντίστοιχη εκείνης του ηλεκτρονικού. 

 

1.1.7 Καταλύτες στην ανάπτυξή του 
 

• Η ευρεία διαθεσιμότητα συσκευών. 
• Καμία ανάγκη για υπολογιστή και κατά συνέπεια του κόστους που συνεπάγε-

ται η συντήρηση και η εκμάθησή του. 
• Η διαδεδομένη επικοινωνία μέσω κινητού. 
• Η ώθηση των εμπόρων. 
• Η βελτίωση του εύρους ζώνης. 
• Η μείωση των τιμών τόσο των συσκευών, όσο και των χρεώσεων. 

 

1.1.8 Η αλυσίδα αξιών του 
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• Δυνατότητα μεταφοράς. 
• Διευκόλυνση των υπηρεσιών. 
• Υποστήριξη των συναλλαγών. 
• Υπηρεσίες παρουσίασης. 
• Υποστήριξη της εξατομίκευσης. 
• Οι διαθέσιμες εφαρμογές για το χρήστη. 
• Η συγκέντρωση περιεχομένου. 

 

1.2 Υποδομή κινητού εμπορίου 

1.2.1 Υλικό (Hardware) 
 
Κινητά τηλέφωνα: Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας έχουν ρίξει όλο τους το βά-
ρος στην ανάπτυξη και στη διάθεση στην αγορά κινητών τηλεφώνων με όσο το δυνα-
τόν περισσότερες δυνατότητες πολυμέσων και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants / PDAs): Κερδίζουν 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αφού συνδυάζουν κινητό τηλέφωνο, α-
σύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου και λογι-
στικών φύλλων μέσω εγκατάστασης λογισμικού, όπως το Microsoft Office. 
Προστιθέμενο πληκτρολόγιο (Attachable keyboards): Πληκτρολόγια που συνδέο-
νται με τα κινητά τηλέφωνα για να διευκολύνουν την πλοήγηση στο διαδίκτυο και 
την εκτέλεση των συναλλαγών. 
Διαλογικοί βομβητές (Interactive pagers): Συσκευές αμφίδρομης ειδοποίησης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια περιορισμένων συναλλαγών κινητού 
εμπορίου, όπως για παράδειγμα η αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου (π.χ. ε-
ντολή πώλησης μετοχών). 
Διαχειριστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail solutions): Συσκευές που δίνουν 
τη δυνατότητα ασύρματης αποστολής και λήψης e-mail, χωρίς την ανάγκη για σύνδε-
ση με κάποιον παροχέα δικτύου (http://www.discoverblackberry.com/). 
Τηλέφωνα με οθόνη: Ένα τηλέφωνο εξοπλισμένο με έγχρωμη οθόνη, πιθανώς πλη-
κτρολόγιο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
Έξυπνα τηλέφωνα (Smartphones), Notebooks, Laptops, Handheld computers και 
άλλες συσκευές: Μέχρι πρόσφατα η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των υπολογιστών 
και των τηλεφώνων ήταν αρκετά σαφής. Ωστόσο, με τα ενισχυμένα κινητά λειτουρ-
γικά συστήματα, όπως το Windows Mobile 5.0, τα πληκτρολόγια QWERTY και τις 
ασύρματες συνδέσεις WiFi, τα smartphones κατακτούν σταδιακά το έδαφος των 
notebooks. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να γίνονται μικρότερα και να διαθέτουν όχι μό-
νο θύρα Ethernet και WiFi, αλλά και Bluetooth και modems για κυψελοειδή δίκτυα 
(EDGE, EV-DO ή HSDPA). Παράλληλα μπορούν να ενεργήσουν ως σταθμοί VoIP 
όταν χρησιμοποιούνται με μια κινητή συσκευή. 

Συγχέοντας την κατάσταση περαιτέρω, εμφανίστηκαν μικρά web tablets όπως 
το Nokia 770, μικροϋπολογιστές όπως το Libretto της Toshiba και το UX Micro PC 
της Sony, το P1510D Tablet PC της Fujitsu και το UMPC της Microsoft. Η λειτουρ-
γικότητα κρίνοντας από τις δυνατότητές τους δεν εξαρτάται από το μέγεθος. Το 
Libretto της Toshiba (ένας πλήρης Windows XP υπολογιστής) και το Universal της 
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HTC (ένα Windows Mobile smartphone διαθέσιμο στην Ευρώπη και την Ασία) έχουν 
και τα δύο το μέγεθος ενός βιβλίου. 

Εκτός από τις φωνητικές κλήσεις, το βασικό πλεονέκτημα ενός smartphone 
ανεξάρτητα από το μέγεθός του, είναι ότι προορίζεται ως υποκατάστατο των PC. Άλ-
λωστε, δεν είναι τυχαίο ότι συγχρονίζει τα στοιχεία PIM (όπως το ημερολόγιο και τις 
επαφές) και ένα υποσύνολο των εγγράφων του με αυτόν. Σίγουρα, η συγγραφή ενός 
άρθρου και η δημιουργία μιας PowerPoint παρουσίασης δεν έχουν νόημα σε μια τέ-
τοια συσκευή. Όσο επομένως, γρηγορότερα αναγνωριστούν οι περιορισμένες χρήσεις 
του, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φορητότητα θα γίνουν κυρίαρχα. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα, οι πιο έξυπνα κατασκευασμένες μικροσυσκευές να αποκτήσουν 
τη μεγαλύτερη βάση πελατών. 

Ωστόσο, τα πράγματα γίνονται λιγότερο ευδιάκριτα με την προσθήκη των 
Windows στη συσκευή. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε εύκολος τρόπος να κρατηθούν 
έγγραφα Outlook και Office με συγχρονισμό μεταξύ δύο υπολογιστών που διαθέτουν 
το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Προγράμματα τρίτων παρέχουν κάποια λύση 
με πρόσθετο όμως κόστος, αν και συχνά δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Οπότε, 
αυτό που επιδιώκεται με τα smartphones είναι η πλήρης αντικατάσταση των υπολογι-
στών. Ενώ, λοιπόν, αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στην αύξηση της ισχύς των επεξερ-
γαστών και στην παράλληλη μείωση των απαιτήσεών τους, το μικρό μέγεθος των 
πληκτρολογίων αποτελεί εμπόδιο, αφού η δακτυλογράφηση μετά από μερικές παρα-
γράφους είναι εξαιρετικά επίπονη. 

Συσκευές όπως τα OQO, UMPC και Sony UX Micro PC αναζητούν ρόλο κά-
που μεταξύ της πλήρους παραγωγικότητας και της φορητότητας. Το P1510 της 
Fujitsu και μερικά ακόμα tablet PC έχουν βρει τμήματα αγοράς, όπως στην υγειονο-
μική περίθαλψη, σε ψηφοφορίες καταναλωτών και στον έλεγχο των αποθηκών, όπου 
ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που διαθέτουν είναι ο ιδανικός. Το Nokia 770 
προσανατολίζεται σε χρήστες που επιθυμούν ψηφιακές εφαρμογές, τον έλεγχο του 
σπιτιού και πλοήγηση στο διαδίκτυο με χαμηλό κόστος. 

Η αγορά κινητών συσκευών είναι γεμάτη με καινοτομίες, προκειμένου όμως 
να ξεκαθαριστεί το τοπίο απαιτείται η εστίαση σε δύο βασικά στοιχεία: στο μέγεθος 
των πληκτρολογίων και στο συγχρονισμό των δεδομένων. Η ενίσχυσή τους με ασύρ-
ματες ευρυζωνικές συνδέσεις θα ωθήσει τους καταναλωτές να τα επιλέγουν στα ημε-
ρήσια ταξίδια τους, αντί των φορητών υπολογιστών τους, αλλά η χρήση τους θα πα-
ραμείνει συμπληρωματική, αφού καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτό είναι η δυνατό-
τητα να μεταφέρονται στην τσέπη μας. 

Παράλειψη θα αποτελούσε αν δεν αναφέραμε ότι πρόσφατα η αμερικανική 
εταιρεία Apple εισήλθε στην αγορά των τηλεπικοινωνιών με την παρουσίαση του 
iPhone. Το νέο κινητό τηλέφωνο της Apple χαρακτηρίζεται από την απουσία πλή-
κτρων, τα οποία αντικαθίστανται από οθόνη αφής. Η εταιρεία ενσωμάτωσε την τε-
χνολογία πολλαπλής αφής που ανέπτυξε η ίδια. Στην ουσία πρόκειται για έναν υπο-
λογιστή με κενή οθόνη την οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να διαμορφώσει όπως επι-
θυμεί. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παρομοίασε αυτή την τεχνο-
λογική εξέλιξη ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στο χώρο μετά την δημιουργία του πο-
ντικιού στους υπολογιστές. 

Το κινητό τηλέφωνο, που χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως προηγμένο τε-
χνολογικό θαύμα, διακρίνεται για την υψηλή πιστότητα της οθόνης αφής, η οποία έ-
χει τη δυνατότητα να κρίνει ακόμη και αν ο χρήστης επέλεξε μία λειτουργία κατά λά-
θος και να μην την ενεργοποιήσει. Επίσης περιλαμβάνει ενσωματωμένη κάμερα για 
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λήψη φωτογραφιών και βίντεο ανάλυσης 2 megapixel, ενώ θα χρησιμοποιεί το λει-
τουργικό σύστημα OS X που έχει αναπτύξει η Apple για τους υπολογιστές 
Macintosh. 
 

 
Σχήμα 6: Το έξυπνο κινητό τηλέφωνο Apple iPhone 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr 
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Εκτός από το υλικό που αναφέρθηκε και είναι ορατό από το χρήστη, το μεγα-
λύτερο κομμάτι του εξοπλισμού είναι είτε ενσωματωμένο στις ασύρματες συσκευές ή 
στις εγκαταστάσεις των παρόχων (operators). Πιο συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα ε-
ξαρτήματα υποδομής είναι: 
 

• Μία κατάλληλα διαμορφωμένη γραμμή ή ένα ασύρματο μόντεμ WAN 
(Wireless WAN modem), ένας ασύρματος μετατροπέας (Wireless adapter) εί-
τε τοπικού (LAN), είτε μητροπολιτικού δικτύου περιοχής (ΜAN). 

• Ένας εξυπηρετητής δικτύου με ασύρματη υποστήριξη (Wireless Support Web 
Server), μια θύρα WAP (WAP gateway), ένας εξυπηρετητής επικοινωνιών 
(Communications server) με ή ωρίς διακόπτη εξυπηρετητή κινητών επικοινω-
νιών (Mobile Communications Server Switch / MCSS). 

• Ένας εξυπηρετητής εφαρμογών ή βάσης δεδομένων (Application or database 
server). 

• Ένας εξυπηρετητής επιχειρησιακών εφαρμογών (Enterprise application 
server). 

• Σύστημα GPS, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της περιοχής που 
βρίσκεται ο κάτοχος της κινητής συσκευής. 

 

1.2.2 Λογισμικό (Software) 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κυριότερες κατηγορίες: 
 

• Περιβάλλον εργασίας χρήστη που χρησιμοποιείται από μία κινητή εφαρμογή 
(Mobile application user interface). 

• Λειτουργικό σύστημα κατάλληλο για χρήση σε φορητές συσκευές (Mobile 
Client Operating System (OS)). 

• Λογισμικό πρόγραμμα εφαρμογών τελικού χρήστη (Back end legacy 
application software): Λογισμικό που βρίσκεται εγκατεστημένο στα κεντρικά 
συστήματα UNIX, τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα του λογισμικού εφαρ-
μογών κινητού εμπορίου. Τις περισσότερες φορές οι προμηθευτές αυτών των 
συστημάτων είναι μεγάλες εταιρίες όπως η IBM, η Sun και η HP. 

• Εφαρμογές λογισμικού για τη γεφύρωση της επικοινωνίας (Application 
middleware): ανάμεσα στα back end συστήματα και τους web based 
application servers. Παράδειγμα τέτοιου λογισμικού είναι το IBM Web 
Sphere. 

• Μικροφυλλομετρητές (Microbrowser): Aσύρματο λογισμικό πλοήγησης προ-
σαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των φορητών συσκευών. Έχει σχεδιαστεί με 
περιορισμένο εύρος ζώνης και απαιτήσεις μνήμης. 

• Ασύρματη γλώσσα σημείωσης: Γλώσσα γραφής βασισμένη σε XML. Χρησι-
μοποιείται για τη δημιουργία περιεχομένου σε ασύρματο περιβάλλον ιστοσε-
λίδων και εξαιρεί οτιδήποτε περιττό, προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα. 

• Φωνητικό XML: Μια επέκταση του XML που έχει σχεδιαστεί για να βοηθή-
σει την φωνητική επικοινωνία. 
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1.2.3 Δίκτυο 
 

Τα κυριότερα μέσα για την ασύρματη μετάδοση δεδομένων είναι τα ακόλου-
θα: 
Μικροκύματα (Microwaves): Μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων σε μακρινή α-
πόσταση. Εξαιτίας της επιφάνειας της γης, η οποία παρουσιάζει ανωμαλίες η από-
σταση αυτή φτάνει τα 50 χιλιόμετρα. 
Δορυφόροι (Satellites): Παρ’ όλο που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο περιορι-
σμός της οπτικής επαφής, ο τομέας κάλυψης, με δεδομένο το ύψος στο οποίο βρίσκε-
ται, είναι πάρα πολύ μεγάλος. 
Κυψελωτό δίκτυο ραδιοκυμάτων (Cellular Radio Technology): Βασίζεται στη 
δημιουργία κυψελωτών περιοχών εξυπηρέτησης. Κάθε μία χωρίζεται σε εξάγωνα κε-
λιά εξυπηρέτησης, στο κέντρο των οποίων βρίσκονται ένας πομποδέκτης ραδιοκυμά-
των (transceiver) και ένας υπολογιστής, που ελέγχει τις λειτουργίες της κυψέλης. 
Υπέρυθρες (Infrared): Ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία με χρήση στα τηλεχειριστή-
ρια των οικιακών συσκευών. 
Κάρτα αναγνώρισης ρυθμίσεων συνδρομητή (SIM): Μια αποσπώμενη αποθηκευ-
τική κάρτα που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για αναγνώριση και διενέργεια συ-
ναλλαγών. 
VoIP (Voice over IP): Τα τελευταία χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον γνωρίζει η τηλεφω-
νία IP, η οποία είναι γνωστή ως VoIP (Voice over IP) και καθιστά εφικτή τη διπλής 
κατεύθυνσης, συγχρονισμένη επικοινωνία φωνής και κυκλοφορία δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο μέσω packet-switched IP δίκτυα. Τέτοια δίκτυα αντιπροσωπεύουν 
τις μελλοντικές τάσεις της βιομηχανίας της επικοινωνίας για τη σύγκλιση του δημό-
σιου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN), του κινητού, του σταθερού ασύρματου και του 
διαδικτύου. Ήδη με τα συστήματα τρίτης γενιάς η IP μεταβάλλεται σε πλατφόρμα 
ενοποίησης όλων των μορφών επικοινωνίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρησι-
μοποιεί τις ικανότητες των δικτύων αποτελεσματικότερα, έχει τη δυνατότητα να πα-
ρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος, διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία και 
καλύτερη διαχείριση. Η τεχνολογία τηλεφωνίας IP μπορεί να επεκταθεί για να δη-
μιουργήσει απεριόριστες δυνατότητες για μετάδοση μόνο φωνής ή και να συνδυαστεί 
με οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές πληροφορίες. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων μπορεί να αποθηκεύσει και να προωθήσει ψηφιακές εικόνες από μια 
περιοχή σε κάποια άλλη, ενώ επιτρέπει και τη βίντεοσυνδιάσκεψη. 
 

1.2.4 Πρωτόκολλα 
 

Ασύρματο πρωτόκολλο εφαρμογών (Wireless Application Protocol / 
WAP): Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομέ-
νων με έναν εξυπηρετητή (server), ο οποίος τους δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική WAP 

Πηγή: Prentice Hall (2004) 

 
Bluetooth: Είναι μια τεχνολογία βασισμένη σε ένα μικρό-επεξεργαστή και ει-

δικό λογισμικό, το οποίο εγκαθίσταται μέσα στην ασύρματη συσκευή και επιτρέπει 
την επικοινωνία φωνής και την ανταλλαγή δεδομένων ανά-
μεσα σε πολλές ασύρματες συσκευές (π.χ. ψηφιακή κάμερα 
και υπολογιστή) με τη χρήση χαμηλής ισχύος, μικρού εύ-
ρους, αμφίδρομης ψηφιακής συχνότητας 
(http://www.bluetooth.com). Η ακτίνα δράσης του αυτή τη 

στιγμή είναι περίπου τα 35 μέτρα. 
Παγκόσμια διαλειτουργικότητα για την πρόσβαση σε μικροκύματα 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access / WiMAX): Ορίζεται από το 
WiMAX Forum, το οποίο σχηματίστηκε τον Ιούνιο του 2002 για να προωθήσει την 
προσαρμογή και τη διαλειτουργικότητα του προτύπου IEEE 802.16, ως ένα πιστο-
ποιητικό (και όχι τεχνολογία) που δίνεται στον εξοπλισμό που ικανοποιεί συγκεκρι-
μένους ελέγχους της προαναφερθέντος οικογένειας προτύπων. Το εύρος ζώνης και η 
περιοχή κάλυψης του WiMAX το καθιστούν κατάλληλο για τις ακόλουθες πιθανές 
εφαρμογές: 
 

• Σύνδεση Wi-Fi δυναμικών ζωνών (hotspots) όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και 
με άλλα μέρη του διαδικτύου. 

• Παροχή ασύρματης εναλλακτικής λύσης για το τελευταίο χιλιόμετρο ευρυζω-
νικής πρόσβασης (για DSL και cable συνδέσεις). 



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         14 

• Πρόσβαση σε κινητά δεδομένα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες τέταρτης γε-
νιάς με υψηλές ταχύτητες. 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο από διαφορετική πηγή, προκειμένου να επιτευχθεί ε-
πιχειρησιακή συνοχή. Σε περίπτωση, δηλαδή, που μία επιχείρηση διαθέτει τό-
σο σταθερή όσο και ασύρματη σύνδεση (ιδίως από διαφορετικούς παρόχους) 
καθίσταται απίθανο να επηρεαστούν από την ίδια διακοπή λειτουργίας. 

 
Με δεδομένο ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησι-

μοποιεί συστηματικά το internet, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η απαίτηση για γρήγορη 
πρόσβαση στο internet αγγίζει συνεχώς νέα ύψη. Τα επόμενα χρόνια θα σημάνει, μέ-
σω φορητών τεχνολογιών το πέρασμα της γρήγορης πρόσβασης στο internet στο επό-
μενο επίπεδο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, κ. Paul Otellini, προβλέπει: «το επό-
μενο σημείο καμπής για τη βιομηχανία είναι προφανώς η εν κινήσει ευρυζωνικότητα ή 
η δυνατότητα μεταφοράς του ευρυζωνικού internet παντού». 

3GPP LTE (Long Term Evolution): Πρόγραμμα συνεργασίας τρίτης γενεάς 
για τη βελτίωση του κινητού τηλεφωνικού προτύπου UMTS. Οι στόχοι του περιλαμ-
βάνουν την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση των δαπανών, τη βελτίωση των 
υπηρεσιών, τη χρήση των ευκαιριών που δημιουργεί το νέο φάσμα και την καλύτερη 
ολοκλήρωσή του με άλλα ανοικτά πρότυπα. Το LTE δεν είναι πρότυπο, αλλά θα οδη-
γήσει στη νέα εξελιγμένη όγδοη έκδοση του προτύπου UMTS, που θα διαθέτει τις 
περισσότερες ή όλες τις επεκτάσεις και τροποποιήσεις του. 
 

1.3 Θέματα ασφαλείας κινητού εμπορίου 
 

Ασφάλεια συναλλαγών σημαίνει τέσσερα πράγματα: 
 

1. Αυθεντικότητα (authenticity): Πιστοποίηση της ταυτότητας του αγοραστή 
πριν εγκριθεί η πληρωμή. Η εξασφάλιση δηλαδή του ότι αυτός που πρόκειται 
να προβεί σε μια αγορά είναι όντως το πρόσωπο που διατείνεται ότι είναι. 

2. Ακεραιότητα (integrity): Διαδικασία ασφάλισης μηνύματος (π.χ. εντολή κρά-
τησης εισιτηρίων θεατρικής παράστασης) από αλλαγές ή υποκλοπές. Να μην 
μπορεί δηλαδή κάποιος τρίτος να δει το μήνυμα που εστάλη και να μην μπο-
ρεί να το αλλάξει. 

3. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Η εξασφάλιση πως κανείς πλην του ε-
μπόρου και του πελάτη δεν μπορεί να δει το μήνυμα. 

4. Μη άρνηση (non-repudiation): Εξασφάλιση πως οι πελάτες που έδωσαν ε-
ντολή αγοράς και πως οι έμποροι που παρέλαβαν (ηλεκτρονικά) τα χρήματα, 
δεν θα το αρνηθούν και η παραγγελία θα ολοκληρωθεί κανονικά. 

 
Τα εργαλεία για να πετύχουμε όλα τα παραπάνω είναι τα εξής: 

 
1. Κρυπτογράφηση (encryption): Με την κρυπτογράφηση προστατεύουμε το 

μήνυμα το οποίο αποστέλλεται από τον χρήστη, έτσι ώστε να διατηρήσουμε 
την ακεραιότητά του και την εμπιστευτικότητα. 



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         15 

2. Ψηφιακή υπογραφή (digital signature): Με την ψηφιακή υπογραφή, η οποία 
είναι μοναδική για κάθε χρήστη, εξασφαλίζουμε την αυθεντικότητα του μη-
νύματος. 

3. Πιστοποιητικά (certificates): Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρχές πι-
στοποίησης και συμβάλλουν και αυτά στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας. 
Δε θα πρέπει να παραλείψουμε και εκείνη που βασίζεται στην κάρτα SIM. 
Συνήθως τοποθετείται ως έξυπνη κάρτα, η οποία περιέχει ένα κλειδί πιστο-
ποίησης, καθώς και άλλες ζωτικές πληροφορίες σχετικές με το συνδρομητή, 
ενώ ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN) προστατεύει το κινητό τηλέ-
φωνο από παράνομη χρήση, σε περίπτωση που κλαπεί ή χαθεί. 

4. Αρχές πιστοποίησης (certifying authorities): Είναι οι φορείς οι οποίοι εκδί-
δουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. 

5. Πιστοποιητικό συναλλαγής (transaction certificate) & «χρονοσήμανση» 
(time stamp): Τα πιστοποιητικά συναλλαγής συμβάλλουν στη μη άρνηση, για-
τί καταγράφουν τις συναλλαγές μεταξύ του πελάτη και του εμπόρου. 

 
Ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σημασία της ασφάλειας. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα, η κινητή πιστωτική υπηρεσία της PayCell, η οποία χρησιμο-
ποιώντας την ασύρματη τεχνολογία διαδικτυακών πυλών WIG (Wireless Internet 
Gateway) που βρίσκεται στην κάρτα SIM ενός GSM κυψελοειδούς τηλεφώνου, εξα-
λείφει την ανάγκη για οποιαδήποτε βασισμένη στο web τραπεζική υπηρεσία ή ασύρ-
ματο πρωτόκολλο εφαρμογής WAP (Wireless Application Protocol). Οι συναλλαγές 
τακτοποιούνται άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό των χρηστών και η επιβεβαίωση 
παραλαμβάνεται δευτερόλεπτα μετά, μέσω σύντομου μηνύματος (SMS). Οι πελάτες 
προστατεύονται από την απάτη από τον κανόνα MOTO (Mail Order Telephone 
Order), ο οποίος τους δίνει το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια συναλλαγή που πραγ-
ματοποιείται ελλείψει της παραδοσιακής επικύρωσης πιστωτικών καρτών. Κάτι βέ-
βαια, που είναι δύσκολο να συμβεί, εφ’ όσον η PriceWaterhouseCoopers έχει ελέγξει 
την αρχιτεκτονική του συστήματος και έχει επικυρώσει ότι οι συναλλαγές είναι τόσο 
έγκυρες όσο και ασφαλείς. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μία κλεμμένη 
συσκευή συνεχίζει να παρέχει χρήσιμα δεδομένα, ψηφιακά πιστοποιητικά και πολλές 
προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες δε θέλουμε να αποκαλυφθούν. Στη συνέχεια κα-
ταγράφουμε ορισμένες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται ήδη ε-
πιτυχημένα. 

Στρώμα ασφάλειας ασύρματων μεταβιβάσεων (WTLS): Πρωτόκολλα επι-
κοινωνίας που διευκολύνουν την διεξαγωγή κρυπτογραφημένων επικοινωνιών ανά-
μεσα σε μια κινητή συσκευή και την θύρα WAP και υποστηρίζουν τα βασικά στοι-
χεία των συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Ασύρματη αναγνώριση ρυθμίσεων (WIM): Μια έξυπνη καρτοσυσκευή που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το WTLS. 

Μηχανή αναγνώρισης προσώπου (FSE): Τo FSE (face-sensing engine) χρη-
σιμοποιεί την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή για τον προσδιορισμό του χρήστη 
μέσω της αναγνώρισης του προσώπου. Πιο συγκεκριμένα πιστοποιεί τον ιδιοκτήτη 
ανιχνεύοντας τη θέση των ματιών, των φρυδιών και του στόματος, καταγράφοντας 
παράλληλα τις αλλαγές τους. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να προστεθούν νέα 
χαρακτηριστικά, όπως αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμβάλλοντας με αυ-
τό τον τρόπο στη διατήρηση χαμηλού του κόστους, που απαιτεί η υιοθέτηση αυτής 
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της μηχανής. Παρουσιάστηκε το 2006 στην Ιαπωνία από την Oki Electric Industry Co 
και σύμφωνα με τον υπεύθυνο ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών της Vodafone, 
Hiroshi Ohta, «η στιγμιαία αναγνώριση του προσώπου, όχι μόνο αποτελεί την ασφαλέ-
στερη μέθοδο επικύρωσης με το χαμηλότερο κόστος, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα 
απεριόριστης χρήσης της χωρίς συμβιβασμούς». Επίσης, δεν απαιτείται να θυμόμαστε 
κανέναν κωδικό πρόσβασης, ενώ η τεχνολογία που διαθέτει αποτελεί παράγοντα που 
επιδρά αποτρεπτικά στην κλοπή του τηλεφώνου. 

Διαδραστικές φωνητικές απαντήσεις (IVR): Ένα φωνητικό σύστημα υπο-
λογιστή, το οποίο διευκολύνει τους χρήστες να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορί-
ες, όπως επίσης και να εισέρχονται και να μεταβάλλουν δεδομένα με τη χρήση συμ-
βατικών τηλεφωνικών γραμμών ή διαμέσου κινητών τηλεφώνων πρώτης γενιάς. 

Φωνητική θύρα: Ένας διαδικτυακός τόπος με ηχητική διαχωριστική επιφά-
νεια, ο οποίος είναι προσβάσιμος με ένα απλό τηλεφώνημα. 

Αναμφισβήτητα οι φωνητικές λειτουργίες απελευθερώνουν τα χέρια και τα 
μάτια, έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα λάθη στην εισαγωγή δεδομένων, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με αναπηρίες ή και ηλικιωμένους, ενώ σύμφωνα με 
έρευνες η επικοινωνία μέσω της συνομιλίας είναι δυόμισι φορές πιο γρήγορη από ότι 
μέσω δακτυλογράφησης. 

Η προσθήκη νέων υπηρεσιών όπως οι EFT και οι person-to-person πληρωμές, 
οι δυνατότητες χρεωστικών διαταγών, η αλλαγή τερματικού στο σημείο πώλησης 
(POS) και η επικύρωση 3Dsecure, αλλά και η άμεση σύνδεσή τους με τις τράπεζες, 
αποφεύγοντας έτσι το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η χρησιμοποίηση ενδιάμε-
σων συνεργατών, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση της ασφά-
λειας, αλλά και τη βελτίωση τόσο των θέσεων των επιχειρήσεων στο κινητό εμπόριο, 
όσο και της ικανοποίησης των καταναλωτών. 

Η Telecom Trends International προβλέπει ότι το παγκόσμιο κινητό εμπόριο 
το 2008 θα απευθύνεται σε 1,7 δισεκατομμύριο χρήστες με $554 δισεκατομμύρια συ-
ναλλαγών. 
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2. Κινητές χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές εφαρμογές 

2.1 Χρηματοοικονομικές εφαρμογές 
 

Το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι του κινητού εμπορίου είναι οι κινητές χρη-
ματοοικονομικές εφαρμογές. Υπάρχει έντονη ζήτηση, ενώ αναμένεται πολύ μεγάλη 
άνθηση με τη βελτίωση των τεχνολογιών, με την αύξηση των ταχυτήτων και την τε-
λειοποίηση των μέτρων ασφαλείας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σημαντικής διείσδυ-
σης και της φύσης των κινητών συσκευών, οι οποίες είναι αποτελεσματικές στην α-
ναγνώριση του χρήστη και στην επιβεβαίωση των συναλλαγών, της σταθερότητας 
των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και των θετικών εμπειριών από τη μέχρι τώρα 
χρήση των κινητών υπηρεσιών. Ήδη στη Β. Αμερική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη 
παρατηρείται αξιόλογη άνθηση των συστημάτων ασύρματων αγοραπωλησιών μετο-
χών (wireless stock trading) και τραπεζικών συναλλαγών (wireless banking). Παρ’ 
όλο που απαιτείται πρόσβαση σε τεράστιες βάσεις δεδομένων, μεγάλη ταχύτητα σύν-
δεσης, διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα και εξέλιξη σε θέματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, η υιοθέτηση τέτοιων εφαρμογών από τις επιχει-
ρήσεις υπόσχεται μεγάλα περιθώρια κέρδους. Μέχρι πρόσφατα, η βασική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούταν ήταν το Wireless Application Protocol (WAP). Στις μέρες μας 
έχει αναπτυχθεί και μια σειρά από άλλα πρωτόκολλα όπως τα Bluetooth, WAP 2.0, 
WPKI και SSL- WTLS για την ασφάλεια των συναλλαγών. 
 

2.1.1 Ένα πλαίσιο για θέματα κινητών πληρωμών 
 

Οι υπηρεσίες πληρωμής διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο κινητό ε-
μπόριο, τόσο ως αυτόνομες όσο και ως ενδιάμεσες για άλλες υπηρεσίες. Κατά συνέ-
πεια, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοχή τους από τους χρήστες με το να κα-
ταστούν ασφαλέστερες και πιο φιλικές. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρότυπο για 
την ταξινόμησή τους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει ένα σύνο-
λο κατάλληλων μεθόδων πληρωμής για οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση και υπη-
ρεσία κινητού εμπορίου. Το συγκεκριμένο πλαίσιο στοχεύει στην εξήγηση της πολυ-
πλοκότητας και των αλληλεξαρτήσεων στις αποφάσεις για λύσεις κινητών πληρω-
μών. 
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Σχήμα 8: Πλαίσιο κινητών πληρωμών 

Πηγή: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, 
Μάιος 2002 

 
Η ασύρματη τεχνολογία μετατρέπει τις κινητές συσκευές σε αξιόπιστα αγο-

ραστικά εργαλεία, τα οποία μπορούν άνετα να εκτελέσουν πληρωμές μέσα σε κυψε-
λοειδές δίκτυο. Οι παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξή τους είναι η έλλειψη 
σαφώς καθορισμένων προτύπων ανάμεσα στους οικονομικούς οργανισμούς, η ασφά-
λεια, η μεγάλη πολυπλοκότητα στην πλευρά της εμπορικής επιχείρησης, οι απαιτή-
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σεις δυναμικής επεξεργασίας στο τελικό σύστημα και η έλλειψη, αλλά και το κόστος 
υποδομών. 
 

2.1.2 Κινητές πληρωμές 
 

Οι πληρωμές μέσω κινητού εμπεριέχουν - σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές μέσω του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή - τη δυσκολία που έχει 
ο χρήστης να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του μέσω μιας κινητής συσκευής, αλλά και 
την ανάγκη για ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας, λόγω την εναέριας αναμετάδοσης δε-
δομένων. Οι παραπάνω περιορισμοί λειτούργησαν σαν ευκαιρία για τους παρόχους 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η πληρωμή είναι ένα σημαντικό ζήτημα, όταν έρχε-
ται η στιγμή υιοθέτησης και αποδοχής μιας υπηρεσίας από τους πελάτες. Ο κάτοχος 
κινητής συσκευής έχει πλέον τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει για την εξόφληση 
αγαθών και υπηρεσιών, τόσο σε ένα πραγματικό όσο και σε εικονικό σημείο πώλη-
σης. Για την πληρωμή ενός επιθυμητού αντικειμένου λαμβάνει μια εντολή αγοράς 
από τον έμπορο, την υπογράφει με το προσωπικό του κλειδί και την αποστέλλει πίσω. 
Η διαδικασία είναι ασφαλής, εύκολη και γρήγορη. Δεδομένου ότι η συναλλαγή δεν 
πραγματοποιείται σε απευθείας σύνδεση και ο φορέας παροχής της υπηρεσίας εμπλέ-
κεται μόνο στη διαδικασία ολοκλήρωσής της, οι δαπάνες μπορούν να κρατηθούν χα-
μηλές. 

Σύμφωνα με τον Varshney (2003) οι πληρωμές μπορούν να διακριθούν σε μί-
κρο (αξίας το πολύ 10 €) και σε μάκρο (όταν ξεπερνούν τα 10 €). Κατά συνέπεια, οι 
μικροπληρωμές είναι η ιδανική υπηρεσία κινητού εμπορίου, όταν απαιτούνται μικρά 
ποσά (π.χ. για την απόκτηση ενός τραγουδιού σε ψηφιακή μορφή, για το αντίτιμο 
μιας θέσης στάθμευσης ή ενός αναψυκτικού από έναν αυτόματο πωλητή). 
 

Πίνακας 1: Κινητές μικροπληρωμές 

Μικροπληρωμές 
Στο σημείο πώλησης Απομακρυσμένες Ενσωματωμένες Ξεχωριστές 

Κινητό περιεχόμενο (ήχοι 
κλήσης, εικόνες, πληρο-
φορίες, παιχνίδια) Θέσεις 
στάθμευσης 

Μικροαγορές σε καταστή-
ματα, περίπτερα, εστιατό-
ρια γρήγορου φαγητού 

Μηχανήματα αυτοεξυπη-
ρέτησης (αναψυκτικά, τσι-
γάρα, εισιτήρια, άμεση 
εκτύπωση φωτογραφιών, 
πλυντήρια ρούχων) Διόδια 

Πηγή: Προσαρμοσμένος από Mallat et al. (2004, p. 43) 

 
Οι μικροπληρωμές δύναται να τεθούν σε εφαρμογή, όταν ένας χρήστης καλεί 

ένα συγκεκριμένο αριθμό με χρέωση ίση με την αξία προϊόντος. Στην ουσία γίνεται 
μεταφορά κεφαλαίου από τον τηλεφωνικό λογαριασμό του χρήστη στο λογαριασμό 
του προμηθευτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αυτόματοι πωλητές α-
ναψυκτικών, οι οποίοι ξεκίνησαν πιλοτικά στην Φιλανδία και συγκεκριμένα στο αε-
ροδρόμιο του Ελσίνκι το 2002 (http://www.sonera.fi), ενώ μόλις πρόσφατα (Νοέμ-
βριος 2006) η αμερικάνικη εταιρία παροχής δικτυακών υπηρεσιών VeriSign ανακοί-
νωσε ότι καταναλωτές σύντομα θα μπορούν να αγοράζουν αναψυκτικά από τους αυ-
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τόματους πωλητές Coca-Cola, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Περιττό να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται επιτυ-
χημένα ήδη από το 2000 στην Ιαπωνία. 

Άλλος τρόπος είναι με προπληρωμένες κάρτες από τον προμηθευτή, την τρά-
πεζα ή έναν πιστωτικό οργανισμό. 

Οι απομακρυσμένες κινητές μικροπληρωμές επιτρέπουν την αγορά περιεχο-
μένου και υπηρεσιών, όπως νέα, παιχνίδια, εισιτήρια και τοποκεντρικές υπηρεσίες. Οι 
μη ενσωματωμένες στο σημείο πώλησης πληρωμές περιλαμβάνουν εφαρμογές, όπως 
αγορά αγαθών από αυτόματους πωλητές και μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης. Για πα-
ράδειγμα, πληρωμή διοδίων χωρίς μετρητά. Βέβαια υπάρχουν και οι ενσωματωμένες 
στο σημείο πώλησης, αλλά μέχρι στιγμής βρίσκονται στο περιθώριο, με δεδομένο ότι 
οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι πολύ πιο άνετες σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Για πληρωμές που αφορούν σε μεγαλύτερα ποσά, οι πάροχοι θα πρέπει να α-
ναβαθμίσουν τους μηχανισμούς ανάληψης ρίσκου και - σε πολλές χώρες στην Ευρώ-
πη - είναι αναγκασμένοι από το νόμο να συμπράξουν με κάποιον τραπεζικό οργανι-
σμό. Οι μακροπληρωμές χρησιμοποιούνται τόσο για ηλεκτρονικές παραγγελίες, όσο 
και για ενσωματωμένες και μη στο σημείο πώλησης πληρωμές. Παρ’ όλο που αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη μαζικής αποδοχής από τους καταναλωτές, η δυνα-
τότητα πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη παρέχει πλήθος ευκαιριών για ε-
φαρμογές, όπως έλεγχο εισόδου, ψηφιακές υπογραφές και κυβερνητικές υπηρεσίες. 
 

Πίνακας 2: Κινητές μακροπληρωμές 

Μακροπληρωμές 
Στο σημείο πώλησης Απομακρυσμένες Ενσωματωμένες Ξεχωριστές 

Ηλεκτρονικές αγορές (α-
γαθά, ψηφιακό περιεχόμε-
νο και υπηρεσίες, προπλη-
ρωμένες κάρτες) 

Εστιατόρια 
Λιανικές αγορές 
Πληρωμές ταξί 

Πλύσιμο αυτοκινήτου 

Πηγή: Προσαρμοσμένος από Mallat et al. (2004, p. 43) 

 
Ένα πολύ κοινό μέσο χρέωσης των κινητών πληρωμών είναι με την προσθήκη 

τους στο μηνιαίο τηλεφωνικό λογαριασμό. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι οι περισ-
σότεροι χρήστες κινητών τηλεφώνων τους λαμβάνουν και επίσης, δεν απαιτείται 
πρόσθετη εγγραφή στην εκάστοτε υπηρεσία. Ήδη η Vodafone στη Μεγάλη Βρετανία 
παρέχει τη συγκεκριμένη λύση για αγορές μέσω διαδικτύου και WAP ιστοσελίδων. 
Με αυτόν τον τρόπο, όταν ένας πελάτης επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
λιανικής χρειάζεται να εισέλθει απλώς στην υπηρεσία πληρωμής δίνοντας το όνομά 
του και τον κωδικό του, προκειμένου να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί. Το μόνο που 
απομένει είναι να αποδεχθεί την πληρωμή του. Αυτή στη συνέχεια πιστοποιείται για 
την εγκυρότητά της και χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό ο λογαριασμός του. 

Πρόσθετος εναλλακτικός τρόπος είναι η δημιουργία διαφορετικού λογαρια-
σμού κατάλληλου για κινητές πληρωμές, με στόχο τη μείωση του πιστωτικού κινδύ-
νου. Η διαχείρισή του όμως συνεπάγεται περισσότερες έγνοιες. Η λύση με τις κάρτες 
προπληρωμένου χρόνου είναι πιο βολική, αφού ο ήδη υπάρχων τραπεζικός λογαρια-
σμός του καταναλωτή χρεώνεται αμέσως με το ύψος της απαιτούμενης πληρωμής. 
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Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τέτοιους τρόπους πληρωμής. 
Παράδειγμα μία πιτσαρία στη Μασαχουσέτη, η οποία παρέχει τη δυνατότητα πληρω-
μής της παραγγελίας μέσω κινητής συσκευής. Όταν ο οδηγός φτάσει στην πόρτα του 
πελάτη και του παραδώσει αυτό που επιθυμεί περιμένει να λάβει το ποσό που απαι-
τείται να καταβληθεί και το τυχόν φιλοδώρημα. Αφού συμβεί αυτό, αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μια στιγμιαία επιβεβαίωση. Ο ιδιοκτήτης Chris 
LaFlamme δηλώνει ενθουσιασμένος με την εφαρμογή της υπηρεσίας P2Pizza, η ο-
ποία έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του να μη χρειάζεται να 
κουβαλούν πλέον μαζί τους τίποτα περισσότερο από ένα κινητό. Η έννοια P2Pizza 
αντιπροσωπεύει τη P2P (person-to-person) λειτουργία μεταφοράς χρημάτων, η οποία 
πραγματοποιείται, μέσω ασύρματης παράδοσης χρησιμοποιώντας την ασφαλή και 
καινοτόμο λύση κινητού εμπορίου της Cyphermint, PayCash Mobile. Οι κινητές συ-
ναλλαγές γίνονται σε πραγματικό χρόνο και τα κεφάλαια μεταφέρονται στιγμιαία. Η 
όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Ο λογαριασμός συνδέεται 
με μια αποθηκευμένη κάρτα αξίας (Stored value card), η οποία επιτρέπει στους χρή-
στες να καταθέσουν κεφάλαια στο λογαριασμό τους, όπως επίσης και να προχωρή-
σουν σε ανάληψη από οποιοδήποτε ATM. Ακόμα μπορούν να προσαρμοστούν εύκο-
λα οι αρχικές επιλογές για να συμπεριλάβουν τις αγορές, την πληρωμή λογαριασμών, 
τις υπηρεσίες συνδρομής, τις δωρεές και τις person-to-person μεταφορές. 

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Yankee Group τον Αύγουστο του 
2006 τα παγκόσμια έσοδα από τις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών θα αυξηθούν 
δραματικά μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και θα ξεπερνούν το 100% ανάμεσα στο 2005 
και το 2009, ενώ και η βάση των χρηστών θα επεκταθεί από τα 65,5 εκατομμύρια, 
που είναι σήμερα στα 178,8 εκατομμύρια. 

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει πώς μια κινητή υπηρεσία πληρωμής θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί. 
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Σχήμα 9: Πλαίσιο για την εφαρμογή πληρωμής σε κινητές υπηρεσίες 

Πηγή: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, 
Μάιος 2002 

 
Παρ’ ότι οι λύσεις που χρησιμοποιούνται για πληρωμές μέσω κινητών τηλε-

φώνων είναι πολλές, τρεις είναι οι βασικοί τρόποι: 
 

1. Πληρωμές στον τόπο αγοράς: Ο χρήστης βρίσκεται στο κατάστημα (βιβλιο-
πωλείο, ταξιδιωτικό γραφείο, θέατρο, κλπ.) και κάνει αγορές χρησιμοποιώ-
ντας το κινητό του σαν ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Το κινητό μπορεί να είναι 
εφοδιασμένο, είτε με μια έξυπνη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, είτε με chip 
προπληρωμένης κάρτας. 

2. Πληρωμές από το σπίτι: Εδώ, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
διαδίκτυο για να βρει το προϊόν που τον ενδιαφέρει, αλλά και να κάνει χρήση 
του κινητού του για να πληρώσει, είτε στέλνοντας έναν κωδικό και το απαι-
τούμενο ποσό, είτε δίνοντας τραπεζική εντολή μεταβίβασης χρημάτων στο 
λογαριασμό του εμπόρου. 

3. Πληρωμές από μη σταθερό σημείο: Είναι οι πληρωμές οι οποίες διενεργού-
νται όταν ο χρήστης δεν βρίσκεται ούτε στον τόπο αγοράς του προϊόντος, αλ-
λά ούτε και στο σπίτι του. Βρίσκεται δηλαδή στο δρόμο, στα μέσα συγκοινω-
νίας, σε κάποιο γραφείο, ξενοδοχείο κλπ. Οι συνηθέστερες αγορές αφορούν 
σε μουσικά κομμάτια ή εισιτήρια για το θέατρο, τον κινηματογράφο ή κάποιο 
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ταξίδι. Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται για την ολοκλήρωσή της, ανεξαρ-
τήτως της θέσης του καταναλωτή είναι συνήθως η ακόλουθη: 

 
i. Ο καταναλωτής, είτε απευθείας, είτε μετά από υπόδειξη του 

εμπόρου, παραπέμπεται στον εξυπηρετητή (server) του υπεύ-
θυνου για τη συναλλαγή (συνήθως στο server της τράπεζας). 

ii. Μέσα από μια ασφαλή σύνδεση συναλλαγών (μέσω του κι-
νητού, είτε με φωνητικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο), ο κα-
ταναλωτής καλείται να επικυρώσει με κάποιο κωδικό τη διε-
ξαγωγή της συναλλαγής. 

iii. Ο καταναλωτής δίνει τον κωδικό. 
iv. Αργότερα, ο καταναλωτής και ο έμπορος λαμβάνουν μια α-

πόδειξη της συναλλαγής. 
 

2.1.3 Κινητή τραπεζική (Mobile banking) 
 

Η κινητή τραπεζική επιτρέπει τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών από το 
κινητό τηλέφωνο. Παρέχει τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση για την κίνηση 
ενός λογαριασμού, 24 ώρες το 24ωρο και ανάλογα με τον τρόπο που έχει σχεδιάσει η 
τράπεζα την υπηρεσία της, την άμεση διενέργεια συναλλαγών. Με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία μπορούν να πραγματοποιηθούν τραπεζικές, αλλά και χρηματιστηριακές συ-
ναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου, από όπου και αν βρίσκεται ο πελάτης. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι τράπεζες μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη, αφού ο χρήστης αυτοε-
ξυπηρετείται χωρίς τη διαμεσολάβηση υπάλληλου και χωρίς τη χρήση εντύπων. Οι 
καταναλωτές μπορούν να δουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, να κάνουν μετα-
φορά χρημάτων από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλο, να δώσουν εντολή α-
γοράς ή πώλησης μετοχών ή να λάβουν ηλεκτρονική απόδειξη κατάθεσης του μισθού 
τους. Όπως είναι αυτονόητο, οι τράπεζες συνεργάζονται με συγκεκριμένους παροχείς 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Μέχρι πρόσφατα όλες οι συναλλαγές διενεργούνταν 
μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Οι νέες όμως συσκευές, που είναι εφοδιασμένες 
με το πρωτόκολλο WAP και επιτρέπουν Java χρησιμοποιούν GPRS (General Packet 
Radio Service), το οποίο υποστηρίζει ευρεία ποικιλία τραπεζικών υπηρεσιών, οι ο-
ποίες αφορούν διαχείριση λογαριασμών (όπως ανάλυση υπολοίπου και παραγγελία 
βιβλιαρίου επιταγών), καρτών (όπως αναλυτικά στοιχεία πιστωτικών καρτών και ά-
μεση ή σε μελλοντική ημερομηνία πληρωμή τους), πληρωμές - μεταφορές (όπως κα-
θορισμός περιοδικών πληρωμών και μεταφορά σε λογαριασμούς τρίτων), χρηματι-
στηριακές συναλλαγές (όπως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του χαρτοφυλα-
κίου και των τιμών των μετοχών, εντολές αγοράς με χρέωση του λογαριασμού και 
συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές) καθώς και άλλες προσωπικές υπηρεσίες (όπως μη-
νύματα από την τράπεζα που απευθύνονται στον πελάτη και φόρμα επικοινωνίας με 
αυτήν). Πιο απλά υποστηρίζονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται και μέσω υπολο-
γιστή. 
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Σχήμα 10: Ασύρματη πληρωμή λογαριασμού 

Πηγή: Nokia (http://www.nokia.com) 

 
Αρκετές όμως καταφέρνουν να καινοτομούν, προκειμένου να αποκτήσουν 

στρατηγικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. Έτσι, λοιπόν, η MasterCard 
προσφέρει στους κατόχους της δημοφιλούς κάρτας μία νέα υπηρεσία εύκολου εντο-
πισμού των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης (ATM). Ως στόχο έχει να καλύψει 
τις ανάγκες αυτών που χρειάζονται άμεσα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες 
των ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας, κάθε χρόνο περίπου 
δύο εκατομμύρια άτομα επικοινωνούν με την υπηρεσία εντοπισμού ATM της, είτε 
τηλεφωνικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας της. Το 70% αφορά περιπτώσεις τουριστών 
που βρίσκονται έξω από τη χώρα τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνή-
σουν στο 1-877-FIND-ATM, να δηλώσουν τις συντεταγμένες τους και η τοποθεσία 
του κοντινότερου ΑΤΜ θα τους σταλεί στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω γραπτού μη-
νύματος SMS. Η εφαρμογή, η οποία κατασκευάστηκε από την Convergys 
Corporation φιλοξενείται στην πλατφόρμα SpeechPort, μέσω της οποίας οι εισερχό-
μενες κλήσεις επεξεργάζονται με μία σειρά τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας για 
βέλτιστα αποτελέσματα. Ακολούθως, η SpeechPort στέλνει τις συντεταγμένες του 
καλούντα στην MasterCard, η οποία με τη σειρά της εντοπίζει τις τοποθεσίες των 
ΑΤΜ από μία κεντρική βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές, στη συνέχεια παρέ-
χονται στην Mobile 365, η οποία είναι απευθείας συνδεδεμένη με περισσότερους από 
250 πάροχους κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως κατευθύνοντας το μήνυμα στον πά-
ροχο του καλούντα. Η υπηρεσία παρέχεται εντελώς δωρεάν με μοναδικό κόστος τις 
χρεώσεις των παρόχων για τα γραπτά μηνύματα. 

Δε θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η αποδεικτική αξία των 
ηλεκτρονικών εντολών είναι ίδια με αυτή των εγγράφων και οι συναλλαγές γίνονται 
αποκλειστικά από τη προσωπική κινητή συσκευή του χρήστη. Η ασφάλεια εξασφαλί-
ζεται χάρη στα συστήματα προστασίας και κρυπτογράφησης που διαθέτει τόσο ο τη-



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         25 

λεπικοινωνιακός οργανισμός κινητής τηλεφωνίας, που έχει επιλέξει ο χρήστης όσο 
και η τράπεζα. 
 

 
Σχήμα 11: Τρόπος επαναφόρτισης προπληρωμένης κάρτας 

Πηγή: CITI Bank (http://www.citibank.com.ph) 

 
Υπηρεσίες σαν αυτές που προσφέρει η ProPay (http://www.propay.com) επι-

τρέπουν σε δύο χρήστες να ανταλλάσσουν κεφάλαια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες 
την εβδομάδα, ενώ, εδώ και τέσσερα χρόνια η τράπεζα Nordea (με πάνω από 2 εκα-
τομμύρια χρήστες στην Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία) σε συνεργασία με 
τη Nokia και τη Visa International, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να πραγμα-
τοποιεί συναλλαγές - πληρωμές μέσω κινητών συσκευών. Ο χρήστης πληρώνει μέσω 
διαδικτύου ή και επί τόπου σε κάποιο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το κινητό του, 
αντί πιστωτικής κάρτας. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και βασίζεται σε μια έξυ-
πνη κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική), η οποία ενσωματώνεται στο κινητό του (το ο-
ποίο πρακτικά αποκτά λειτουργίες πορτοφολιού). 

Υπάρχουν αρκετές πιθανές τάσεις, όπου οι διαφορετικές υπηρεσίες θα προ-
σφέρονται από διαφορετικούς βασικούς φορείς, κυρίως όμως από τράπεζες, τηλεπι-
κοινωνιακούς παρόχους και επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, ανάλογα με το μέγεθος 
της πληρωμής και της θέσης. Κατ’ αρχήν, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι πάρο-
χοι μπορούν να συνεργαστούν και να παρέχουν τις κινητές πληρωμές μαζί, μοιράζο-
ντας τις ευθύνες, σύμφωνα με τις ικανότητες τους. 

Σε αυτήν την τάση, οι κινητοί πάροχοι αθροίζουν τα στοιχεία πληρωμής στα 
δίκτυα και οι τράπεζες είναι αρμόδιες για τις πραγματικές οικονομικές συναλλαγές. 
Μια άλλη πιθανή τάση είναι οι πάροχοι να ενεργούν μόνοι τους και να αναπτύσσουν 
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λύσεις, όπως ξεχωριστούς λογαριασμούς για τους καταναλωτές ή πιστωτικούς οργα-
νισμούς, όπου δε θα εμπλέκονται οι τράπεζες. Μία τέτοια κίνηση φαίνεται εφικτή για 
τις μικροπληρωμές κινητού εμπορίου, εφ’ όσον βέβαια, δεν είναι δυνατή η εύρεση 
και ανάπτυξη συνεργασίας. Τρίτον, οι τράπεζες μπορούν αναπτύσσουν λύσεις πλη-
ρωμής, ιδίως στο διαδίκτυο και σε ειδικά σημεία πώλησης και το κινητό δίκτυο να 
χρησιμοποιείται μόνο ως μεταφορέας δεδομένων. Επίσης, κάτι που δε θα πρέπει να 
αποκλείεται είναι η συνύπαρξη όλων των παραπάνω. Η τελική απόφαση επιλογής 
λαμβάνεται από τον καταναλωτή, ο οποίος προχωρεί σε συναλλαγές και πληρώνει για 
τις υπηρεσίες που απολαμβάνει. 
 

2.1.4 Κινητό πορτοφόλι (M-wallet) 
 

Το κινητό πορτοφόλι σε αντιστοιχία με το ηλεκτρονικό (e-wallet), έχει ως κύ-
ριο στόχο του την αποφυγή εισόδου προσωπικών στοιχείων σε κάθε συναλλαγή και 
τη μετάβαση στο μοντέλο άμεσης αγοράς (one click shopping), το οποίο ακολουθούν 
πολλές μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. Visa, MasterCard, American Express, Yahoo!, 
AOL, Microsoft). Για τη λειτουργία του απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων του 
χρήστη στην κάρτα της κινητής συσκευής. Στη συνέχεια, με χρήση τεχνολογίας 
Bluetooth, το κινητό συναλλάσσεται με το σημείο πώλησης. Αρκετές τηλεφωνικές 
εταιρίες παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες με χρέωση του τηλεφωνικού λογαριασμού του 
χρήστη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταμόρφωση του κινητού τηλεφώ-
νου σε κάρτα μετακινήσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διευκολύνοντας στο έ-
πακρο τις καθημερινές μετακινήσεις των επιβατών και βελτιώνοντας παράλληλα το 
σύστημα εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών κάθε περιοχής. Οι εμπειρίες που α-
ποκτήθηκαν από τη χρήση του σε πόλεις της Φιλανδίας ήταν θετικές. Η TeliaSonera 
είχε αναλάβει την ανάπτυξη της υπηρεσίας, η οποία καθιστά εφικτή τη μεταφορά 
χρημάτων στην ηλεκτρονική κάρτα, που βρίσκεται στη μνήμη του τηλεφώνου. Μέσω 
ενός γραφικού περιβάλλοντος εργασίας, ο χρήστης επιλέγει το ακριβές χρηματικό 
ποσό, το οποίο θέλει να προστεθεί στην προσωπική του κάρτα. Όπως είναι φυσικό, το 
ποσό αυτό προστίθεται στο μηνιαίο του λογαριασμό. Εκτός από τη μεταφορά χρημά-
των, μέσω της ίδιας εφαρμογής είναι εφικτή η εμφάνιση του αρχείου των συναλλα-
γών, καθώς και ο έλεγχος του υπολοίπου. 

Η Nokia διέθεσε για τις ανάγκες του προγράμματος αρκετές συσκευές (Nokia 
3220) εξοπλισμένες με τεχνολογία Near Field Communication (NFC). Σημειώνεται 
ότι το NFC είναι ένα διεθνές πρότυπο, βασισμένο στην τεχνολογία RFID, το οποίο 
επιτρέπει (μεταξύ άλλων) την εύκολη και την ασφαλή χρήση του κινητού, ως μια έ-
ξυπνη κάρτα για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Παράλληλα, συνέβαλλε στην α-
νάπτυξη της εφαρμογής της κάρτας μετακινήσεων. Η TetioEnator τέλος, ανέπτυξε 
λογισμικό, που καθιστά εφικτή τη μεταφορά χρημάτων σε ηλεκτρονικές κάρτες κινη-
τών, μέσω του διαδικτύου. Η εξέλιξη αυτών των υπηρεσιών συνεχίζεται, ώστε να ε-
νισχυθεί περαιτέρω ο θεσμός της κοινωνίας της πληροφορίας. Η δοκιμή του συγκε-
κριμένου συστήματος παρέχει τη δυνατότητα να ερευνηθούν οι δυνατότητες της τε-
χνολογίας NFC, αλλά και να εκτιμηθεί η περίπτωση ενσωμάτωσής της στα συστήμα-
τα εισιτηρίων. 
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Άλλο ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση έκανε και η εταιρεία Mobiqa, η 
οποία υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διανομή barcodes σε κινητές συσκευές, ενώ 
διευκολύνει ακόμα και τον έλεγχό τους μέσω ενός φορητού ανιχνευτή στο σημείο 
πώλησης ή στην πύλη εισόδου. Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν (φυσικά με 
την αντίστοιχη χρέωση) εισιτήρια ή δελτία με την αποστολή ενός μηνύματος κειμέ-
νου σε ένα σύντομο κωδικό αριθμό ή να επιλέξουν να λαμβάνουν τρέχουσες προ-
σφορές από το τμήμα μάρκετινγκ ενός καταστήματος. Το μόνο που απομένει είναι το 
barcode να βρεθεί στο κινητό τους. Τον Ιούνιο του 2006 η Mobiqa κατέγραψε πα-
γκόσμιο ρεκόρ εκδίδοντας και αποστέλλοντας περισσότερα από 20,000 barcodes ει-
σιτηρίων σε κινητά για το Ο2 Wireless music festival στο Λονδίνο. 

Είναι εξαιρετικά πιθανό στα επόμενα χρόνια, chip που διαθέτουν τεχνολογία 
RFID να μετασχηματίσουν τα κινητά τηλέφωνα σε καθολικές συσκευές πληρωμής 
αντικαθιστώντας συνολικά τις πιστωτικές κάρτες. Βέβαια, ο κίνδυνος της παράνομης 
χρήσης των προσωπικών δεδομένων συνεχίζει να ανησυχεί τους καταναλωτές, αφού 
οι αναγνώστες των chip στα καταστήματα επιτρέπουν την παρακολούθηση τόσο των 
αγορών τους, όσο και της συμπεριφοράς τους. Ωστόσο, οι κατασκευάστριες εταιρείες 
δεσμεύονται ότι χάρη στα συστήματα κρυπτογράφησης των δεδομένων που εφαρμό-
ζονται, η λήψη τους από τρίτους δε θα είχε κανένα όφελος για αυτούς. Επιπροσθέτως, 
οι αγορές θα πραγματοποιούνται ταχύτερα, λόγω μικρότερης αναμονής στην ουρά 
των ταμείων και ασφαλέστερα, λόγω απουσίας μετρητών. 
 

2.1.5 Κινητή διαφήμιση 
 

Η κινητή διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του κινητού εμπορίου. 
Πετυχαίνει να εξατομικεύει τις πληροφορίες θέσης και παραδίδει στους καταναλωτές 
ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες με βάση προσωπικές προτιμήσεις και αγορα-
στικές συνήθειες. 
 

 
Σχήμα 12: Σενάριο κινητής διαφήμισης 

Πηγή: Προσαρμογή από Varshney (2003, p. 241) 
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Εξαιτίας της φύσης των κινητών συσκευών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενα 

που οι περισσότεροι άνθρωποι φέρουν παντού μαζί τους, αλλά και των δυνατοτήτων 
για ποιοτικότερη στόχευση στο ακροατήριο που ενδιαφέρει την κάθε επιχείρηση, οι 
προοπτικές της κινητής διαφήμισης διαφαίνονται ευοίωνες. Το σχήμα 12 απεικονίζει 
τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η πληροφόρηση στους κατόχους κινητών συ-
σκευών. Μηνύματα μπορούν να λάβουν όλοι οι κάτοχοι κινητών που βρίσκονται σε 
μία συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένοι σε όλες τις περιοχές. Αυτό εξαρτάται από 
τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του καθενός, παράγοντες δηλαδή που επη-
ρεάζουν την απόφαση της εταιρείας να εφαρμόσει τακτική “push” ή “pull”. Σύμφωνα 
με τους Göthlin et al. (2004) οι χρήστες δεν ενοχλούνται όταν τους ωθούνται πληρο-
φορίες σχετικά με υπηρεσίες ή προσφορές που παρέχονται κοντά στην τοποθεσία που 
βρίσκονται, με την προϋπόθεση ότι πραγματικά τις χρειάζονται. Αποδείχθηκε ακόμα 
από τον Varshney (2003), έπειτα από πολλές δοκιμές ότι οι κινητοί πελάτες είναι 
πρόθυμοι να δεχτούν διαφημιστικά μηνύματα με κίνητρα. 

Ποια είναι όμως τα ιδιαίτερα στοιχεία και πλεονεκτήματα του κινητού εμπο-
ρίου τα οποία οδηγούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην υιοθέτησή του για να 
διαφημιστούν; 
 

Πίνακας 3: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του κινητού εμπορίου που 
κάνουν ελκυστική τη διαφήμιση σε κινητές συσκευές 

ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 
Ενεργητική προσέγγιση: 
τα μηνύματα καταλήγουν 
στον κάτοχο της συσκευής 
ο οποίος ειδοποιείται τις 
περισσότερες φορές πρα-

κτικά και άμεσα 

Τα μηνύματα καταλήγουν στον 
e-mail server και - ανάλογα με 
τη χρήση του διαδικτύου και την 
προσβασιμότητα σε Η/Υ - ο πα-
ραλήπτης μπορεί να τα λάβει 
ακόμη και μετά την πάροδο ε-

βδομάδων 

Άμεση παραλαβή 
του μηνύματος και 
αύξηση πιθανότητας 
επιθυμητής ενέργειας 

(π.χ. αγοράς ενός 
προϊόντος) 

Ο πάροχος κινητής τηλε-
φωνίας γνωρίζει ανά πάσα 
στιγμή τη γεωγραφική θέ-
ση ενός μοναδικού και α-
ναγνωρίσιμου προσώπου 

Η τοποθεσία του χρήστη δεν 
μπορεί να είναι γνωστή και επι-
πλέον πολλοί χρήστες του δια-
δικτύου δίνουν ανακριβή ή και 

μη αληθή στοιχεία 

Καλύτερη στόχευση 
στο επιθυμητό κοινό 
με γεωγραφικά και 
δημογραφικά κριτή-

ρια 
Το κινητό τηλέφωνο είναι 
μαζικό μέσο επικοινωνίας1

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν 
και με αυξητικές τάσεις, δεν κα-
λύπτει ακόμη την πλειονότητα 

του πληθυσμού 

Μεγαλύτερο κοινό 

Η κατοχή του κινητού τη-
λεφώνου εκτείνεται στο 
μεγαλύτερο μέρος του 

24ωρου 

Ο χρήστης έχει επαφή με τον 
υπολογιστή λιγότερες ώρες μέ-

σα στην ημέρα 

Μεγαλύτερο χρονικό 
πεδίο για αποστολή 

μηνυμάτων 

Πηγή: http://www.go-online.gr 

                                                 
1 9,3 εκατομμύρια οι Έλληνες χρήστες οι οποίοι στέλνουν πάνω από 350 εκατομμύρια SMS μηνύματα 
(Πηγή: Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας - Δεκέμβριος 2003) 
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Μερικές ακόμη μοναδικές ιδιότητες της κινητής τηλεφωνίας ως μέσο επικοι-

νωνίας & προώθησης: 
 

• Το 94% των εισερχομένων μηνυμάτων διαβάζονται και το 23% προωθείται σε 
φίλους, ενώ το μέσο ποσοστό ανταπόκρισης είναι 13% έναντι του 3,5% των 
άλλων μεθόδων άμεσου marketing (Enpocket Insight Report, 
http://www.enpocket.com, 2003). 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές μέσο, αλλά και σαν βοηθητικό εργα-
λείο στα παραδοσιακά μέσα προώθησης. 

• Έχει χαμηλό κόστος. 
• Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα σε πραγματικό χρόνο και δίνουν τη δυνα-

τότητα άμεσων αλλαγών για τη βελτίωση της κάθε ενέργειας προώθησης. 
• Όπως και με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μηνύματα που αποστέλλονται μπο-

ρούν να έχουν εικόνα, ήχο stereo και κίνηση. 
 

2.1.6 Ευφυής διαφήμιση 
 

Η βασική ιδέα μιας ευφυούς διαφημιστικής υπηρεσίας είναι ότι οι πελάτες, 
που έχουν δώσει την εκ των προτέρων άδειά τους, λαμβάνουν τις διαφημίσεις, π.χ. 
μέσω SMS ή MMS, στις κινητές συσκευές τους από τους εμπόρους, σύμφωνα με τις 
προσωπικές προτιμήσεις και τη θέση τους. Ο φορέας παροχής τέτοιων υπηρεσιών 
προετοιμάζει το περιεχόμενό τους, ενώ ο ιδιοκτήτης της βάσης πελατειακών δεδομέ-
νων καθορίζει την στοχούμενη ομάδα που θα τις στείλει. Αν ο πελάτης ενδιαφέρεται 
για μια προσφορά, αγοράζει το προϊόν ή την υπηρεσία άμεσα, με σύνδεση στον κινη-
τό φορέα παροχής υπηρεσιών διαφήμισης. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι οι έμποροι 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φθάσουν στο σωστό πρόσωπο, με δεδομένο ότι 
γνωρίζουν τα ενδιαφέροντά του. Φυσικά, για την επιτυχία τέτοιων υπηρεσιών θα 
πρέπει να αποφεύγεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων. 
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Σχήμα 13: Πλαίσιο για την εφαρμογή ευφυούς διαφήμισης 

Πηγή: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, 
Μάιος 2002 

 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κινητό εμπόριο για να προωθήσει προϊόντα 

και οι ιδέες για να πετύχει τους στόχους του είναι: 
 

1. Επικεντρωμένη διαφήμιση: Γνωρίζοντας την δεδομένη τοποθεσία των χρη-
στών κινητών συσκευών (με την χρήση GPS) και τις προτιμήσεις ή τις συνή-
θειες τους στην περιήγηση στο διαδίκτυο, οι διαφημιστές μπορούν να στεί-
λουν συγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα πληροφορώντας τον χρήστη σχε-
τικά με τρέχουσες ευκαιρίες αγοράς σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα ή α-
κόμα και εστιατόρια σε κοντινές τους περιοχές. Τα μηνύματα μπορεί να είναι 
του τύπου «προσφορά στις τηλεοράσεις Χ στο κατάστημα Κ». 

2. Διαγωνισμοί: Οι διαγωνισμοί συνήθως ζητούν τη σωστή απάντηση σε μια 
εύκολη ερώτηση, ώστε να προσελκύσουν αρκετούς χρήστες, άρα και χρήματα 
μέσω των χρεώσεων των μηνυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν μέρος 
μία ή περισσότερες φορές και οι νικητές μπαίνουν σε κλήρωση για κάποιο έ-
παθλο. Αν η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αγορά κάποιου προϊό-
ντος, πάνω στο οποίο ο καταναλωτής βρίσκει έναν αριθμό τον οποίο στέλνει 
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με το κινητό του, τότε η ενέργεια ονομάζεται “on-pack” - επάνω δηλαδή στη 
συσκευασία. 

3. Κληρώσεις: Η διαφορά τους από τους διαγωνισμούς είναι ότι δεν χρειάζεται 
να απαντηθεί κάποια ερώτηση. Ο χρήστης απλά στέλνει συνήθως, όσες φορές 
θέλει το μήνυμα που του ζητά ο διαφημιζόμενος και έτσι αυξάνει τις πιθανό-
τητές του να κερδίσει κάποιο βραβείο. 

4. Κουπόνια: Είναι ηλεκτρονικά κουπόνια - διαθέτουν ηλεκτρονικό bar code - 
τα οποία προσφέρονται από εταιρείες που επιθυμούν να αυξήσουν τις πωλή-
σεις τους με προσφορές και εξαργυρώνονται σε σημεία πώλησης, όπως κατα-
στήματα ηλεκτρικών ειδών, βιβλιοπωλεία κ.ά. 

5. Ειδοποιήσεις: Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του να δέχεται τέτοια μηνύ-
ματα, αφού καταγράψει μέσω κινητού ή σε κάποιο ιστοχώρο συγκεκριμένες 
ημερομηνίες κατά τις οποίες θέλει να τον ειδοποιούν. Τα συχνότερα παρα-
δείγματα είναι αυτά για ειδοποιήσεις εορτών. Οι εταιρείες, που μπορεί να χο-
ρηγούν αυτά τα μηνύματα είναι συνήθως ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία ή και 
δισκοπωλεία. Για παράδειγμα, κάποιος χρήστης μπορεί να θέλει να λαμβάνει 
υπενθυμίσεις, όταν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας ή 
της Αττικής για να αγοράσει κάποιο τοπικό προϊόν. 

6. Υπηρεσίες: Υπηρεσίες σε μορφή ειδοποιήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν μη-
νύματα σχετικά με: 

 
• πληροφόρηση (π.χ. άρθρα σχετικά με κάποιο θέμα, χρηματιστηριακές 

ειδοποιήσεις). 
• αποτελέσματα αγώνων. 
• διασκέδαση / προσωπικά (π.χ. ωροσκόπιο, γνωριμίες, προσφορές για 

κρατήσεις σε νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια). 
 

7. Χορηγίες: Είναι ο ιδεώδης τρόπος, ώστε μια εταιρεία να δημιουργήσει και να 
προωθήσει μια εκστρατεία μέσω κινητού, έχοντας μια άλλη εταιρεία να την 
αναλαμβάνει για λογαριασμό της. Σε αντάλλαγμα, ο χορηγός βάζει το λογό-
τυπό του ή / και μια πρόταση στο τέλος του μηνύματος. Για παράδειγμα, ένα 
βιβλιοπωλείο μπορεί να χορηγεί μηνύματα σχετικά με νέες εκδόσεις βιβλίων, 
έχοντας το λογότυπό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο τέλος του 
μηνύματος. 

8. Μηνύματα banners: Τα γνωστά banners του διαδικτύου, αλλά σε μέγεθος 
οθόνης κινητού, τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης και να μεταβεί 
στην ειδικά διαμορφωμένη για κινητά σελίδα του διαφημιζόμενου. 

9. Ενοχλητικές διαφημίσεις μεγέθους ολόκληρης οθόνης (Interstitials): Δια-
φήμιση η οποία εμφανίζεται σε όλη την οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ 
ο χρήστης αναζητάει σε υπηρεσίες περιεχομένου. 

10. Δημοσκοπήσεις: Σύντομα ερωτηματολόγια για δημοσκοπήσεις, οι οποίες συ-
νήθως αποσκοπούν στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων. 

11. Πληρωμή για την ακρόαση διαφημίσεων: Στην Σιγκαπούρη χιλιάδες άν-
θρωποι έχουν γίνει συνδρομητές, με δωρεάν χρόνο ομιλίας, με αντάλλαγμα 
την ακρόαση διαφημιστικών μηνυμάτων. Πολλοί ερευνητές προβλέπουν ότι 
θα αποτελέσει το μέλλον της ασύρματης διαφήμισης. Τα σύντομα μηνύματα 
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(SMS) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παραδώσουν τέτοιου είδους διαφη-
μίσεις σε κινητές συσκευές. 

12. Κινητή πύλη: Ένα διαδραστικό κανάλι επικοινωνίας των προμηθευτών που 
συναθροίζει περιεχόμενο και υπηρεσίες για τους χρήστες των κινητών. 

13. Συσκευές που μπορούν να φορεθούν: Ασύρματες κινητές υπολογιστικές συ-
σκευές (όπως κάμερες, οθόνες, πληκτρολόγια, αισθητήρες, οθόνες που λει-
τουργούν με την αφή) για υπαλλήλους που εργάζονται σε κτίρια και άλλες 
δυσπρόσιτες περιοχές. 

 

2.2 Κινητές επιχειρησιακές εφαρμογές 

2.2.1 B2B – Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η αλυσίδα προμηθειών μιας επιχείρησης α-
ντιμετωπίζει πλήθος θεμάτων προς επίλυση, προκειμένου να αποφευχθούν προβλή-
ματα όπως έλλειψη αποθέματος (bullwhip effect), λανθασμένες αποστολές, καθυστε-
ρήσεις και μη έγκαιρες παραδόσεις των προϊόντων της ή ακόμα και διακοπή παραγω-
γής. Οι ασύρματες συσκευές και οι κινητές επιχειρησιακές λύσεις έχουν τη δύναμη να 
αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης της αλυσίδας ανεφοδιασμού διευκολύνο-
ντας τις εταιρείες όχι μόνο να ανταποκριθούν πιο γρήγορα σε διαταραχές, αλλά και 
στην εκ των προτέρων προσαρμογή του σχεδιασμού της λειτουργίας της αλυσίδας. Οι 
απαιτήσεις, τα προβλήματα ή η ανάγκη για αλλαγές γίνονται άμεσα αντιληπτές. Η σε 
πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε πληροφορίες επιτρέπει την ταχύτερη λήψη αποφά-
σεων και τη μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Παραδείγματος χάριν, αν τα επίπεδα αποθεμάτων ή παραγωγής πέσουν κάτω από 
προκαθορισμένα επίπεδα, τα ίδια τα στοιχεία θα προειδοποιήσουν άμεσα το σύστημα, 
χωρίς την ανάγκη αντίδρασης από τον εργαζόμενο μετά την πραγματοποίηση της επι-
θεώρησης. Επίσης, επειδή ο έλεγχος και η καταγραφή συμβαίνουν σε πραγματικό 
χρόνο, οι διευθυντές μπορούν να λαμβάνουν δυναμικές αποφάσεις βασισμένες σε αυ-
τά, δίχως να αναμένουν τη μελέτη των αποκρίσεων του συστήματος. 

Το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργεί περισσότερο, όπως ένας δυ-
ναμικός οργανισμός παρά ως μία αντιδραστική ψηφιακή διαδικασία. Οι ασύρματες 
συσκευές επιτρέπουν σε πολλές καθημερινές χειρωνακτικές εργασίες, όπως αναπα-
ραγγελίες, έκδοση τιμολογίων και πληρωμή λογαριασμών να πραγματοποιούνται με 
πολύ χαμηλότερο κόστος και χωρίς επιπρόσθετες επιχειρησιακές επενδύσεις σε υπο-
δομή. Μια ασύρματη αλυσίδα χρησιμοποιεί ασύρματες συσκευές, αισθητήρες, εντο-
πιστές θέσης και δίκτυα για να ελέγχει και να παρέχει επικοινωνία και πληροφορίες 
σχετικά με τα στοιχεία, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους της σε πραγματικό χρόνο, 
κάθε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε αυτήν. Οι τέσσερις ιδιότητες ενός 
ασύρματου δικτύου που το καθιστούν σημαντικό για την αποδοτικότητα της αλυσί-
δας είναι: 
 

1. Παρουσία και διαφάνεια. Οι κινητές συσκευές, οι ετικέτες και οι αισθητήρες 
επισημαίνουν και ενημερώνουν για την παρουσία ανθρώπων, μερών και δια-
δικασιών σε κάθε τμήμα της. 
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2. Αμεσότητα. Η πρόσβαση στις πληροφορίες ή τις συναλλαγές είναι διαθέσιμη 
τη στιγμή που απαιτείται. 

3. Θέση. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες και 
να διευθύνουν τις συναλλαγές όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θέση της εφο-
διαστικής αλυσίδας, όπου αυτές απαιτούνται. 

4. Ενδιαφέρον. Ανεξάρτητα της θέσης τους, οι οντότητες είναι εφικτό να ενο-
ποιηθούν αμέσως, ανάλογα με τα κοινά ενδιαφέροντά τους σε οποιοδήποτε 
καθορισμένο χρόνο. 

 
Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να επιτύχουν ιδιαίτερα μεγάλες βελτιώσεις ό-

ταν χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα 
διαδικασιών, όπως οι ακόλουθες: 
 

• Χειρισμός υλικών. 
• Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. 
• Διαχείριση πελατών και πληροφοριών προϊόντων. 
• Καταγραφή και διαχείριση απογραφής. 
• Ανεφοδιασμός. 
• Αποθήκευση. 

 
Η υιοθέτηση των τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης αναμένεται να δημιουρ-

γήσει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, τα οποία θα πε-
ριλαμβάνουν: 
 

• τη συντόμευση των διαδικασιών και τη μείωση του συνολικού κόστους προ-
σφοράς και παραγγελίας. 

• την καλύτερη ροή πληροφοριών. 
• τη σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της αποθήκης. 
• την καλύτερη αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων. 
• τον πλήρη έλεγχο του αποθηκευτικού κυκλώματος και την τεκμηριωμένη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
• την εξασφάλιση ελέγχου και διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσί-

δας, με ταυτόχρονη μείωση των νεκρών χρόνων. 
• τη δραστική μείωση των λαθών στην εκτέλεση των παραγγελιών. 
• τη μείωση του κόστους συναλλαγών και του κόστους της διαδικασία ανεύρε-

σης προϊόντων. 
• την ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολής παραγγελιών και τη διασύνδεση 

με ERP συστήματα και την ενσωμάτωση πληροφοριών πραγματικής ζήτησης. 
• τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών, την επιτάχυνση της ροής 

πληροφορίας από και προς τους συνεργαζόμενους φορείς (προμηθευτές, πε-
λάτες κ.λπ.). 

• την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία έχει ως αποτέλε-
σμα την πραγματοποίηση Just in time παραγγελιών. 

• τη μείωση εμπορεύματος που βρίσκεται καιρό στην αποθήκη, άρα την οικο-
νομία κλίμακας που σχετίζεται με το προσωπικό της αποθήκης, αλλά και με 
το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας. 
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• τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση της ροής πληροφορίας, άρα τη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων. 

• τη βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων φορτηγών. 
• τη μείωση απωλειών, λόγω παλαίωσης των ειδών. 
• τη χαμηλού κόστους δρομολόγηση. 
• την ανακατανομή προσωπικού. 
• τη δυνατότητα ανάκλησης και ανίχνευσης συγκεκριμένων παρτίδων. 
• την ακριβή καταμέτρηση του αποθέματος. 
• τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 
• την κατάργηση των χειρόγραφων δελτίων. 
• τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταλόγου. 

 
Στη συνέχεια καταγράφονται πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της σε διά-

φορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα: 
 
2.2.1.1 Παραγωγική διαδικασία 
 

• Καθιστά εφικτή την εύκολη καταγραφή και παρακολούθηση ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των εργασιών της επιχείρησης. 

• Παρέχει οδηγίες παραγωγής σε ασύρματα τερματικά. 
• Επιβεβαιώνει το τέλος των εργασιών και συλλέγει παραγωγικά στοιχεία με τη 

χρήση ανιχνευτών barcode. 
• Επιβλέπει τη συμπεριφορά της γραμμής παραγωγής με στοιχεία από τα συ-

στήματα ελέγχου των διαδικασιών. 
 
2.2.1.2 Προγραμματισμός αποστολών και διαχείριση αποθήκης 
 

• Φορητοί αναγνώστες barcode επιτρέπουν στο προσωπικό να λαμβάνει και να 
τοποθετεί το νέο απόθεμα γρήγορα και εύκολα. 

• Δημιουργία εντολής για την αποστολή των αγαθών και προώθηση της στην 
ασύρματη συσκευή του μεταφορέα. Αυτός με τη σειρά του ανάλογα με την 
εργασία που εκτελεί, αποδέχεται ή αρνείται την παράδοση, ειδοποιώντας το 
διαχειριστή της εφοδιαστική αλυσίδας. 

• Καταγραφή του ακριβούς αριθμού των αποθεμάτων και των επιστροφών με 
σάρωμα των ετικετών barcode, έτσι ώστε να γνωρίζει η επιχείρηση πότε θα 
πρέπει να προχωρήσει σε επαναπαραγγελία. 

• Εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν τις μεταφορές αγαθών σε λογιστικά και 
ERP συστήματα για ταχύτερη και ακριβέστερη τιμολόγησή τους. 

• Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID) τοποθετούνται σε μέσα μεταφοράς & απο-
θήκευσης με σκοπό την υποστήριξη διαδικασιών όπως: 

 
o Συλλογή και απόθεση. 
o Συσκευασία, παραλαβή και αποσυσκευασία. 
o Φόρτωση και έλεγχος φορτίου. 
o Διαχείριση αποθεμάτων. 
o Ασύρματες εκτυπώσεις (π.χ. θερμικές ετικέτες). 
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2.2.1.3 Παρακολούθηση απόδοσης διαδικασίας, δρομολόγηση και ικανοποίηση 
παραγγελίας 
 

• Συνεχής και άμεση γνώση του τι βρίσκεται καθ’ οδόν και σε ποιο σημείο, είτε 
αυτό πρόκειται για απόθεμα που αναμένεται για παραλαβή, είτε για αποστολή 
προϊόντος. 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας και λήψη μέτρων για τη βελτίωση της από-
δοσης της. 

• Διαχείριση της δρομολόγησης του επιχειρησιακού στόλου με τη χρήση ασύρ-
ματου δικτύου. 

• Παρακολούθηση διαδικασίας και χρόνων παραλαβής-παράδοσης. 
• Εντοπισμός προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. 

 

2.2.2 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων 
 

Η κινητή πρόσβαση επεκτείνεται και στην διαχείριση πελατειακών σχέσεων, 
τόσο εντός, όσο και εκτός της εταιρείας, σε υπαλλήλους αλλά και συνεργάτες, σε κα-
θημερινή εικοσιτετράωρη βάση. Η ενημέρωση για τον υπολειπόμενο χρόνο εγγύησης 
ενός προϊόντος που έχουν προμηθευτεί, για τη διαθεσιμότητα πρόσθετου εξοπλισμού 
ή για την κατάσταση της παραγγελίας τους, μέσω της συσκευής τους αποτελούν πα-
ραδείγματα προηγμένης εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, τα συστήματα κινητού 
ποιοτικού ελέγχου των καταστημάτων, τα οποία διευκολύνουν την φωνητική αναφο-
ρά των επιθεωρητών και η συλλογή δεδομένων από τον κεντρικό επεξεργαστή του 
προμηθευτή και η μετάδοση τους στους υπεύθυνους των αποθηκών οδηγούν στην 
ανάπτυξη νέων ή στη βελτίωση ήδη υπαρχουσών σχέσεων. 
 

2.2.3 Τεχνολογία ετικετών προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας (RFID) 
 

Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification Technology) χρησιμο-
ποιεί ραδιοσυχνότητες για τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα σε έναν αναγνώστη και 
ένα οποιοδήποτε κινούμενο αντικείμενο. Συνήθως ο αναγνώστης είναι ενσωματωμέ-
νος (pervasive computing) μέσα σε αυτό (π.χ. είσοδο αποθήκης ή πόρτα φορτηγού). 
Η ταχύτητά της, η αξιοπιστία και η μη ύπαρξη ανάγκης για οπτική επαφή με το προϊ-
όν είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της. 

Ένα σύστημα RFID αποτελείται από ετικέτες RF, κεραίες, αναγνώστες, υπο-
λογιστές που φιλοξενούν τις εφαρμογές και κατάλληλο λογισμικό. Οι ετικέτες RF 
μπορούν να επικολληθούν σε οποιοδήποτε προϊόν (όπως παλέτες ή κιβώτια, μεταφο-
ρικά μέσα, πάγια στοιχεία ή ακόμα και στο προσωπικό της εταιρείας), ενώ διακρίνο-
νται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
 

• Ενεργές: Χρησιμοποιούν έναν αναμεταδότη με μπαταρία για να εκπέμψουν 
ένα σταθερό σήμα, το οποίο μεταφέρει προσδιοριστικές πληροφορίες, που 
προγραμματίζονται μέσα στο chip. Είναι κατάλληλες για εφαρμογές στις ο-
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ποίες ένας αναγνώστης δεν μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε μια ετικέτα, όπως 
συστήματα ηλεκτρονικών σταθμών διοδίων. 

• Παθητικές: Δεν έχουν μπαταρία, αλλά μια κεραία που ενεργεί, όπως ένας ε-
νεργειακός καθρέφτης (ανακλούν δηλαδή το ραδιοσήμα), λαμβάνοντας δύνα-
μη από το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του αναγνώστη για να διαβιβάσούν τις 
πληροφορίες που αποθηκεύονται στο chip. Είναι ο φτηνότερος τύπος ετικέ-
τας, αλλά πρέπει να βρίσκεται το πολύ σε απόσταση 5 μέτρων από έναν ανα-
γνώστη για να λειτουργήσει. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε κουτιά δημη-
τριακών και ξυραφάκια. 

 
2.2.3.1 Πως λειτουργεί η τεχνολογία RFID 
 

Διαδικασία επικοινωνίας (passive tag): 
 

• Ο κεντρικός υπολογιστής διαχειρίζεται τους αναγνώστες και εκδίδει τις εντο-
λές. 

• Η host εφαρμογή δίνει εντολή στον αναγνώστη να εκπέμψει σήμα. 
• Το σήμα εκπέμπεται από την κεραία του αναγνώστη. 
• Το σήμα αναγνωρίζεται από την ετικέτα. 
• Η ετικέτα δέχεται και μετατρέπει το σήμα. 
• Στη συνέχεια επιστρέφει το σήμα με την πληροφορία της. 
• Η κεραία λαμβάνει το σήμα και το στέλνει στον αναγνώστη. 
• Ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί το σήμα. 
• Το αποκωδικοποιημένο σήμα επιστρέφεται στη φιλοξενούμενη (host) εφαρ-

μογή. 
 
2.2.3.2. Εφαρμογές RFID 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες κατηγορίες εφαρμογών της τεχνολογίας 
RFID και σύντομα παραδείγματα: 
Κλειστά παραγωγικά συστήματα: Η χρήση RFID για τον εντοπισμό και την παρα-
κολούθηση της κίνησης πλαισίων αυτοκινήτων από σταθμό σε σταθμό εργασίας σε 
μια αυτοκινητοβιομηχανία. 
Σημεία πώλησης (Point of Sale - PoS): Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, για να 
υποστηρίξουν συστήματα ταχείας πληρωμής, όπως σε σταθμούς διοδίων, σε πρατή-
ρια καυσίμων και χώρους στάθμευσης. 
Ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης: Παρακολούθηση της κίνησης του προσωπικού 
και της χρήσης εξοπλισμού με την ενσωμάτωση RFID ετικετών σε εργαλεία ή σε α-
πλές πλαστικές κάρτες. 
Εντοπισμός αποσκευών: Παρ’ όλο που οι αεροπορικές εταιρίες χρησιμοποιούν bar 
code ετικέτες στη διαχείριση των αποσκευών, τα λάθη είναι συχνά. Η τάση που δια-
φαίνεται να κυριαρχεί είναι η χρήση RFID ετικετών, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον 
αναγνώστη που βρίσκεται στο μεταφορικό σύστημα. 
Νοσοκομειακός εξοπλισμός: Αυτόματος και γρήγορος εντοπισμός ακριβού και κρί-
σιμου ιατρικού εξοπλισμού. 
Διαχείριση αποθέματος: Το απόθεμα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο χωρίς το 
προϊόν να χρειάζεται να μετακινηθεί, να σαρωθεί ή άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Α-
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κόμα υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ειδοποίησης ή και αυτόματης αναπαραγ-
γελίας, σε περίπτωση που αυτό πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας. 
Κατασκευές: Για παράδειγμα όταν απαιτείται ο εντοπισμός θαμμένων καλωδίων και 
σωλήνων. 
 
2.2.3.3. Έξυπνη ασύρματη αποθήκευση και ανεφοδιασμός της Wal-Mart 
 

Οι κύριες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της Wal-Mart είναι η κατα-
γραφή των αποθεμάτων της στις αποθήκες εμπορευμάτων και στα καταστήματά της 
και ο γρήγορος ανεφοδιασμός τους. Για αυτές τις δραστηριότητες χρησιμοποιεί ετικέ-
τες προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας (RFID), με σκοπό να καταγράφει τις αποστολές 
αναψυκτικών PEPSI, χαρτιών Bounty και ξυραφιών της Gillette από τον κατασκευα-
στή στην αποθήκη των εμπορευμάτων της και στη συνέχεια στις αποθήκες των πολυ-
καταστημάτων της και στα ταμεία. 
 

 
Σχήμα 14: Έξυπνη ασύρματη αποθήκευση και ανεφοδιασμός της Wal-Mart 

Πηγή: Shankar and O’Driscoll (2001) 

 
Με την εφαρμογή τους πέτυχε να βελτιώσει την αποδοτικότητα της αλυσίδας 

της σε τέσσερις περιοχές: 
 

• Συνολική διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
• Συνεχής γνώση της διαθεσιμότητας των προϊόντων της στα ράφια των κατα-

στημάτων της. 
• Αντικλεπτική ανίχνευση. 
• Αυτόματο έλεγχο αποθεμάτων στα καταστήματα λιανικής πώλησης. 
• Αποδοτικότητα στη διανομή και κατά την απογραφή. 
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• Εξάλειψη του πλεονάσματος στα εμπορεύματα. 
• Άνεση για τον καταναλωτή. 

 
Οι πληροφορίες από τις ετικέτες RFID για κάθε στοιχείο σε ένα κατάστημα 

Wal-Mart αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων συναλλαγών πωλήσεών της και οι 
προμηθευτές μπορούν να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει στα 
ράφια. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να καινοτομεί έναντι των ανταγωνιστών. Το 
προηγούμενο σύστημα ανεφοδιασμού της ήταν βασισμένο στη μεταφορά δεδομένων 
στο τέλος της εβδομάδας (μερικές φορές στο τέλος της ημέρας) από τους ανιχνευτές 
στα σημεία πώλησης, στις αποθήκες των εμπορευμάτων της μέσω των εργαζομένων 
της. Οι αποθήκες συνδέονταν με τα γραφεία διοίκησής, όπου οι υπεύθυνοι διαχειρι-
στές αποκρίνονταν επικοινωνώντας με τους σχετικούς προμηθευτές. Με το σύστημα 
ανεφοδιασμού που βασίζεται στην τεχνολογία RFID, η μετακίνηση των δεδομένων 
καταγράφεται αυτόματα και είναι ορατή σε πραγματικό χρόνο, τόσο στο κατάστημα 
και την αποθήκη εμπορευμάτων, όσο και στα γραφεία διοίκησης και τους προμηθευ-
τές. 
 
2.2.3.4. Μελλοντικές προοπτικές 
 

Η συνδυασμένη επιρροή από κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, η αυτοκινη-
τοβιομηχανία και η ναυτιλία, οι οποίοι απαιτούν από τους προμηθευτές τους να χρη-
σιμοποιούν την τεχνολογία RFID, θα οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξή της. Σύμφωνα 
με την Deloitte, το 2005 περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια ετικέτες RFID είχαν 
πωληθεί και χρησιμοποιηθεί. Η τεχνολογία αυτή δε σηματοδοτεί μόνο την αντικατά-
σταση του γραμμοκώδικα (barcode), αλλά μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των α-
ποβλήτων, στον περιορισμό των κλοπών, στην αρτιότερη διαχείριση των αποθεμά-
των, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικό-
τητας. Παράλληλα, η Deloitte σε έκθεσή της υποστηρίζει πως η συλλογή, η επεξερ-
γασία και η παρουσίαση όλων των δεδομένων, που καταγράφουν οι ετικέτες RFID θα 
δημιουργήσουν μία μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη από εταιρίες πληροφορικής. Ήδη 
έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται και στον κλάδο της υγείας (για παρακολούθηση 
ασθενών), των κατασκευών (για διαχείριση έργων και εξοπλισμού), καθώς και στον 
κλάδο των μεταφορών (για έλεγχο αποσκευών και επιβατών στους αερολιμένες). 
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3. Υπηρεσίες κινητού εμπορίου 
 

1. Πληροφορίες. Οι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας μπορούν να λαμβάνουν 
στο κινητό τους πληροφορίες για δεκάδες θέματα, είτε με εγγραφή σε υπηρε-
σίες, όπως «ημερήσια αστρολογική ενημέρωση» μέσω δικτυακών πυλών, είτε 
με αποστολή SMS ή εναλλακτικά μέσω της τεχνολογίας WAP να αναζητούν 
μια συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. καιρός στη Θεσσαλονίκη). Είναι σημα-
ντικό να σημειώσουμε πως συνήθως οι καταναλωτές χρεώνονται με κάποιου 
είδους πάγια χρέωση ανά μήνα βάσει του αριθμού των πληροφοριών που τους 
αποστέλλεται ή με χρέωση ανά μήνυμα. 

2. Πληροφορίες καταλόγου. Αποτελεί τον προσωπικό χρυσό οδηγό του κάθε 
χρήστη, μιας και γίνεται εφικτό να ανακαλύψει προϊόντα και υπηρεσίες, με 
βάση τον τόπο που βρίσκεται, το τι επιθυμεί ή το συνδυασμό αυτών. Στην πε-
ρίπτωση που ο χρήστης είναι στη Λάρισα, μπορεί να εισάγει τον ταχυδρομικό 
κωδικό της περιοχής και να ενημερωθεί για τα πιο κοντινά βενζινάδικα, ε-
στιατόρια, φαρμακεία, εφημερεύοντα νοσοκομεία. Οι πιο δημοφιλείς κατηγο-
ρίες είναι: τίτλοι ειδήσεων, καιρός, χρηματιστήριο, ταξίδια, αγορές, γνωριμί-
ες, αθλητική ενημέρωση, χάρτες, διασκέδαση, ωροσκόπιο, χιούμορ, παιχνίδια 
και εικόνες. 

3. Δικτυακές πύλες κινητών. Η όλη ιδέα γύρω απ’ αυτές είναι ο χρήστης να 
αποθηκεύσει αρχικά και στη συνέχεια να ανανεώνει τις προσωπικές του πλη-
ροφορίες και προτιμήσεις στην ιστοσελίδα της πύλης (κάτι αρκετά δύσκολο, 
χρονοβόρο και με υψηλό κόστος για να πραγματοποιηθεί μέσω της κινητής 
συσκευής). Οι πύλες παρέχουν στους καταναλωτές λύσεις όπως e-mail, απο-
στολή και λήψη μηνυμάτων, έρευνα αγοράς και διαχείριση προσωπικών πλη-
ροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα και οι προτιμήσεις που καταχωρούνται 
(ενδιαφέροντα, επιθυμία να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα και για κά-
ποια προϊόντα, αριθμό μηνυμάτων ανά ημέρα ή εβδομάδα που θέλουν να δέ-
χονται) βοηθούν τις εταιρείες να επικεντρώσουν τις προωθητικές τους ενέρ-
γειες με γνώμονα αυτά. 

4. Φωνητικές πύλες. Οι φωνητικές πύλες χαρίζουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία 
στις κινητές συσκευές, αφού οι χρήστες τους μπορούν να προχωρήσουν σε 
αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών ή να ενημερωθούν για την κυκλοφοριακή κα-
τάσταση σε συγκεκριμένους δρόμους κάνοντας ταυτόχρονα κάτι άλλο. Παρα-
δείγματα λειτουργίας και πληροφορίες για φωνητικές πύλες μπορεί κανείς να 
βρει στις διευθύνσεις tellme.com, kirusa.com και aolbyphone.com. 

 
Σε γενικές γραμμές το κινητό εμπόριο περιλαμβάνει τρεις ευρείες κατηγορίες 

υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες έχουν την ι-
κανότητα να λαμβάνουν και στέλνουν δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα: 
 

• Υπηρεσίες συνδεσιμότητας, επικοινωνίας (εκτός από τα τηλεφωνήματα φω-
νής) και οικοδόμησης κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, της σύντομης υπηρεσίας μηνυμάτων (SMS) και των συνομι-
λιών (chats). 
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• Εξατομικευμένες και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ειδήσεων, της μουσικής, των βίντεο, των ειδοποιήσεων, των παιχνι-
διών, καθώς επίσης και των πληροφοριών θέσης. 

• Κινητές εμπορικές συναλλαγές. 
 

 
Σχήμα 15: Υπηρεσίες κινητού εμπορίου 

Πηγή: http://www.bcg.com 

 

3.1 Κινητές αγορές 
 

Όπως και στο διαδίκτυο, τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει μέχρι στιγμής κρί-
σιμη μάζα καταναλωτών είναι τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, η ενοικίαση αυτοκινήτων και 
δωματίων ξενοδοχείων, εισιτήρια για συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο και αγορές 
δώρων, όπως λουλούδια, γλυκά, βιβλία και CD’s. 
 

3.2 Κινητή διασκέδαση 
 

Στόχος τέτοιων υπηρεσιών είναι η παροχή διασκεδαστικών και ευχάριστων 
υπηρεσιών στις κινητές συσκευές των χρηστών μέσω της ασύρματης τεχνολογίας. 
Εξάλλου είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν στιγμές γέλιου και 
διασκέδασης για να τις εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Εκεί ακριβώς οφείλεται 
τόσο η εισαγωγή τέτοιου περιεχομένου στα κινητά, όσο και η επιτυχία του. 
 

3.3 Κινητά παιχνίδια 
 

Σήμερα χρησιμοποιούνται περισσότερα από δυόμισι δισεκατομμύρια κινητά 
τηλέφωνα, γεγονός που κάνει τον πιθανό αριθμό καταναλωτών κινητών παιχνιδιών 
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σημαντικά μεγαλύτερο από ότι σε κάποια άλλη αγορά. Ο τζόγος και οι υπηρεσίες 
στοιχήματος, όπως το λόττο, τα στιγμιαία λαχεία, οι ιπποδρομίες, τα χαρτιά και τα 
αθλητικά στοιχήματα είναι πολύ δημοφιλή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
τα εισοδήματα από το διαδικτυακό τζόγο έχουν αυξηθεί ταχύτατα. Οι McCaffery και 
Finney (2004) βεβαιώνουν ότι η δημοτικότητά τους θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. 
Η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών σε ένα κινητό περιβάλλον αναμένεται να αποτελέσει 
ένα γρήγορο και κατάλληλο τρόπο για έναν τηλεπικοινωνιακό φορέα να πετύχει κέρ-
δη πέρα από την B2C αγορά. 

Τα κινητά παιχνίδια στοχεύουν στη φυσική επιθυμία των ανθρώπων να κερδί-
ζουν προσφέροντάς τους μια ευχάριστη δραστηριότητα για το ελεύθερο χρόνο τους 
στην οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Βέβαι-
α, στον τζόγο υπάρχει και ευαισθησία ως προς τον χρόνο. Οι περισσότεροι επιθυμούν 
να στοιχηματίσουν ακριβώς πριν την έναρξη ενός αγώνα. Η συμμετοχή γίνεται με τις 
βασισμένες στο κείμενο τεχνολογίες, όπως το SMS ή το WAP και ο έλεγχος της κα-
τάστασης του στοιχήματός με τις κινητές συσκευές τους. Η χρήση αλληλεπιδραστι-
κών εφαρμογών, οι οποίες προσομοιώνουν το παιχνίδι σε καζίνο είναι εφικτές με συ-
σκευές 2.5 ή 3ης τεχνολογικής γενιάς. Παρακάτω ακολουθεί το σχήμα με το πώς λει-
τουργεί μία τέτοια υπηρεσία. 
 

 
Σχήμα 16: Πλαίσιο για την εφαρμογή κινητών παιχνιδιών 

Πηγή: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, 
Μάιος 2002 
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Εδώ και αρκετά χρόνια τα παιχνίδια διασκέδασης είτε προγραμματίζονται α-

πευθείας στην μνήμη του τηλεφώνου, είτε παίζονται μετά από πρόσβαση στην κινητή 
ή δικτυακή θύρα του παροχέα, είτε κατεβάζονται στις κινητές συσκευές με καταβολή 
του αντιτίμου. Η τεχνολογική πρόοδος στην κινητή υπολογιστική, αλλά και στις α-
σύρματες τηλεπικοινωνίες επιτρέπει τη δημιουργία παιχνιδιών με ελκυστικά γραφικά, 
ενώ κατασκευαστές συσκευών, όπως η Nokia σχεδιάζουν ειδικά GSM κινητά με 
hardware και interface χρήστη κατάλληλο για παιχνίδι, όπως δηλαδή με το πρόσφατο 
N-gage. 
 

3.4 Κινητή μουσική 
 

Η διαθεσιμότητα των φορητών μέσων αναπαραγωγής αρχείων mp3 έχει οδη-
γήσει στην ανάπτυξη νέων συσκευών, οι οποίες συνδυάζουν τέτοιες δυνατότητες με 
εκείνες των κινητών τηλεφώνων. Εδώ, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι ήδη εφι-
κτή η ακρόαση FM ραδιοφώνου, ενώ πωλητές μουσικής μπορούν να προσφέρουν ά-
μεση παράδοση τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή μέσα από τις μουσικές βιβλιοθήκες 
τους, μετά από online αγορά. Επίσης, μία νέα τεχνολογία (Versera Active Messaging) 
επιτρέπει στους παρόχους να προσθέσουν άμεσα διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων 
σε ένα μήνυμα φωνής ή βίντεο, στο οποίο ο συνδρομητής θα έχει πρόσβαση μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Τέτοιου είδους μηνύματα δίνουν τη δυνατότητα 
στους συνδρομητές να αγοράσουν απ' ευθείας, να εγγραφούν σε μία λίστα ενημέρω-
σης, να προμηθευτούν ψηφιακά ένα προϊόν, να παρέχουν ανατροφοδότηση, να προ-
τείνουν σε έναν φίλο ή να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να κατα-
γράψουν τη γνώμη τους για το περιεχόμενο πολυμέσων που τους παραδόθηκε. 

Μια χαρακτηριστική εφαρμογή περιλαμβάνει ένα συνδρομητή, ο οποίος μέσα 
από μια απλή υπηρεσία παροχής ήχων κλήσης μπορεί να παραγγείλει το δίσκο του 
καλλιτέχνη στον οποίο ανήκει το τραγούδι, καθώς επίσης να παρακολουθήσει ένα 
video μιας προηγούμενης ζωντανής εμφάνισης ενός συγκροτήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου γεγονότος πριν την κράτηση εισιτηρίων. Οι λειτουργίες αυτές, οι οποίες βασί-
ζονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να εξατομικευτούν με τα ανάλογα 
πλεονεκτήματα τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους παρόχους. 

Σχεδόν το ένα πέμπτο (19%) των κατόχων κινητών τηλεφώνων ακούει μουσι-
κή μέσω αυτών, σύμφωνα με μια μελέτη, που πραγματοποιήθηκε το 2005 και διεξή-
χθη σε 15 χώρες από την εταιρεία TNS (http://www.tns.com). Μεταξύ αυτής της ο-
μάδας, περίπου το 16% του συνολικού χρόνου που αφιερώνουν καθημερινά στην α-
κρόαση μουσικής πραγματοποιείται μέσω των τηλεφώνων τους, έναντι 15% σε στε-
ρεοφωνικό σύστημα στο σπίτι και μόλις 10% σε έναν προσωπικό ψηφιακό αναπαρα-
γωγέα μουσικής, όπως το iPod. 

13% όλων των κινητών χρηστών δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν συσκευές mp3 
ή ψηφιακή μουσική στα τηλέφωνά τους σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Αυτό το 
ποσοστό ανέρχεται σε 18% στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 26% στη Νότια Κορέα. 
Ενδιαφέρον έχει και το στοιχείο ότι σχεδόν οι μισοί (47%) ακούνε μουσική στις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, το ένα τρίτο (32%) όσο περιμένουν να πραγματοποιηθεί μία 
συνάντηση και το ένα τέταρτο (23%) όταν ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Ο υψηλός βαθμός 
χρήσης τους σε συνδυασμό με το ότι δε διαθέτουν ακόμα όλες οι κινητές συσκευές 
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τέτοιου είδους δυνατότητες, προμηνύει αισιόδοξα αποτελέσματα για την κινητή μου-
σική. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) του συ-
νόλου των τηλεφωνικών χρηστών επέλεξε την κινητή μουσική ως μια από τις πέντε 
εφαρμογές που θα επιθυμούσε να αρχίσει ή να χρησιμοποιεί περισσότερο στο μέλλον. 
Το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο μεταξύ των κινητών χρηστών στη Νότια Κορέα 
(60%). Αποτρεπτικοί παράγοντες αποτελούν η ανεπαρκής μνήμη των συσκευών, η 
χαμηλή ποιότητα των τραγουδιών και ο μεγάλος χρόνος αναμονής για να ολοκληρω-
θεί το download μουσικής. Ωστόσο, η υιοθέτηση της ασύρματης τεχνολογίας αναμέ-
νεται να βοηθήσει στον υπερκερασμό αυτών των εμποδίων. Σε κάθε περίπτωση οι 
προοπτικές διαφαίνονται απόλυτα ευοίωνες. 
 

3.5 Κινητό βίντεο και τηλεόραση 
 

Η αρχή έγινε με τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ανα-
παράγουν video αρχεία σε πραγματικό χρόνο. Σύντομα, το χαρακτηριστικό αυτό το 
απέκτησαν και τα κινητά τηλέφωνα, χάρη στη συνεργασία και το συντονισμό των 
τηλεπικοινωνιακών παροχέων, με δεδομένο ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτεί-
ται να διέρχεται υψηλό ποσοστό των δεδομένων από τις ασύρματες συνδέσεις. 

Με την εμφάνιση των προηγμένων ασύρματων συνδέσεων όλο και περισσό-
τεροι καταναλωτές ανακαλύπτουν την αξία τέτοιων υπηρεσιών. Η τεχνολογική εται-
ρεία Kingston και η Actimagine προσφέρουν μία ασφαλή, υψηλής ποιότητας λύση, 
επιτρέποντας σε κατόχους κινητών συσκευών με δυνατότητες επέκτασης μνήμης να 
παρακολουθούν ολόκληρες ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσικά (και όχι μόνο) 
βίντεο, ενώ παράλληλα εγγυώνται την προστασία των δικαιωμάτων και τη μη αντι-
γραφή του προβαλλόμενου υλικού. Επίσης εξασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση θα 
είναι η βέλτιστη δυνατή, χωρίς υπερβολική κατανάλωση της μπαταρίας της συσκευ-
ής. Στα περισσότερα έξυπνα τηλέφωνα ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει βίντεο για 
περισσότερες από 6 1/2 ώρες χωρίς επαναφόρτισή της. Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη 
στις δυνατότητες του λογισμικού της Actimagine και στην πείρα της Kingston στην 
κατασκευή, δοκιμή, συσκευασία και αξιόπιστη διανομή ψηφιακού περιεχομένου σε 
κάρτες Flash μνήμης για κινητά τηλέφωνα. 

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προόδου που επιτελέστηκε ήταν 
το πιλοτικό λανσάρισμα της Mobile TV σε 500 συνδρομητές στη Σκανδιναβία με τη 
συνεργασία των δικτύων Elisa και TeliaSonera στο διάστημα Μαρτίου με Ιουνίου 
2005, με τηλεοπτικές παραγωγές των καναλιών MTV3 και YLE. Οι συνδρομητές ε-
ξοπλίστηκαν με συσκευές Nokia 7710, η οποία διαθέτει τεχνολογία DVB-H, ενώ ση-
μαντικό είναι το γεγονός ότι κάθε ένας τους πλήρωνε 4,90 ευρώ το μήνα για να συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα. Τα πορίσματα της έρευνας ήταν αρκετά ενθαρρυντικά: 
 

• 58% των εγγεγραμμένων στο Mobile TV είναι πεπεισμένοι ότι η υπηρεσία θα 
γίνει πολύ δημοφιλής, ενώ 41% είναι διατεθειμένο να εγγραφεί στην υπηρεσί-
α. 

• Οι χρήστες παρακολουθούσαν τηλεόραση από τη συσκευή τους 5-30 λεπτά 
την ημέρα και προτιμούσαν αθλητικά, νέα και ψυχαγωγικά θέματα εκπομπών. 
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Η εταιρεία Elisa θεωρεί πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση (interaction) του 
χρήστη με τις εκπομπές του Mobile TV. Γι’ αυτό το σκοπό έχει υλοποιήσει πιλοτικές 
υπηρεσίες όπως το video clip playlist, όπου κάθε χρήστης μπορεί να στείλει το δικό 
του video, την υπηρεσία ψηφοφορίας απευθείας μέσα από την εκπομπή του Mobile 
TV και μια υπηρεσία σύνδεσης της εκπομπής με αντίστοιχες ιστοσελίδες, όπου μπο-
ρεί ο χρήστης να ανατρέξει σε περισσότερες πληροφορίες. 

Η βρετανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας O2 (που πρόσφατα εξαγοράστηκε 
από την Telefonica) εισήγαγε παρόμοιες υπηρεσίες, οι οποίες όμως απευθύνονταν 
στους κατοίκους της Οξφόρδης, από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι το Φεβρουάριο 
του 2006. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 375 πελάτες της O2 που είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν 16 (!) κανάλια τηλεόρασης κατευθείαν από το κινητό 
τους και μάλιστα με κάλυψη ακόμα και μέσα στο σπίτι τους. Η υπηρεσία Mobile TV 
της O2 υλοποιήθηκε από την Arqiva, επίσης με χρήση κινητών Nokia 7710 που διέ-
θεταν codecs Helix της Real. Οι συνδρομητές της O2 έδειξαν ευχαριστημένοι σε πο-
σοστό 83% και μάλιστα εξέφρασαν την πρόθεση να εγγραφούν σ’ αυτή. Βέβαια, θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα του Mobile TV διενεργήθηκε χω-
ρίς χρέωση προς τους συνδρομητές, οπότε η πρόθεσή τους δε μεταφράζεται απαραί-
τητα σε πράξη. 

Το Mobile TV προσφέρει τρόπους άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
με το θεατή. Οι τεχνολογίες μετάδοσης σήματος τηλεόρασης εκτός δικτύου 3G είναι 
κατάλληλες για τέτοιες υπηρεσίες με μεγάλο αριθμό συνδρομητών. Αντίστοιχα, η με-
τάδοσή της μέσω τεχνολογιών 3G/HSDPA είναι προτιμότερη για ειδικευμένες υπη-
ρεσίες περιορισμένων συνδρομητών και για TV-on-demand. Η υλοποίηση τέτοιων 
εφαρμογών απαιτεί ειδικό Electronic Service Guide (ESG) λογισμικό, το οποίο να 
παρουσιάζει όλη τη θεματολογία mobile TV (τα κανάλια, τις ταινίες και τις λοιπές 
video υπηρεσίες), ραδιοφώνου και μουσικής σε ένα ενιαίο μενού, ανεξάρτητα από 
την τεχνολογία (broadcast, video-on-demand, video download, virtual radio, music 
downloads, music streaming). Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αλ-
ληλεπίδρασης με το video, ανεξάρτητα από τον παραγωγό ή την τεχνολογία μετάδο-
σης. 

Αναμφισβήτητα λοιπόν η τεχνολογία Mobile TV θα προσφέρει πολλές νέες 
δυνατότητες στους συνδρομητές, με κύρια καινοτομία το διαδραστικό στοιχείο - έτσι 
το πάντρεμα της τηλεόρασης με τα κινητά θα επιτρέψει στους χρήστες να γίνουν όχι 
απλώς θεατές, αλλά μέτοχοι και πρωταγωνιστές της νέας γενιάς των πολυμέσων. Από 
την άλλη, η υπηρεσία Mobile TV πρέπει να ξεπεράσει αρκετά ακόμα εμπόδια μέχρι 
να καθιερωθούν πρότυπα για την αλληλεπίδραση του κατόχου κινητής συσκευής με 
τα περιεχόμενα και να ανοίξει πλέον η αγορά με την είσοδο κάθε παραγωγού και εκ-
πομπής στο χώρο. 
 

3.6 Κινητή αγορά εισιτηρίων (Mobile ticketing) 
 

Η κράτηση και η αγορά εισιτηρίων δεν είναι σίγουρα ευχάριστη εμπειρία, 
μιας και απαιτείται είτε να βρεθούμε στο ταμείο, είτε να καλέσουμε έναν ειδικό αριθ-
μό. Συχνά όμως τις ώρες που δε λειτουργεί αυτό συνδεόμαστε με το σύστημα έξυ-
πνης απάντησης (Intelligent Voice Response system), το οποίο είναι ιδιαίτερα χρονο-
βόρο. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο βολικό να αποφύγουμε όλες τις παραπάνω διαδι-
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κασίες με τη χρήση της κινητής μας συσκευής. Εξάλλου, ο προγραμματισμός για επί-
σκεψη σε ένα θέαμα πραγματοποιείται πολλές φορές και όταν βρισκόμαστε έξω με 
την παρέα μας. 

Η eXactmobile, η μεγαλύτερη κινητή πύλη ψυχαγωγίας της Νότιας Αφρικής, 
σε συνεργασία με την Ster Kinekor, έχει αναπτύξει έναν καινοτόμο τρόπο αγοράς κι-
νηματογραφικών εισιτηρίων με χρήση του κινητού τηλεφώνου. 

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν μία 
ταινία να προχωρήσουν σε κράτηση, αλλά και πληρωμή των εισιτηρίων αρκεί να δια-
θέτουν WAP συσκευή και πιστωτική κάρτα. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να 
δουν το σχεδιάγραμμα διάταξης των θέσεων του κάθε κινηματογράφου, λαμβάνοντας 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να επιλέξουν τα καθίσματα που προτιμούν. 
Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, ένας αριθμός αναφοράς στέλνεται μέσω sms στο κι-
νητό τηλέφωνο. Το μόνο που απομένει είναι να διέλθει η πιστωτική τους κάρτα από 
ένα τερματικό Ticketline, προκειμένου να συλλέξουν το εκτυπωμένο εισιτήριό τους. 

Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο πραγματοποιούνται και οι κρατήσεις εισιτηρίων για 
τρένα, αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία. 
 

3.7 Κινητή δημοπρασία 
 

Περιλαμβάνει εφαρμογές που επιτρέπουν στους κατόχους κινητών συσκευών 
να συμμετέχουν σε online δημοπρασίες (eBay και Amazon.com) αγοράζοντας ή που-
λώντας αντικείμενα με τη χρήση ασύρματων υποδομών. Η υπηρεσία αυτή απαιτεί ότι 
η εγγραφή μας (και κατά συνέπεια η συμμετοχή μας στη δημοπρασία) δε θα επηρεα-
στεί ανεπανόρθωτα, εξαιτίας σύντομης ασύρματης αποσύνδεσης ή διαλείπουσας σύν-
δεσης, όπως παρατηρείται σε αρκετά ασύρματα δίκτυα. 
 

3.8 Ασύρματη Τηλεϊατρική 
 

Η τηλεϊατρική μπορεί να οριστεί ως η παράδοση της υγειονομικής περίθαλ-
ψης και η διανομή της ιατρικής γνώσης, ανεξαρτήτως απόστασης με τη χρήση μέσων 
τηλεπικοινωνιών. H πρόοδος των εφαρμογών τηλεϊατρικής ήταν αποτέλεσμα ώθησης 
που δέχθηκε από δύο συγκλίνουσες τάσεις: της διευκόλυνσης στην πρόσβαση στο 
διαδίκτυο & την ανάπτυξη των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και την αυξανόμενη 
ζήτηση για παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας, ανεξάρτητα από την τοπο-
θεσία. Η ασύρματη τηλεϊατρική είναι ένας νέος και εξελισσόμενος ερευνητικός τομέ-
ας που εκμεταλλεύεται τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στα ασύρματα δίκτυα τηλεπι-
κοινωνιών. Συμβατικά συστήματα τηλεϊατρικής που χρησιμοποιούν το δημόσιο τη-
λεφωνικό δίκτυο (PSTN) είναι ήδη διαθέσιμα εδώ και χρόνια για απομακρυσμένη 
ιατρική διάγνωση και εκπαίδευση. Τα ασύρματα και κινητά συστήματα παρέχουν πε-
ραιτέρω ευελιξία, ευρύτερη κάλυψη και νέες εφαρμογές και επιτρέπουν την ταχύτερη 
και ποιοτικότερη υγειονομική περίθαλψη, αδιαφορώντας για γεωγραφικά εμπόδια και 
περιορισμούς χρόνου και φορητότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε εφαρμογές επι-
τυχημένων συστημάτων τηλεϊατρικής. 
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3.8.1 Τηλεϊατρική έκτακτης ανάγκης: Τα προγράμματα Ambulance και Emergency-112 
 

Η διαθεσιμότητα άμεσης και εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας μπορεί να 
βελτιώσει τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε αγροτικές ή απομακρυσμένες 
περιοχές με ανεπαρκές προσωπικό. Η παροχή αποτελεσματικών λύσεων είναι ο ση-
μαντικότερος τομέας ενδιαφέροντος των προγραμμάτων Ambulance και Emergency-
112. 

Ο στόχος του Ambulance ήταν η ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής τηλεϊα-
τρικής έκτακτης ανάγκης, η οποία να υποστηρίζει τη μετάδοση κρίσιμων βιολογικών 
σημάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και εικόνες του ασθενή χρησιμοποιώ-
ντας τη σύνδεση GSM. Το εγχείρημα όπως είναι αναμενόμενο συνάντησε την επιτυ-
χία. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό ή μη που χει-
ρίζεται περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ληφθούν οι κατευθύνσεις από 
ειδικούς παθολόγους. Το σύστημα αποτελείται από δύο οντότητες: (i) την κινητή μο-
νάδα, που θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον ασθενή και (ii) τη μονάδα διαβουλεύ-
σεων στα νοσοκομεία, η οποία χρησιμοποιείται από τους εμπειρογνώμονες προκειμέ-
νου να δοθούν κατευθύνσεις. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η τηλεδιάγνωση, η 
υποστήριξη ακόμα και από μεγάλη απόσταση και η παροχή συμβουλών υγειονομικής 
περίθαλψης μέσω κινητών συσκευών από γιατρούς, που βρίσκονται σε ένα κέντρο 
συντονισμού έκτακτης ανάγκης ή ένα ειδικευμένο νοσοκομείο. 
 

 
Σχήμα 17: Επισκόπηση των προγραμμάτων Ambulance και Emergency-112 

Πηγή: Pattichis et al. (2002) 

 
Το Emergency-112 είναι επέκταση του προγράμματος Ambulance και στό-

χευε στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης φορητής ιατρικής συσκευής για τηλεϊατρι-
κή έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα επιτρέπει τη μετάδοση κρίσιμων βιοσημάτων 
(ECG, BP, HR, SpO2, θερμοκρασία) και εικόνων του ασθενή, από την περιοχή έκτα-
κτης ανάγκης σε ένα τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στους πα-
θολόγους να κατευθύνουν την προνοσοκομειακή φροντίδα με αποδοτικότερο τρόπο, 
γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα άμεσης βελτίωσης της κατάστασης του ασθενή 
και μειώνει τα ποσοστά θνησιμότητας. Σχεδιάστηκε να λειτουργεί και σε διαφορετι-
κές συνδέσεις επικοινωνίας (σταθερές και ασύρματες) όπως μέσω δορυφόρου, GSM, 
POTS και ISDN, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις μελλοντικής αύξησης της συνολι-
κής χρήσης του συστήματος, εστιάζοντας γι' αυτό το λόγο σε προηγμένο user-
interface και εργονομία. Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές οντότητες: (i) τη μονάδα του 
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ασθενή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα σε ασθενοφόρα, αγροτικά νοσο-
κομειακά κέντρα ή οποιαδήποτε άλλο απομακρυσμένο κέντρο υγείας και για παρα-
κολούθηση ασθενών στο σπίτι και διαθέτει πλήθος λειτουργικών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων (ανάλογα με την περίπτωση που χρησιμοποιείται) και (ii) τη μονάδα 
του παθολόγου. Το Emergency-112 χρησιμοποιείται επιτυχώς από το 1998 σε τρεις 
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος). 
 

3.8.2 Ηλεκτρονική καταγραφή ασθενή: Κινητά ιατρικά στοιχεία (Mobile Medical Data 
– MOMEDA) 
 

Η συνεχής και επαρκής πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με προηγμένες 
ιατρικές διαδικασίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνολική ικανοποίησή 
τους. Επιπλέον, όσο καιρό νοσηλεύονται έχουν ανάγκη να πραγματοποιούν τις καθη-
μερινές τους ασχολίες ή έστω να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μέσω των σύγχρο-
νων μέσων (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax) με τον υπόλοιπο κόσμο. Από την 
άλλη πλευρά, οι ειδικευμένοι παθολόγοι λόγω της συνεχής τους μετακίνησης είναι 
δύσκολο να ενημερώνονται για την κατάσταση του κάθε ασθενή, ώστε να του παρέ-
χουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπί-
ζει το πρόγραμμα τηλεϊατρικής MOMEDA. Το σύστημα αποτελείται από τη ενότητα 
πληροφοριών: 
 

1. Του ασθενή. Αναπτύσσεται ένα εξατομικευμένο ιατρικό σύστημα 
(Personalized Medical System (PMIS)), το οποίο επιτρέπει στους ασθενείς να 
έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με το ιατρικό πρό-
βλημά τους, να γνωρίζουν πότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές 
επισκέψεις και ποιο τρόπο ζωής οφείλουν να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους στο νοσοκομείο και κατόπιν. 

 

 
Σχήμα 18: Επισκόπηση του συστήματος MOMEDA 

Πηγή: Pattichis et al. (2002) 
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2. Του γιατρού, η οποία επιτρέπει στο συμβουλευτικό παθολόγο να έχει πρό-
σβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των ασθενών μέσω κινητής συσκευής, που 
συνδέεται με το δίκτυο GSM στον κεντρικό υπολογιστή των νοσοκομείων. 

 

 
Σχήμα 19: Εικόνα του συστήματος MOMEDA, όπως παρουσιάζεται στην κινητή 

συσκευή του παθολόγου 

Πηγή: http://www.biomed.ntua.gr/momeda 

 
Το σύστημα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. 

 

3.8.3 Συνεργασιακή εικονική ιατρική ομάδα για την κατ’ οίκον υγειονομική περίθαλψη 
ασθενών με χρόνιες ασθένειες 
 

Οι σύνθετες και χρόνιες ασθένειες, όπως η ανάγκη του καρκίνου για εξειδι-
κευμένες θεραπείες, χρίζουν αντιμετώπισης και συνεχούς ελέγχου από μια συντονι-
σμένη ομάδα επαγγελματιών. Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για παρακολούθηση 
στο νοσοκομείο είναι μικρή. Επίσης, με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό για την ομάδα 
υγειονομικής περίθαλψης να είναι πάντα φυσικά παρούσα όταν ο ασθενής υποβάλλε-
ται σε θεραπεία, ένας βασικός στόχος του συστήματος είναι να ξεπεραστεί αυτό το 
πρόβλημα μέσω ενός δικτύου ιατρικής συνεργασίας. Στόχος του είναι να υποστηρίξει 
τη δημιουργία, τη διαχείριση και το συντονισμό των εικονικών ιατρικών ομάδων, για 
θεραπεία του ασθενή στο σπίτι και αν κρίνεται απαραίτητο, για περιοδικές επισκέψεις 
στα σημεία της εξειδικευμένης περίθαλψης. 

Το σχέδιο και η ανάπτυξη του συστήματος τηλεσυνεργασίας είναι βασισμένα 
στο διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα GSM/WAP, ενώ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
τέσσερις ενότητες: 
 



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         49 

• Κινητούς πράκτορες για εφαρμογή της ευπροσάρμοστης υποδομής επικοι-
νωνίας στην υποστήριξη των κινητών χρηστών. Εξάλλου, αυτοί μπορούν να 
επεκταθούν για να προσφέρουν νοημοσύνη και συνεργασία. 

• Βάση δεδομένων βασισμένη στο διαδίκτυο για την αποθήκευση και την ε-
πεξεργασία του ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου. 

• Σύστημα τηλεσυνεργασίας για τη διανομή πληροφορίας, την επικοινωνία 
της ομάδας, το συντονισμό των δραστηριοτήτων της και 

• Ευφυή προσαρμοστικό σχεδιασμό για πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με 
αρκετούς τρόπους, όπως κινητές συσκευές. 

 

3.8.4 Το σύστημα παρακολούθησης της ActiHealth 
 

 
Σχήμα 20: Το ευφυές δίκτυο της ActiHealth 

Πηγή: http://www.fitsense.com 

 
Τα προσωπικά δεδομένα υγείας μεταφέρονται ασύρματα και αυτόματα από 

τους φυσιολογικούς αισθητήρες στους κεντρικούς υπολογιστές δεδομένων της 
ActiHealth μέσω του ActiLink USB πομποδέκτη, ο οποίος συνδέεται σε ένα PC. Στη 
συνέχεια, το λογισμικό του πελάτη μεταβιβάζει με ασφάλεια τα δεδομένα μέσω του 
διαδικτύου, όπου το ευφυές λογισμικό των κεντρικών υπολογιστών της ActiHealth τα 
αναλύει και τα αποθηκεύει. Οι πάροχοι της εφαρμογής, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι 
με τους κεντρικούς υπολογιστές τα ενσωματώνουν στις εξατομικευμένες ιστοσελίδες 
των πελατών με τη βοήθεια API εργαλείων, ώστε να παρακολουθούν την υγεία τους 
κάθε στιγμή. Αν παρατηρηθεί πρόβλημα στέλνονται κινητήρια μηνύματα στην κινητή 
συσκευή τους ή στα PocketView τους. 

Οι φυσιολογικοί αισθητήρες καταγράφουν με ακρίβεια τη σωματική δραστη-
ριότητα, το βάρος και το λίπος του σώματος, τη γλυκόζη και την πίεση του αίματος, 
τα ποσοστά τους στην καρδιά και τη μέγιστη ροή τους. Τα δεδομένα υγείας, τα οποία 
συλλέγονται από κάθε έναν τους αποστέλλονται αυτόματα στο δίκτυο της ActiHealth, 
γεγονός που καθιστά εύκολο τον έλεγχο της προόδου. 



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         50 

Ο αισθητήρας ActiPed παρακολουθεί αυτόματα την καθημερινή δραστηριό-
τητα ενός χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της έντασής της. Η τε-
χνολογία που διαθέτει επιτρέπει στον αισθητήρα να μετρήσει τον αριθμό βημάτων 
και το ποσό χρησιμοποιημένης ενέργειας, αλλά και να καθορίσει την απόσταση που 
διανύθηκε και το συνολικό χρόνο δραστηριότητας. 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του είναι η ανατροφοδότηση. Μέσω του 
PocketView ή της κινητής συσκευής του ο χρήστης λαμβάνει καθημερινά και εβδο-
μαδιαία τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τους αισθητήρες, κάτι δηλαδή που κα-
θιστά εύκολη τη σύγκριση με τους εξατομικευμένους στόχους. 

Η ασύρματη τεχνολογία τηλεϊατρικής, η οποία συνδέεται με αναδυόμενες τε-
χνολογικές τάσεις όπως την ενσωματωμένη υπολογιστική, την τεχνολογία ευφυών 
πρακτόρων, εφαρμογές κινητού και τοποκεντρικού εμπορίου στον τομέα της υγειο-
νομικής περίθαλψης και τις ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχει ελπιδοφόρες λύσεις. Πε-
ρισσότερες προσπάθειες απαιτούνται στους τομείς της διαλειτουργικότητας, των προ-
τύπων, της ασφάλειας και των νομικών ζητημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η ευρύτερη 
εφαρμογή της στο σύνολο του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης επιτρέποντας πα-
ράλληλα τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. 
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4. Τοποκεντρικό εμπόριο (Location based commerce) 
 

Αναφέρεται σε εφαρμογές κινητού εμπορίου που έχουν να κάνουν με τον ε-
ντοπισμό της θέσης του χρήστη ή του αντικειμένου που ενδιαφέρει το χρήστη της 
υπηρεσίας. Αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα για το πώς οι εταιρείες παροχής υπηρε-
σιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις έμφυτες ιδιότητες των κινητών συσκευών. Ο 
χρήστης μεταφέρει πάντα το κινητό μαζί του, οπότε είναι εύκολο να εντοπιστεί από 
τον τηλεπικοινωνιακό φορέα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει 
που βρίσκεται, για να λάβει πληροφορίες για το περιβάλλον του, με βάση τη θέση 
αλλά και τις προσωπικές προτιμήσεις του. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το πώς 
δουλεύει μια τέτοια υπηρεσία. 
 

 
Σχήμα 21: Πλαίσιο για εφαρμογές τοποκεντρικού εμπορίου 

Πηγή: European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications, 
Μάιος 2002 

 
Το τοποκεντρικό εμπόριο θα βοηθήσει στη σύνδεση των επιχειρήσεων με 

τους πιο κατάλληλους πελάτες, παρέχοντάς τους άμεσα τις υπηρεσίες που επιθυμούν 
και βελτιώνοντας παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και την αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η σύγκλιση των πολλαπλών τεχνολογιών, συμπερι-
λαμβανομένων των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), του διαδικτύου, 
των ασύρματων επικοινωνιών, του προσδιορισμού θέσης και των φορητών συσκευών 
έχει οδηγήσει στην αύξηση των νέων τύπων εφαρμογών πληροφορίας. Αυτές έχουν 
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ένα σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο πλοηγούμε, όχι μόνο μέσα σε μια 
επιχείρηση, αλλά γενικότερα στον κόσμο μας. 

Η γνώση του που βρίσκεται ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο οποιαδήποτε 
στιγμή μας χαρίζει αφάνταστα πλεονεκτήματα αναφορικά με τα είδη υπηρεσιών πλη-
ροφορίας που μπορούν να προσφερθούν. Οι υπηρεσίες θέσης παραδίδουν γεωγραφι-
κές πληροφορίες μεταξύ κινητού και στατικών χρηστών, μέσω του διαδικτύου ή/και 
του ασύρματου δικτύου. Το τοποκεντρικό εμπόριο συνδυάζει τις τεχνολογίες της εν-
σωματωμένης υπολογιστικής και της ασύρματης επικοινωνίας με το Global 
Positioning System (GPS), προκειμένου να παράσχει ένα ευρύ φάσμα τέτοιων υπη-
ρεσιών στο ευρύ κοινό (όπως οδική βοήθεια και διαφήμιση ανάλογα με τη θέση που 
βρίσκεται). 

Οι βασικές υπηρεσίες του τοποκεντρικού εμπορίου περιστρέφονται γύρω από 
πέντε σημαντικές περιοχές: 
 

3. Τοποθεσία. 
4. Πλοήγηση. 
5. Εντοπισμός. 
6. Χαρτογράφηση. 
7. Συγχρονισμός. 

 
Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι ανασταλτικοί παράγοντες και τα εμπόδια 

που περιορίζουν την ανάπτυξη του είναι: 
 

• Η ακρίβεια της τεχνολογίας εντοπισμού (location technology). 
• Το εύρος ζώνης του δικτύου GSM. 
• Παραβίαση ιδιωτικότητας και έλλειψη καθορισμένου πρωτοκόλλου ασφαλεί-

ας: Η θέση ενός χρήστη μπορεί να καθοριστεί με ποικίλους τρόπους σύμφωνα 
με το δίκτυο, τη συσκευή και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Η όλο και 
αυξανόμενη ακρίβεια της τεχνολογίας θέσης εγείρει ανησυχίες με σημαντικό-
τερη την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Η ακατάλληλη χρήση τους θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας. 

 
Οι Nilsson et al. (2001) υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που εμφανίζεται εξαιτίας 

της αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών (π.χ. κυκλοφορία, θέση, συγκεκριμέ-
νες πληροφορίες συσκευής / χρήστη, προσωπικών χαρακτηριστικών και στοιχεία πε-
ριεχομένου) στις πολυάριθμες σελίδες ενός συστήματος WAP, από τη κίνησή τους σε 
ένα περιβάλλον υπηρεσιών που αποτελεί δημόσιο κινητό δίκτυο εδάφους (PLMN), 
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τις κινητές πύλες και τους παρόχους 
περιεχομένου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφή 
των συνηθειών, των προτιμήσεων και των μετακινήσεών τους ως μέρος της προσπά-
θειάς τους να προβλέψουν τη μελλοντική συμπεριφορά του κάθε καταναλωτή. 

Υποθέτουμε ότι μια διεθνή επιχείρηση αεροπορικών υπηρεσιών προσφέρει 
τοποκεντρικές πληροφορίες στους πελάτες που ταξιδεύουν πολύ συχνά με αυτήν, ως 
μέρος της ενισχυμένης διαχείρισης των σχέσεών της με αυτούς. Ένας πελάτης αυτής 
της κατηγορίας θέλει να προγραμματίσει πτήση στις 20:00 από Θεσσαλονίκη για 
Λονδίνο, λόγω μιας επαγγελματικής συνάντησης την επόμενη μέρα. Η διαδικασία 
κράτησης εισιτηρίου ολοκληρώνεται άμεσα μέσω της κινητής συσκευής. Λίγο αργό-
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τερα λαμβάνει το ερώτημα αν θα επιθυμούσε βοήθεια με την καθοδήγησή του στο 
αεροδρόμιο, πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές στην ώρα πτήσης και άλ-
λες προνομιούχες υπηρεσίες. Η αποδοχή του θα έχει αποτέλεσμα τη λήψη εξατομι-
κευμένων υπηρεσιών και κατά συνέπεια διαφημίσεων. Με αυτόν τον τρόπο προειδο-
ποιείται για πιθανές καθυστερήσεις και κατά συνέπεια εξασφαλίζεται η έγκαιρη άφι-
ξή του. Η περαιτέρω βοήθεια μπορεί να πάρει τη μορφή προσφοράς χώρου στάθμευ-
σης και καθοδήγησης στη σχετική πύλη αναχώρησης της πτήσης. Παρέχεται δηλαδή 
μια ελκυστική ευκαιρία να μειωθεί η πίεση που συνδέεται με τη χρονική διαχείριση, 
με κόστος όμως την απώλεια ιδιωτικότητας. Η απόφαση λοιπόν να αποδεχτεί ή όχι τις 
υπηρεσίες εξαρτάται από την αξία που δίνει σε αυτήν. Όπως γίνεται αντιληπτό η α-
σφάλεια είναι ένα κεντρικό θέμα για την εξέλιξη των τοποκεντρικών υπηρεσιών. 
 

• Υψηλό κόστος. 
• Για να βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουν εύκολα και γρήγορα, οι καταναλω-

τές χρειάζονται κάτι παραπάνω από συσκευές με μικρές οθόνες που υποστη-
ρίζουν μόνο κείμενο. 

• Περιορισμοί στην μετάδοση και στην κατανάλωση ισχύος. 
• Περιορισμοί WAP. 
• Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία: Το θέμα της εκπομπής κυψελοειδούς ραδιο-

συχνότητας και ο φόβος ότι η ακτινοβολία από τις ασύρματες κινητές συ-
σκευές μπορεί να προκαλέσει καρκίνο έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια θέ-
μα συζητήσεων. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο για την εμπλοκή τους σε κάποιο αυτοκινητιστικό δυστύχημα, 
ενώ η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές στην λειτουργία ευαίσθη-
των ιατρικών συσκευών. 

 

4.1 Τεχνολογίες που υποστηρίζουν το τοποκεντρικό εμπόριο 
 

Παγκόσμιο σύστημα εύρεσης τοποθεσίας (Global Positioning System): Το 
παγκόσμιο σύστημα εύρεσης τοποθεσίας, γνωστό ως GPS, είναι το μοναδικό δορυ-
φορικό σύστημα πλοήγησης σε πλήρη λειτουργία. Ένα πλήθος περισσότερων από 
δύο δωδεκάδων δορυφόρων GPS μεταδίδει ραδιοφωνικά ακριβή σήματα συγχρονι-
σμού, που επιτρέπουν σε οποιοδήποτε δέκτη GPS να καθορίσει τη θέση του (γεω-
γραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και ύψος), οπουδήποτε στη γη και σε οποιαδήπο-
τε στιγμή. Τα καταγραμμένα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στην κινητή 
συσκευή ή να μεταδοθούν σε μια κεντρική τοποθεσία ή σε ένα συνδεδεμένο στο δια-
δίκτυο υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρό-
νο. 

Το GPS έχει μετουσιωθεί σε μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια εφαρμογή, όχι 
μόνο για τη σύγχρονη πλοήγηση στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα, αλλά και ως 
ένα σημαντικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση και την έρευνα εδάφους. Επίσης παρέ-
χει εξαιρετικά ακριβείς χρονικές αναφορές, οι οποίες απαιτούνται στις τηλεπικοινω-
νίες και σε ορισμένες επιστημονικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των 
σεισμών. Οι προσωπικές συσκευές (PND – Personal Navigation Devices), όπως το 
φορητό GPS είναι απαραίτητες για ορειβάτες και οδοιπόρους βουνών. Οι δέκτες GPS 
χαμηλού κόστους συνδυάζονται συχνά με PDA, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές αυ-



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         54 

τοκινήτων ή συστήματα καταγραφής της κίνησης των οχημάτων. Επίσης έχει τη δυ-
νατότητα να αυτοματοποιήσει τις μηχανές, ενώ είναι διαθέσιμο και σε εξοπλισμό για 
τους οπτικά αναπήρους. Στη Σιγκαπούρη μερικές επιχειρήσεις ταξί το χρησιμοποιούν 
ήδη αποτελεσματικά στη διαχείριση και οργάνωσή τους, ανιχνεύοντας το κοντινότε-
ρο διαθέσιμο όχημα για κάθε πελάτη, μέσω του προσδιορισμού της διαδρομής και της 
θέσης του. 

Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (Geographical information system / 
GIS): Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) έχει την ικανότητα να αποθηκεύ-
ει, να τροποποιεί, να αναλύει, να διαμοιράζει και να διαχειρίζεται πληροφορίες σχετι-
κά με το χώρο. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές έρευ-
νες, διαχείριση πόρων, εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης, προγραμματισμό 
ανάπτυξης, χαρτογραφία και σχεδιασμό διαδρομών. Για παράδειγμα, με το GIS μπο-
ρεί να ανακαλυφθούν υγρότοποι, που χρειάζονται προστασία από τη ρύπανση. Ιδιαί-
τερα χρήσιμες είναι οι εφαρμογές της, οι οποίες μετατρέπουν την πληροφορία του 
GPS σε συγκεκριμένο στίγμα τοποθεσίας πάνω σε γεωγραφικό χάρτη. Επιχειρήσεις 
όπως η ΜapΙnfo παρέχει την GIS τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς χάρτες και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία της. 
 

4.2 Καινοτόμες εφαρμογές 
 

e-911: Κλήσεις από κινητά τηλέφωνα σε παροχείς επειγόντων υπηρεσιών. 
Κάθε χρόνο γίνονται περίπου 50.000.000 κλήσεις, ενώ στόχος της υπηρεσίας είναι ο 
εντοπισμός του 70% αυτών με ακρίβεια 100 μέτρων. 

Χάρτες κυκλοφορίας: Η Google Inc. παρέχει σε χρήστες κινητών συσκευών 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν χάρτες με στοιχεία για την κυκλοφορία στις εθνι-
κές οδούς, σε περισσότερες από 30 μεγάλες αμερικάνικες πόλεις, σε πραγματικό χρό-
νο. 
 



Χρίστος Σβωλόπουλος, «Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητού εμπορίου» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         55 

 
Σχήμα 22: Χάρτες κυκλοφορίας Google Maps 

Πηγή: Google Maps (http://google.com/gmm) 

 
Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει στους κατόχους κινητών να επιλέξουν έναν προ-

ορισμό μέσα στους χάρτες της. Στη συνέχεια καθορίζεται η διαδρομή που θα πρέπει 
να ακολουθήσουν για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και αποστέλλει στο τηλέφωνό τους 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας. Αν ο δρόμος είναι κόκκι-
νος υπάρχει μεγάλη συμφόρηση, κίτρινος ή πορτοκαλί παρατηρούνται προβλήματα 
στην κίνηση και πράσινος όταν όλα βαίνουν ομαλά. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://google.com/gmm. 

Αυτόματη ενημέρωση ατυχημάτων (ACN) (Automatic Crash 
Notification): Συσκευή που ενημερώνει αυτόματα την αστυνομία για την τοποθεσία 
ενός οχήματος που έχει εμπλακεί σε ατύχημα. Μια πρωτοποριακή πλατφόρμα υπηρε-
σιών για τους οδηγούς αυτοκινήτων που κάνει χρήση τόσο του συστήματος γεωγρα-
φικών πληροφοριών (GIS), όσο και άλλων τεχνολογιών του τοποκεντρικού εμπορίου 
είναι το TOBE, το οποίο προωθείται από την Yulon-Nissan Motor στην Ταϊβάν. Το 
TOBE παρέχει στους οδηγούς χρήσιμες υπηρεσίες και άμεσα μηνύματα (instant 
messages) μέσω κινητών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορίας, συμπερι-
λαμβανομένου του Global Positioning System (GPS), του παγκόσμιου συστήματος 
για την κινητή επικοινωνία [Global System for Mobile Communications (GSM)], της 
σύντομης υπηρεσίας μηνυμάτων [Short Messages Service (SMS)] GSM κινητών συ-
σκευών, του in-car υπολογιστή και της βάσης δεδομένων του. Οι πλατφόρμες υπηρε-
σιών του περιλαμβάνουν τέσσερα μέρη: 
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1. Το μετρητή πληροφοριών, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρό-
νο, όπως ειδήσεις, αστρολογία, ομορφιά, εκμάθηση ξένων γλωσσών και πρό-
βλεψη καιρού. 

2. Το μετρητή ζωής, που αποτυπώνει μηνύματα εκπτώσεων και διαθέτει υπηρε-
σία εκτέλεσης συναλλαγών οι οποίες αφορούν την καθημερινή μας ζωή, όπως 
on-line αγορές αναμνηστικών και δώρων, κράτηση θέσης σε ξενοδοχείο ή σε 
μία πτήση. Τα ψώνια δηλαδή πραγματοποιούνται μέσα από το αμάξι. 

3. Επίσης ένα μετρητή κυκλοφορίας, ο οποίος ενημερώνει για το σημείο στο ο-
ποίο βρισκόμαστε αναφορικά με εστιατόρια και διασκέδαση, προσφέρει οδη-
γό οδοστρώματος, μηνύματα σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ο-
ρίου ταχύτητας και μετακίνηση του αυτοκινήτου με βάση τα στοιχεία θέσης 
που λαμβάνονται από το GPS. Από τη στιγμή που θα υπάρξει ειδοποίηση, ο 
οδηγός έχει τη δυνατότητα να πιέσει ένα πλήκτρο για να αποκτήσει πρόσβαση 
σε πρόσθετες πληροφορίες είτε με φωνητικά είτε με γραπτά μηνύματα. 

4. Ένα σύνολο ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (e-interface set) που εγκαθίσταται 
στο όχημα και περιλαμβάνει μία ενσωματωμένη κινητή ενότητα GSM δικτύου 
(integrated GSM mobile module), έναν ευφυή καθρέφτη (intelligent rear-view 
mirror), μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και πλήκτρα - συντόμευσης 
κλήσεων στο τιμόνι ή στον πίνακα ήχου. Το e-interface set παρέχει αυτόματα 
αντικλεπτική ειδοποίηση και αναφορές πιθανής σύγκρουσης. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο in-car υπολογιστής TOBE κρίνει τον πιθανό λόγο για κάθε ασυνήθι-
στη κατάσταση, η οποία γίνεται αντιληπτή μέσω των αισθητήρων του αυτοκι-
νήτου. Αν η μηχανή είναι αναμμένη ακόμα, ίσως πρόκειται για κλοπή ή μη 
σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. Το TOBE πληροφορεί άμεσα 
τον ιδιοκτήτη με σύντομα μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο ή / και το ανα-
φέρει στην αστυνομία. Σε περίπτωση λανθασμένης κατεύθυνσης του οχήμα-
τος, το σύστημα προσπαθεί να το επαναφέρει στην πορεία του, ενώ όταν επί-
κειται σύγκρουση στην οποία ο αερόσακος ετοιμάζεται να ανοίξει, καλείται 
ασθενοφόρο. 

 
Τηλεματική: Μία νέα τεχνολογία που συνδυάζει την πληροφορική και την 

ευρυζωνική ασύρματη δικτύωση για τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών και την 
ένωση της κινητής επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της άμεσης πρόσβασης στο δια-
δίκτυο. Χρησιμοποιεί τις αρχές της τηλεμετρικής. 

Ασύρματη τηλεμετρία: Αναβαθμισμένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων 
που συνδυάζει ασύρματες επικοινωνίες, συστήματα παρακολούθησης και συσκευές 
εντοπισμού οχημάτων. Η μετάδοση και η παραλαβή πληροφοριών θέσης, αντίληψης 
και μέτρησης, δηλαδή υπηρεσιών τηλεμετρίας, σχηματίζουν τη βάση για ένα ευρύ 
φάσμα νέων εφαρμογών στις κινητές συσκευές. Οι καινοτομίες σε αυτήν την περιοχή 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα ασύρματα τηλέφωνά τους για 
να επικοινωνήσουν με τις διάφορες συσκευές, που βρίσκονται στα σπίτια, τα γραφεία 
ή τις περιοχές τους. Παραδείγματος χάριν, οι οδηγοί διανομής προϊόντων θα ενημε-
ρώνονται από τους υπολογιστές για το ποια καταστήματα χρειάζονται άμεσα τις υπη-
ρεσίες τους, λόγω χαμηλού αποθέματος. Ομοίως, οι χρήστες θα διαβιβάζουν μηνύμα-
τα για να ενεργοποιήσουν απομακρυσμένα συστήματα υπηρεσιών ή ακόμα τις οικια-
κές τους συσκευές. 

Ενσωματωμένη υπολογιστική: Μικροσκοπική, σχεδόν αόρατη υπολογιστι-
κή, η οποία χρησιμοποιείται σε πολλές καθημερινές εφαρμογές, με στόχο να βελτιώ-
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σει τη ζωή μας. Προέκυψε ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των ασύρματων τεχνολο-
γιών και του διαδικτύου. Οποιοδήποτε αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των αυ-
τοκινήτων, των οικιακών συσκευών και των καταναλωτικών αγαθών είναι δυνατό να 
περιέχει ένθετους μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία 
και παρέχουν σχετικές πληροφορίες στους χρήστες, είτε μέσω κινητών συσκευών είτε 
μέσω ενός δικτύου (ή του διαδικτύου). Χαρακτηριστικές εφαρμογές της είναι α) τα 
συστήματα αυτοματοποίησης σπιτιών, όπου υποστηρίζει εργασίες, όπως διαχείριση 
ενέργειας & φωτισμού, εντοπισμό σφαλμάτων και οικιακή ασφάλεια, β) τα έξυπνα 
αυτοκίνητα, στα οποία προσφέρει μεταξύ άλλων εξελιγμένη διαγνωστική, απλοποίη-
ση στην κατασκευή & στο σχεδιασμό τους, οικονομία καυσίμων, περιορισμό ρύπων 
και νέα χαρακτηριστικά άνεσης και γ) οι συσκευές που μπορούν να φορεθούν. 

NextBus: Ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι η αδυναμία τήρησης των προ-
γραμμάτων των δρομολογίων, κυρίως σε ώρες αιχμής. Η εφαρμογή Nextbus, η οποία 
συνδυάζει τεχνικές ενσωματωμένης υπολογιστικής με τοποκεντρικό εμπόριο αναπτύ-
χθηκε από το φορέα συγκοινωνιών του San Francisco και υπολογίζει τις αφίξεις των 
οχημάτων μαζικής μεταφοράς με έναν υψηλό βαθμό ακρίβειας, με δεδομένο ότι λαμ-
βάνει υπόψη της την πραγματική θέση τους, τις προοριζόμενες στάσεις και τα σχέδια 
κυκλοφορίας τους. Κάθε μεταφορικό μέσο είναι εφοδιασμένο με δορυφορικό σύστη-
μα καταγραφής, το οποίο εντοπίζει τη θέση τους. Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται 
τόσο σε ειδικά κατασκευασμένα τερματικά στις στάσεις, όσο και σε ασύρματες φο-
ρητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
 

 
Σχήμα 23: Λειτουργία της εφαρμογής NextBus 

Πηγή: NextBus (http://www.nextbus.com) 
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WebPark: Ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1998, χρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχευε να αναπτύξει εξατομικευμένες τοποκεντρι-
κές υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για αναψυχή σε παράκτιες, αγρο-
τικές και ορεινές περιοχές. Χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες πληροφορίες, που παρέχο-
νται στους τουρίστες μέσω cd, ειδικών περιπτέρων και διαδικτύου για δραστηριότη-
τες και προστατευόμενες τοποθεσίες. Αναπτύχθηκε γύρω από τις εξατομικευμένες 
επιλογές του κάθε χρήστη, οι οποίες διατηρούνται σε κεντρικούς υπολογιστές και τις 
πληροφορίες θέσης. Οι τουρίστες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από πλήθος 
βάσεων δεδομένων, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του προσωπικού ψηφιακού 
τους βοηθού (PDA), οι οποίες φιλτράρονται αυτόματα, ώστε να λαμβάνουν μόνο ό-
σες ανταποκρίνονται στη θέση, τη χρονική στιγμή και τις προτιμήσεις τους. 
 

 
Σχήμα 24: Η εφαρμογή πεζοπορίας του προγράμματος WebPark - Interface χρήστη 

Πηγή: WebPark (http://www.webparkservices.info) 

 
Είναι σύνηθες φαινόμενο οι άνθρωποι να παίρνουν μαζί τους τα τηλέφωνά 

τους όταν επισκέπτονται εθνικά πάρκα και ψυχαγωγικές περιοχές, αλλά και όταν πη-
γαίνουν για πεζοπορία, ποδηλασία και ορειβασία. Κατά συνέπεια είναι προετοιμα-
σμένοι να αγοράσουν γεωγραφικά σχετικές πληροφορίες, που θα τους βοηθήσουν 
στη λήψη αποφάσεων για τα καθημερινά τους σχέδια. Η αξία των υπηρεσιών κρίνε-
ται από την ακρίβεια, τη σχετικότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που τους 
αποστέλλονται. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και στη συνέ-
χεια η εφαρμογή ξεκίνησε να διατίθεται εμπορικά από την εταιρεία Camineo. Οι υ-
πηρεσίες προσφέρονται στους επισκέπτες των εθνικών πάρκων των Ελβετικών Άλ-
πεων, των Γαλλικών Πυρηναίων και στην Ολλανδική ακτή EcoMare και παρέχουν 
μεταξύ άλλων ενημέρωση για τη χλωρίδα και την πανίδα, για διαδρομές, ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, τις καιρικές αλλαγές, προσδιορισμό της θέσης και ειδοποιήσεις για 
απροσδόκητους κινδύνους, όπως χιονοστιβάδες. 
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Σχήμα 25: Η εφαρμογή WebPark 

Πηγή: Camineo (http://www.camineo.com) 

 
Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται η αρχική σελίδα, η επιλογή διαδρομής, 

ο χάρτης, το σημείο που μας ενδιαφέρει και τοπογραφικές πληροφορίες της εφαρμο-
γής. 
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5. Μελλοντικές προοπτικές 
 

Στην παγκόσμια έκθεση του 1964 που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η 
AT&T, η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, παρουσίασε το 
Picturephone δηλώνοντας ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα επικοινωνούν μέσω στρογ-
γυλών, ασπρόμαυρων οθονών που θα συνδεόταν με τον τοίχο. Εκείνη η πρόβλεψη, 
όπως και τόσες άλλες για το μέλλον των επικοινωνιών, ήταν λανθασμένη. Η πλειο-
ψηφία των σημερινών τηλεφώνων είναι κινητά μικροτηλέφωνα και όχι σταθερά και 
αν και η τεχνολογία για βιντεοκλήσεις επεκτείνεται, ελάχιστοι τη χρησιμοποιούν. 

Το τηλέφωνο έχει αλλάξει σημαντικά από την εφεύρεσή του το 1876 και είναι 
τώρα τόσο η πιο προσωπική, κοινωνική όσο και η πιο ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνο-
λογική συσκευή. Επομένως το να φανταστεί κανείς το τι θα συμβεί απαιτεί να λάβει 
υπόψη του την εξέλιξη της καταναλωτικής τεχνολογίας, αλλά και τον προσωπικό και 
κοινωνικό αντίκτυπό της. 

Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις διαφαίνεται ότι θα αντιληφθούν απόλυ-
τα τα πιθανά πλεονεκτήματα του κινητού εμπορίου. Ήδη η βιομηχανία ταξιδιού ερ-
γάζεται στις τεχνολογίες που θα φροντίζουν τις ρυθμίσεις ενός ταξιδιού, θα ενημερώ-
νουν τους πελάτες για την κατάσταση της πτήσης τους, θα τους δηλώνουν πότε αυτές 
οι πληροφορίες αλλάζουν και θα τους προσφέρουν επιλογές νέων ρυθμίσεων, οι ο-
ποίες θα είναι βασισμένες σε προηγούμενες προτιμήσεις τους, χωρίς δηλαδή να απαι-
τούν κάτι επιπλέον από αυτούς. Επομένως, ολόκληρο το ταξίδι θα σχεδιάζεται μέσω 
της κινητής συσκευής τους. 

Ο λιανικός τομέας θα εμπορεύεται ευκολότερα τα αγαθά. Οι πελάτες θα έχουν 
τη δυνατότητα να κοιτάζουν και να διατάσσουν τα προϊόντα που επιθυμούν μέσω της 
κινητής συσκευής τους αντί ενός έγγραφου καταλόγου, χρησιμοποιώντας φθηνότερες 
και ασφαλέστερες μεθόδους πληρωμής. Επιπλέον, θα καταγράφεται η θέση τους κάθε 
στιγμή και θα προσφέρονται πληροφορίες για εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες 
τοπικών καταστημάτων για τα οποία έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Σύντομα, όλα τα τη-
λέφωνα θα εξοπλιστούν με ανιχνευτές "bar code" και οι αγοραστές θα λαμβάνουν 
ενημέρωση για την τιμή και τη διαθεσιμότητα του κάθε στοιχείου. 

Οι μέρες που όλη η τεχνολογία περιστρεφόταν γύρω από επιχειρήσεις ή κυ-
βερνήσεις και η προσαρμογή στον απλό καταναλωτή ήταν απλά ένα επιπλέον πλεο-
νέκτημα έχουν περάσει προ πολλού. Οι όροι έχουν αντιστραφεί πλήρως κι οι κατανα-
λωτές είναι πλέον αυτοί που οδηγούν την τεχνολογική ανάπτυξη. Η μεταβολή αυτή 
θα συνεχίσει να αλλάζει την ποιότητα της βιομηχανίας της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών. Από το 2007 και μετά, ο τεχνολογικά ενημερωμένος καταναλωτής 
θα απαιτεί μία καλύτερη συνολική εμπειρία, όπου διαφορετικές τεχνολογίες θα μπο-
ρούν να συνεργάζονται μέσω κοινών προτύπων ή σύγκλισης. 

Στην επαγγελματική μας ζωή, δεδομένου ότι 80% του εργατικού δυναμικού 
αναμένεται να εργάζεται συνεργατικά κι όχι πρόσωπο με πρόσωπο μέχρι το 2015, η 
συνεργατική τεχνολογία θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Οι αυξημένες δυνατότητες ισχύος κι επιδόσεων, σε συνδυασμό με την εισα-
γωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, θα δημιουρ-
γήσουν περισσότερες ευκαιρίες για multimedia downloads. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ευρωπαϊκή καταναλωτική δαπάνη σε downloads ταινιών αναμένεται να ανέλθει στα 
690 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2010 από λιγότερο από 10 εκατομμύρια 
ευρώ που ήταν το 2005, γίνεται αντιληπτό ότι οι κινηματογράφοι ή τα τοπικά video 
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club δε θα έχουν πλέον την αποκλειστικότητα στην προβολή των τελευταίων κινημα-
τογραφικών ταινιών. 

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα είναι αναγκαία για την αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας των συστημάτων υγείας, αλλά και την επίτευξη χαμηλότερου κό-
στους, συνδέοντας ανθρώπους και πληροφορίες με νέους τρόπους. Το πιο σπουδαίο 
είναι ότι νέα επιτεύγματα, όπως τα online ιατρικά αρχεία, ο απομακρυσμένος εξοπλι-
σμός παρακολούθησης ασθενούς και οι αισθητήρες αναμένεται να βελτιώσουν σημα-
ντικά τη φροντίδα των ασθενών. 

Πως όμως θα μοιάζουν τα κινητά σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια; Είναι πολύ πι-
θανόν να μη φαίνονται. Ίσως να κρύβονται σε κοσμήματα ή σε άλλα μικροαντικείμε-
να ή ακόμα και να έχουν ενσωματωθεί στο σώμα μας. Αναμφισβήτητα, θα διαθέτουν 
πλήθος πρόσθετων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και καινοτόμων χρήσεων τα ο-
ποία θα πράττουν δυνατή την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές. Και ακόμα κι αν 
καλούνται και τότε "phones" οι φωνητικές κλήσεις μάλλον δεν θα είναι η βασική 
τους λειτουργία. 

O Don Norman της Nielsen Norman Group, μιας επιχείρησης παροχής συμ-
βουλών και συγγραφέας του "The invisible computer", ενός βιβλίου που προβλέπει 
ότι οι υπολογιστές τελικά θα ενσωματωθούν σε τέτοιο βαθμό στα καθημερινά στοι-
χεία που θα εξαφανιστούν δηλώνει ότι το κυψελοτηλέφωνο είναι μια συσκευή επικοι-
νωνιών, ένα εργαλείο που θα μεταφέρουμε στην τσέπη μας. Ο Bruce Sterling, ένας 
συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, που ασχολείται στο νέο του βιβλίο με 
το σύγχρονο σχέδιο και την τεχνολογία, θεωρεί ότι τα τηλέφωνα θα είναι «τηλεχειρι-
στήρια, κλειδιά σπιτιών, ηλεκτρονικά παιχνίδια, φακοί, χάρτες, πυξίδες, συσκευές πα-
ρακολούθησης υγείας, μικρόφωνα, όργανα καταγραφής, δείκτες laser, διαβατήρια, κου-
τάκια make-up, συναγερμοί για διαρρήκτες, περίστροφα και χειροπέδες». Εν ολίγοις, το 
τηλέφωνο θα είναι «ο απομακρυσμένος ελεγκτής της ζωής». 

Είναι σαφές ότι τα τηλέφωνα θα αποκτήσουν πολύ περισσότερη υπολογιστική 
δύναμη μελλοντικά και θα είναι σε θέση όχι μόνο να διενεργούν όλο και περισσότε-
ρες εργασίες για τις οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται τα PC, αλλά και πρόσθετες. Ο 
Mats Lindoff, ο υπεύθυνος τεχνολογίας στη Sony Ericsson, μία από τις ηγέτιδες εται-
ρείες κατασκευής κινητών συσκευών, επισημαίνει ότι η δύναμη επεξεργασίας τους 
βρίσκεται πέντε χρόνια πίσω από εκείνη των υπολογιστών. «Επίσης, μελέτες δείχνουν 
ότι οι άνθρωποι ημερησίως διαβάζουν υλικό μεγέθους περίπου 10 MB, ακούν 400MB 
και βλέπουν 1 ΜΒ πληροφοριών κάθε δευτερόλεπτο. Στο χρόνο μιας δεκαετίας ένα τυ-
πικό τηλέφωνο θα έχει αρκετή αποθηκευτική ικανότητα, ώστε να είναι σε θέση να εγ-
γράψει σε βίντεο ολόκληρη τη ζωή του χρήστη του», τονίζει ο κ. Lindoff. Ο Tom 
MacTavish, ερευνητής στα Motorola Labs, προβλέπει ότι τέτοια «όργανα καταγραφής 
της ζωής» θα χρησιμοποιηθούν από οτιδήποτε αφορά την ασφάλεια μέχρι το διακα-
νονισμό των αξιώσεων ενός ατυχήματος με τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

Οι ερευνητές στη Nokia, εν τω μεταξύ, προβλέπουν ότι μέσα σε μια δεκαετία 
το κόστος της αποθήκευσης θα έχει πέσει τόσο πολύ, με αποτέλεσμα να είναι δυνατό 
να αποθηκευτεί κάθε ένα κομμάτι μουσικής που έχει ποτέ ηχογραφηθεί (!) σε ένα μό-
νο chip, το οποίο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε κάθε τηλέφωνο. Βέβαια, θα ήταν 
απαραίτητο να ενημερώνεται τακτικά, ώστε να διαθέτει και τις νέες κυκλοφορίες. 
Αλλά αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα επιχειρησιακά πρότυπα, 
τα οποία δε θα εξαρτώνται από το κατέβασμα (downloading) μουσικής μέσω ραδιο-
κυμάτων (airwaves) άντ’ αυτού, η συσκευή θα ανταλλάσσει συνοπτικά μηνύματα με 
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έναν κεντρικό υπολογιστή για να ξεκλειδώσει τα αγορασμένα τραγούδια ή θα αναφέ-
ρει σε αυτόν τι έχει ακούσει ο χρήστης, προκειμένου να χρεωθεί αναλόγως. 

Μια άλλη τάση είναι προς τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιούν τα κυψελο-
ειδή δίκτυα όταν ο καταναλωτής βρίσκεται έξω, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα μετα-
τρέπονται σε σταθερά μέσω ενός μικρού μήκους ραδιοσύνδεσμο σε ένα μικρό σταθ-
μό-βάση. Οι πρώτες προσπάθειες ήταν ατυχείς, αλλά η τεχνολογία θα γίνει φτηνότε-
ρη και απλούστερη μέσα σε μερικά έτη. Εν τω μεταξύ, η τιμολόγηση που θα βασίζε-
ται στην απόσταση και στη φωνή προχωρά με αποτέλεσμα σε λίγους μήνες πολλοί 
συνδρομητές να καταβάλουν πιθανά μια σταθερή μηνιαία αμοιβή πρόσβασης για α-
περιόριστα τηλεφωνήματα και μεταφορά δεδομένων. 

Αν και η ακολουθία των τάσεων της τεχνολογίας μπορεί να παρέχει μερικές 
ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνσή τους, ο κίνδυνος με αυτήν την προσέγγιση 
είναι ότι παραβλέπει τις ασυνέχειες στην εξέλιξή τους. Παραδείγματος χάριν, αν μας 
έλεγαν το 1991 ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε μουσική το 2007 μέ-
σω των κινητών μας συσκευών, θα μας φαινόταν απίστευτο. Ομοίως, στην εποχή πριν 
από την ψηφιακή φωτογραφία, θα ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τα περισσό-
τερα τηλέφωνα θα διέθεταν φωτογραφικές μηχανές. «Και πού θα μπαίνει το film;», 
θα αναρωτιόμασταν. 

Καμία αμφιβολία ότι νέες λειτουργίες θα ενσωματωθούν στις κινητές συσκευ-
ές. Το ερώτημα όμως είναι ποιες; Σίγουρα τα άλλα δύο στοιχεία που μεταφέρουμε 
μαζί μας παντού, δηλαδή τα πορτοφόλια και τα κλειδιά. Στην Ιαπωνία όπως έχουμε 
αναφέρει, τα τηλέφωνα μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις αγορές 
στα καταστήματα: ένα ασύρματο chip σε αυτά επικοινωνεί με έναν ειδικό αναγνώστη 
στο ταμείο. Chip επιτρέπουν επίσης τη χρήση τους ως εισιτήρια τραίνων και εισόδου 
σε γραφεία, έτσι το να δρουν και ως κλειδιά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου μας δεν 
θα ήταν ένα γιγαντιαίο άλμα. Πράγματι, οι κινητές συσκευές μπορούν να καταλήξουν 
σε «καθολικούς ελεγκτές άλλων ηλεκτρονικών συσκευών», όπως προτείνει ο Alan 
Harper της Vodafone. 
 

5.1 Η μορφή των μελλοντικών τηλεφώνων 
 

Η εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων θα αλλάξει και αυτή με τη σειρά της. 
Ήδη παρατηρείται μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Ο Bruno Giussani στο βιβλίο του για 
την κινητή βιομηχανία "Roam" σημειώνει ότι η συζήτηση για το αν οι κινητές συ-
σκευές που θα προκύψουν θα αποτελούν ένα ψηφιακό "Swiss army knife" και θα 
διαθέτουν ένα σωρό χαρακτηριστικά γνωρίσματα και λειτουργίες έχει τελειώσει. 
Άντ’ αυτού, οι κατασκευαστές θα δημιουργούν διαφορετικές συσκευές, έτσι ώστε να 
βελτιστοποιούν τις ιδιαίτερες εργασίες όπως τη μουσική, τη φωτογραφία, το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο ή συνδυασμούς αυτών. Το επόμενο βήμα, προτείνει ο Stephen 
Randall της LocaModa, μιας επιχείρησης ασύρματων υπηρεσιών, θα είναι η αποσύν-
δεση, καθώς η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ακουστικό θα γίνουν χωριστά συστατι-
κά ή θα αντικατασταθούν από εντελώς νέα τεχνολογία. 

Ο συνδυασμός όλων αυτών σε μια ενιαία συσκευή σημαίνει ότι τα πληκτρο-
λόγια και οι οθόνες πρέπει να είναι μικρά, ειδάλλως θα καταστήσουν το τηλέφωνο 
ογκώδες, με αποτέλεσμα να μην δύναται να μεταφερθεί παντού. Τα ξεχωριστά ακου-
στικά, που συνδέονται με αυτό από μια ραδιοσύνδεση Bluetooth, αυξάνουν τη δημο-
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τικότητά τους. Μερικοί χρήστες ίσως να επιλέξουν ξεχωριστές οθόνες και πληκτρο-
λόγια όταν απαιτούνται, όπως για να απαντήσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να 
πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών ήδη υπάρχουν. 

Μικροσκοπικοί προβολείς μέσα στα μικροτηλέφωνα θα μπορούσαν να επι-
τρέψουν σε τοίχους, tabletops ή οθόνες φτιαγμένες από εύκαμπτα υλικά να χρησιμο-
ποιηθούν ως σημεία επιδείξεων ενώ βρισκόμαστε σε κίνηση, όπως υπογραμμίζει ο 
Jeff Wacker, μελλοντολόγος στο EDS, μια εταιρία υπηρεσιών τεχνολογίας. Μερικές 
επιχειρήσεις τις αναπτύσσουν σε γυαλιά (σαν αυτά που φοράμε), προκειμένου να α-
πομακρύνουν τις οθόνες στο σύνολό τους. Αυτή η προσέγγιση καθιστά πιθανή την 
επίστρωσή τους με πληροφορίες για τον πραγματικό κόσμο. Το τηλέφωνό μας ίσως 
και να μας υπενθυμίζει ή να μας ενημερώνει για τα ονόματα των ανθρώπων, που συ-
ναντήσαμε σε ένα πάρτυ ή σε μια διάσκεψη ή να μας βοηθάει να κατευθυνθούμε στο 
μέρος που επιθυμούμε. 

Τα σημερινά ακουστικά ίσως ανοίξουν το δρόμο για μικρότερες συσκευές, 
που θα κρύβονται στα σκουλαρίκια ή που θα φοριούνται ως μικροσκοπικά πρόσθετα 
στο δέρμα μας κοντά στο αυτί. Όσον αφορά τις συσκευές εισαγωγής, η τεχνολογία 
μπορεί να αποτυπώσει ένα εικονικό πληκτρολόγιο επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
Στη συνέχεια, ένας ξεχωριστός αισθητήρας θα καταγράφει τις κινήσεις των δάχτυλων 
για να καθορίσει ποια πλήκτρα έχουν πιεστεί. Η είσοδος βέβαια των στοιχείων σε ένα 
τηλέφωνο ίσως τελικά να γίνεται με τη φωνή - ή ακόμα και άμεσα από τον εγκέφαλο! 

Σήμερα, χάριν στην ευκολία με την οποία οι κινητές συσκευές μπορούν να 
αποθηκεύσουν και να ανακτήσουν τα ονόματα του τηλεφωνικού καταλόγου μας, τις 
διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και άλλων ετικετών ταυτότητας 
που διαθέτουμε στο διαδίκτυο, όπως τα ονόματα του Skype καθιστούν την αποστήθι-
ση περιττή. Τα συστήματα αναγνώρισης φωνής έχουν βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία 
χρόνια, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά αξιόπιστα για την είσοδο ενός μηνύματος κει-
μένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ερευνητές αναπτύσσουν αισθητήρες που α-
ντιλαμβάνονται τις λεπτές αλλαγές στο λάρυγγα και το στόμα, όπου διαμορφώνονται 
οι λέξεις. Άρα, τα μελλοντικά τηλέφωνα ίσως να είναι σε θέση διαβάζουν τα χείλη 
μας χρησιμοποιώντας τέτοιους αισθητήρες, οι οποίοι θα βρίσκονται στο περιλαίμιό 
μας. 

Άλλοι ερευνητές εξετάζουν τη χρήση brainwaves για να τα διασυνδέσουν ά-
μεσα με τις μηχανές. Μια τεχνική, που αναπτύχθηκε από τα Cyberkinetics 
Neurotechnology Systems, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature τον Ιούλιο του 
2006 περιλαμβάνει την εμφύτευση ενός chip στον εγκέφαλο, το οποίο επιτρέπει 
στους παράλυτους ανθρώπους να κινήσουν ένα δρομέα υπολογιστή σκεπτόμενοι με 
έναν ορισμένο τρόπο. Μια λιγότερο επαναστατική προσέγγιση στηρίζεται σε ηλε-
κτρόδια που τοποθετούνται στο κρανίο για τον έλεγχο της δραστηριότητας του εγκε-
φάλου. Ο Stuart Wolf, καθηγητής φυσικής στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και ερευ-
νητής για τον αμερικανικό στρατό, είναι πεπεισμένος ότι μέσα σε 20 έτη οι άνθρωποι 
θα χρησιμοποιήσουν τις σκέψεις τους για να επικοινωνούν όχι μόνο με μηχανές, αλλά 
και μεταξύ τους, χωρίς να απαιτούνται συσκευές. Η τηλεφωνία θα μπορούσε να δώ-
σει θέση στην τηλεπάθεια. 
 

5.2 Απροσδόκητες συνέπειες 
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Το πιο δύσκολο βέβαια είναι να προβλέψει κανείς τις κοινωνικές επιπτώσεις. 
Στη δεκαετία του ‘80 κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί το μέλλον των κινητών 
τηλεφώνων, με αποτέλεσμα η επιτυχία των μηνυμάτων σύντομου κειμένου να αιφνι-
διάσει ολόκληρη τη βιομηχανία. Ομοίως, η μέχρι στιγμής αποτυχία της βιντεοτηλε-
φωνίας οφείλεται σε κοινωνικές αιτίες. Αυτοί οι παράγοντες διαδραματίζουν έναν 
κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του ποιες τεχνολογίες θα καταλήξουν σε υιοθέτηση και 
πώς θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Marty Cooper, γνωστός ως ο «πατέρας του κυψελοειδούς τηλεφώνου» από 
την εργασία του στην ανάπτυξη των πρώτων κινητών τηλεφώνων της Motorola, υ-
πενθυμίζει ότι αντιλήφθηκε τις πλήρεις δυνατότητες της συσκευής, όταν πραγματικά 
τη χρησιμοποίησε. Ο γραμματέας του τον κάλεσε στο κινητό του, τη στιγμή που ε-
τοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο και να μεταβεί σε μια συνεδρίαση, με σκοπό να 
τον ενημερώσει ότι ακυρώθηκε σώζοντάς τον από το περιττό ταξίδι. Έτσι, τα πρώτα 
τηλέφωνα παρουσιάστηκαν έχοντας ως βάση να διευκολύνουν την εργασία, όταν 
βρισκόμαστε εν κινήσει και όχι για να καταστήσουν τους ανθρώπους παραγωγικότε-
ρους. Σήμερα, η οργάνωσης μιας συνάντησης χωρίς την ύπαρξη σχεδίων σχετικά με 
το χρόνο ή τον τόπο και η περάτωση όλων των λεπτομερειών μέσω του κινητού τη-
λεφώνου είναι κοινή. 

Ακριβώς όπως τα οφέλη μιας νέας τεχνολογίας είναι δύσκολο να προβλε-
φθούν, το ίδιο συμβαίνει και με τα μειονεκτήματά της. Οι ανησυχίες σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τα σχέδια 
μετατροπής των κινητών συσκευών, παραδείγματος χάριν σε ηλεκτρονικά πορτοφό-
λια. Τα τηλέφωνα, που γνωρίζουν πλήθος στοιχείων για τους ιδιοκτήτες τους, ναι μεν 
προσφέρουν αμέτρητες ευκολίες, αλλά θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν και 
νέες έγνοιες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρές τεχνικές επικύ-
ρωσης για να εξασφαλιστεί ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο από τους νόμιμους 
ιδιοκτήτες τους. Ήδη, μερικά διαθέτουν ενσωματωμένους ανιχνευτές δαχτυλικών α-
ποτυπωμάτων για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. 

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν αλλάξει τις κοινωνικές πρακτικές μεταξύ των 
χρηστών τους και μοιάζει πιθανό να διαπράξουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Η 
δυνατότητα να επιβληθούν οι εικόνες και ο ήχος επάνω στην πραγματικότητα σημαί-
νει ότι τα μελλοντικά τηλέφωνα «θα δημιουργήσουν στρώματα στον κόσμο μας», λέει 
ο Pierre de Vries του κέντρου επικοινωνίας του Annenberg, που ανήκει στο πανεπι-
στήμιο της νότιας Καλιφόρνιας. Οι χρήστες θα συνδέονται πάντα, συνεχίζει, αλλά σε 
ομόκεντρους κύκλους συνομιλιών και αλληλεπιδράσεων που θα κυμαίνονται από αν-
θρώπους ακριβώς δίπλα τους ως εκείνους που βρίσκονται μακριά. 

«Όταν προσπαθώ να προβλέψω, δεν εξετάζω αυτό που βλέπω στην τεχνολογι-
κή, αλλά αυτό που βλέπω στην κοινωνική σφαίρα», προσθέτει ο κ. Norman. Πρόσφατα 
ερεύνησε πώς αλληλεπιδρούν τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση τους με την 
τεχνολογία. «Δε μένουν ποτέ μόνοι με τις σκέψεις τους», υπογραμμίζει. «Άντ’ αυτού, 
ακούν μουσική καθώς γράφουν, ενώ παράλληλα συνομιλούν με τους φίλους τους. Μα-
θαίνουμε ότι δεν χρειάζεται ποτέ να είμαστε μακρυά από τους ανθρώπους». 

Τα τηλέφωνα θα μπορούσαν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα, αλλά και μεταξύ τους. «Σε 15 έτη, όταν 
οτιδήποτε από παπούτσια μέχρι πουκάμισα και γυαλιά ηλίου θα περιέχουν μικροσκοπι-
κά ασύρματα chip, οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για να επικοινω-
νήσουν ακόμα και με αυτά!», δηλώνει ο κ. Lindoff. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησι-
μοποιούμε μια μηχανή αναζήτησης όχι μόνο για να βρούμε πληροφορίες στο διαδί-
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κτυο, αλλά και τα αντικείμενα στο σπίτι μας. «Θα ψάχνω το διαμέρισμά μου μέσω του 
Google για να βρω το πράσινο πουκάμισό μου», προσθέτει ο κ. Lindoff. 

Αναμφίβολα, ένα μεγάλο μέρος των προβλέψεων για το μέλλον των κινητών 
συσκευών θα αποδειχθεί εξ' ίσου ασυνεπές όσο το όραμα της AT&T για το 
picturephone 40 χρόνια πριν. Το πως θα ονομάζεται στο μέλλον, πόσο θα επηρεάσει 
το κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο και ποιες θα είναι οι λειτουργίες του παραμένουν 
συναρπαστικές ερωτήσεις. 
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6. Περιγραφή και τεκμηρίωση της εφαρμογής 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση της εφαρμογής που υλοποιήθηκε. 
Κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν προηγουμένως σύντομα οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 
 

6.1 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία 
 

Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε πάνω στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμο-
γών J2ME χρησιμοποιώντας το Wireless Toolkit (έκδοση 2.5) της Sun. Για την απο-
θήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η MySQL μέσω του Navicat (έκδοση 8.0), 
ένα frontend για τη διαχείριση της βάσης. Τέλος ο Apache Tomcat (έκδοση 5.5) είναι 
ο εξυπηρετητής για την επικοινωνία του πελάτη με τη βάση, καθότι στη J2ME δε 
μπορεί να γίνει άμεση επικοινωνία αυτών των δύο. 
 

6.1.1 Java 2 Micro Edition 
 

H Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, που αναπτύ-
χθηκε από την Sun στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το βασικό στοιχείο που τη 
διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού είναι ότι η εκτέλεση μιας 
εφαρμογής δεν απαιτεί τη μετάφραση σε κώδικα μηχανής ούτε τη μετάφραση κατά 
την εκτέλεση. Αντίθετα χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα, την μετάφραση σε 
bytecode το οποίο εκτελείται μέσω μιας εικονικής μηχανής Java (Java virtual 
machine). 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της γλώσσας τής δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρεται, δηλαδή να μπορεί να εκτελείται σε διαφορετικές πλατφόρμες. Σημαντικό είναι 
επίσης ότι έχει τη δυνατότητα πέρα από τους υπολογιστές να εκτελεστεί και σε φορη-
τές ψηφιακές συσκευές. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων 
που πωλούνται υποστηρίζουν εγγενώς την εκτέλεση εφαρμογών Java. 

H Java 2 Micro Edition είναι το περιβάλλον ανάπτυξης και εκσφαλμάτωσης 
για εφαρμογές που προορίζονται για καταναλωτικά ηλεκτρονικά και ενσωματωμένες 
συσκευές. Η ανάγκη για μια διαφορετική έκδοση της Java προέκυψε από τις τερά-
στιες διαφορές στις επεξεργαστικές δυνατότητες ενός κινητού τηλεφώνου και ενός 
υπολογιστή. 

Η αρχιτεκτονική της J2ME είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί τους παρα-
κάτω στόχους: 
 

• Να υποστηρίζει μια ποικιλία συσκευών με διαφορετικές προδιαγραφές. Αυτές 
οι συσκευές συχνά διαφέρουν στο περιβάλλον χρήστη, στην αποθήκευση δε-
δομένων, στην ικανότητα διασύνδεσης, στο μέγεθος της μνήμης και στην κα-
τανάλωση ενέργειας. 

• Να παρέχει μια αρχιτεκτονική που μπορεί να βελτιστοποιείται για περιορι-
σμένους χώρους. 

• Να επικεντρώνεται σε συσκευές που συχνά χρησιμοποιούνται από μόνο ένα 
άτομο. 
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• Να παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης μέσω διαφόρων μεθόδων σύνδεσης, 
• Να παρέχει τη δυνατότητα λήψης εφαρμογών και δεδομένων μέσω του δικτύ-

ου. 
• Να μεγιστοποιεί την ευελιξία και να παρέχει μέσα υποστήριξης εφαρμογών 

που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον. 
• Να παρέχει τη δυνατότητα συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών σε όλους. 

 
Η Java ME μπορεί να χωριστεί στις διαμορφώσεις (configurations), τα προφίλ 

(profiles) και τα προαιρετικά πακέτα (optional packages). 
 
6.1.1.1 Διαμορφώσεις 
 

Οι διαμορφώσεις είναι προδιαγραφές που αφορούν στον καθορισμό μιας 
virtual machine και ενός βασικού συνόλου βιβλιοθηκών που παρέχουν τα απαραίτητα 
APIs τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια ομάδα συσκευών. Παρέχουν τη 
βασική λειτουργικότητα για μια γκάμα συσκευών οι οποίες έχουν παρόμοια χαρα-
κτηριστικά. Για παράδειγμα, μια διαμόρφωση μπορεί να έχει σχεδιαστεί για συσκευές 
οι οποίες έχουν λιγότερο από 512KB μνήμης και περιορισμένη συνδεσιμότητα. Η 
virtual machine την οποία αναφέραμε παραπάνω, είναι είτε μια πλήρης Java Virtual 
Machine (JVM) είτε ένα υποσύνολο αυτής. Το σύνολο των APIs είναι συνήθως ένα 
υποσύνολο των APIs της Java SE. Προς το παρόν, υπάρχουν δύο διαμορφώσεις για 
την Java ME: η Connected Limited Device Configuration (CLDC) και η Connected 
Device Configuration (CDC). 
 
6.1.1.2 Προφίλ 
 

Τα προφίλ συμπληρώνουν μια διαμόρφωση, προσθέτοντας συγκεκριμένα 
APIs για να δημιουργήσουν ένα runtime environment και να μπορούν να τρέχουν ε-
φαρμογές σε μια συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών. Ένα προφίλ είναι ένα σύνολο 
από APIs υψηλότερου επιπέδου τα οποία ορίζουν το μοντέλο κύκλου ζωής της εφαρ-
μογής, τη διεπαφή χρήστη, τη μόνιμη αποθήκευση και την πρόσβαση στις ιδιαίτερες 
ιδιότητες μιας συσκευής. Ένα ευρέως αποδεκτό παράδειγμα είναι ο συνδυασμός της 
διαμόρφωσης CLDC με το προφίλ Mobile Information Device Profile (MIDP) για την 
παροχή μιας ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εφαρμογών Java για κινητά τηλέφωνα 
και άλλες συσκευές με παρόμοια χαρακτηριστικά. 
 
6.1.1.3 Προαιρετικά πακέτα 
 

Τα προαιρετικά πακέτα επεκτείνουν την πλατφόρμα Java ME προσθέτοντας 
λειτουργικότητα στη στοίβα τεχνολογιών η οποία περιλαμβάνει την διαμόρφωση 
CLDC ή CDC και ένα σχετικό προφίλ. Έχοντας δημιουργηθεί για να καλύψουν πολύ 
ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής, τα προαιρετικά πακέτα προσφέρουν APIs για τη χρη-
σιμοποίηση υπαρχόντων και νέων τεχνολογιών όπως η συνδεσιμότητα με βάσεις δε-
δομένων, αποστολή μηνυμάτων ασύρματα, πολυμέσα, 3D γραφικά, και web services. 
 
6.1.1.4 Η J2ME σήμερα 
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Η τρέχουσα σχέση μεταξύ των διαμορφώσεων, προφίλ και προαιρετικών πα-
κέτων που υπάρχουν φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 
 

 
Σχήμα 26: Java Platform, Micro Edition 

Πηγή: Sun Microsystems (http://java.sun.com/) 

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα αυτό, η Java ME έχει δύο βασικές διαμορφώ-

σεις. Η πρώτη είναι η Connected Limited Device Configuration (CLDC). Η διαμόρ-
φωση αυτή είναι για μικρές ασύρματες συσκευές με περιορισμένη επεξεργαστική ι-
σχύ, μνήμη και γραφική έξοδο, όπως τα κινητά τηλέφωνα, ή τα PDAs. Οι απαιτήσεις 
του CLDC σε υλικό είναι εξαιρετικά περιορισμένες: 
 

• 16bit ή 32bit επεξεργαστής 16MHz ή ανώτερος. 
• 160KB σταθερής μνήμης για την αποθήκευση των βιβλιοθηκών και της εικο-

νικής μηχανής Java. 
• Τουλάχιστον 192KB συνολικής μνήμη για την πλατφόρμα Java. 
• Διασύνδεση σε κάποιο δίκτυο, συχνά περιορισμένου εύρους ζώνης. 

 
Η έκδοση 1.0 του CLDC (Java Specification Request – JSR 30) ήταν η πρώτη 

έκδοση, που παρείχε εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες σε τέτοιου είδους μικρές 
συσκευές. Η τρέχουσα έκδοση 1.1 (JSR 139) επεκτείνει την έκδοση 1.0 και προσθέτει 
αρκετές επεκτάσεις, όπως οι πράξεις κινητής υποδιαστολής. 

Το προφίλ MIDP το οποίο φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, βασίζεται πά-
νω στο CLDC και ήταν το πρώτο προφίλ που κατασκευάστηκε και συνεπώς το πρώτο 
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Java ME περιβάλλον εφαρμογών. Το MIDP προσδιορίζει κινητά τηλέφωνα, ενώ οι 
εφαρμογές που γράφονται πάνω σε αυτό αποκαλούνται MIDlets. Η έκδοση 1.0 (JSR 
37) ήταν η πρώτη έκδοση του MIDP και προσέφερε βασικές λειτουργίες, όπως η δια-
σύνδεση του χρήστη και η ασφάλεια του δικτύου. Η τρέχουσα έκδοση 2.0 προσφέρει 
βελτιωμένη διεπαφή χρήστη, δυνατότητες πολυμέσων, δημιουργία παιχνιδιών και 
ακόμα βελτιωμένες δυνατότητες δικτυακής διασύνδεσης. 

Η άλλη βασική διαμόρφωση που παρατηρείται στο διάγραμμα εκτός της 
CLDC είναι η Connected Device Configuration (CDC). Η διαμόρφωση αυτή είναι για 
μεγαλύτερες συσκευές από πλευράς μνήμης και ταχύτητας επεξεργασίας καθώς και 
από πλευράς συνδεσιμότητας. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών είναι τα set-top 
boxes, Internet appliances, embedded servers καθώς και “high-end mobile devices”. 

Στην εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός MIDP – CLDC ο οποίος εί-
ναι πολύ διαδεδομένος, έτσι ώστε η εφαρμογή να τρέχει σε μικρές φορητές συσκευές 
με περιορισμένους πόρους. Επιπλέον, από τα προαιρετικά πακέτα χρησιμοποιήθηκαν 
τα εξής: 
 

• Web Services (JSR 172): Το JSR 172 είναι το standard API για την πρόσβα-
ση σε Web Services από μια J2ME-enabled φορητή συσκευή. Παρέχει βιβλιο-
θήκες κατάλληλες για τη συγγραφή εφαρμογών μέσω των οποίων μπορεί μια 
φορητή συσκευή να καλέσει web services καθώς και να κάνει parsing σε 
XML έγγραφα, μέσω ενός ελαφρού (lightweight) XML parser τον οποίο πα-
ρέχει. Συγκεκριμένα, παρέχει τον SAX (Simple API for XML) parser, γνωστό 
και από τη Java SE, προσαρμοσμένο όμως κατάλληλα στα χαρακτηριστικά 
φορητών συσκευών περιορισμένων πόρων. 

• Location API (JSR 179): Το JSR 179 ορίζει ένα J2ME προαιρετικό πακέτο 
που εξουσιοδοτεί location-based κινητές εφαρμογές για συσκευές με περιορι-
σμένους πόρους. Το API είναι σχεδιασμένο ως ένα συμπαγές και γενικής 
χρήσης API το οποίο παράγει πληροφορίες για την τρέχων γεωγραφική τοπο-
θεσία του τερματικού σε Java εφαρμογές. Το Location API μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με πολλά J2ME προφίλ. Η κατώτατη πλατφόρμα που απαιτείται γι’ 
αυτό το API είναι η J2ME Connected, Limited Device Configuration (CLDC) 
v1.1 (Λόγω του ότι χρησιμοποιούνται δεδομένα τύπου float, δε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με την έκδοση v1.0). To API μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
θεί με την J2ME Connected Device Configuration (CDC). 

 

6.1.2 Sun’s Java wireless toolkit v2.5 
 

Πρόκειται για ένα πακέτο εργαλείων τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για 
ανάπτυξη ασύρματων εφαρμογών που βασίζονται στο Connected Limited Device 
Configuration (CLDC) της J2ME καθώς και στο κυριότερο του API, το Mobile In-
formation Device Profile (MIDP). Οι εφαρμογές προορίζονται για μικρές κινητές συ-
σκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs, τα pagers κ.α. Το toolkit περιλαμ-
βάνει περιβάλλοντα προσομοίωσης, ενώ προσφέρει και επιλογές για βελτίωση της 
απόδοσης και ρύθμιση των διάφορων χαρακτηριστικών. Περιέχονται επίσης τα επί-
σημα έγγραφα τεκμηρίωσης του εργαλείου, αλλά και παραδείγματα που βοηθούν 
τους υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών να δημιουργήσουν αποτελεσματικές και επι-
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τυχείς ασύρματες εφαρμογές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξάλλου η εξοικονόμη-
ση χρόνου σε συνάρτηση με τη χρηστικότητα, είναι ο κυριότερος λόγος να προτιμή-
σει κάποιος το toolkit από τον παραδοσιακό τρόπο που προσφέρει ο μεταγλωττιστής 
javac. 
 
6.1.2.1 Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του wireless toolkit v2.5 
 

To wireless toolkit της Sun περιλαμβάνει πληθώρα από χαρακτηριστικά φιλι-
κά προς αυτούς που αναπτύσσουν εφαρμογές σε J2ME – CLDC / MIDP: 
 

• Υποστηρίζει APIs τύπου πλατφόρμας, όπως είναι το Java Technology for the 
Wireless Industry (JTWI – JSR 185) και το πρόσφατο Mobile Service 
Architecture (MSA – JSR 248). 

• Υποστηρίζει τα τυπικά APIs της J2ME, CLDC 1.1 – JSR 139, MIDP 2.0 – 
JSR 118, αλλά και πολλά προαιρετικά APIs, όπως το MMAPI – JSR 135, το 
WMA – JSR 205 και πολλά άλλα. 

• Προσφέρει την επιλογή για χρήση διάφορων προσομοιωτών με βελτιωμένες 
δυνατότητες οθόνης. 

• Μπορεί να δημιουργήσει ένα project από τα αρχεία JAR και JAD. 
• Υποστηρίζει προσομοιωτές από άλλα μέρη (third-party). 
• Προσφέρει βελτιωμένη επίβλεψη της απόδοσης. 
• Περιέχει δοκιμαστικές εφαρμογές. 
• Μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματιστή. 
• Ενσωματώνεται εύκολα σε δημοφιλή περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών 

Java. 
 
6.1.2.2 Άλλες πληροφορίες για το wireless toolkit v2.5 
 

Ο προσομοιωτής που διαθέτει το toolkit είναι πλήρως συμβατός με τα υπόλοι-
πα εργαλεία που χρησιμοποιούν σχετικές τεχνολογίες με APIs. Έτσι διασφαλίζεται 
ότι όλα τα APIs υπάρχουν και θα λειτουργήσουν με συνέπεια και σε άλλες εφαρμο-
γές. Όταν το toolkit ρυθμιστεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, οι χρήστες μπορούν να το 
διαμορφώσουν ανάλογα με τις ατομικές τους προτιμήσεις. Επίσης μπορούν να 
δημιουργήσουν εφαρμογές, αρχεία τύπου JAR (Java Archives), ή JAD (Java 
Application Descriptors), αλλά και να πραγματοποιήσουν άλλες λειτουργίες, είτε μέ-
σω της φιλικής διεπαφής χρήστη που προσφέρει το KToolbar, είτε μέσω του 
command line που επίσης παρέχεται. Στην περίπτωση που το toolkit ενσωματώνεται 
σε ένα άλλο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) οι ρυθμίσεις και οι επιλογές 
του εμφανίζονται στα μενού επιλογής του περιβάλλοντος και μπορούν να ελεγχθούν 
μέσω της διεπαφής του. 
 
6.1.2.3 Χρησιμοποιώντας το wireless toolkit v2.5 
 

To wireless toolkit είναι ένα σύνολο εργαλείων με τα οποία ο προγραμματι-
στής μπορεί αλλάξει τα πάντα σχετικά με την εφαρμογή που αναπτύσσει. Υπάρχουν 
λειτουργίες που καταπιάνονται με διάφορες λειτουργίες που ξεκινούν από την επιλο-
γή του κατάλληλου προσομοιωτή, τις ρυθμίσεις δικτύου, την απόδοση της εφαρμογής 
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(ανάγκες σε επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικά μέσα) και φθάνουν μέχρι τις 
ρυθμίσεις για την ασφάλεια, τη χρήση Bluetooth, ή άλλων εξειδικευμένων προαιρετι-
κών πακέτων. Παρόλα αυτά δεν προσφέρει καμιά ευκολία όσον αφορά το γράψιμο 
του πηγαίου κώδικα. Ο προγραμματιστής όπως και στην περίπτωση του μεταγλωττι-
στή javac, χρησιμοποιεί editor της δικής του επιλογής για να γράψει τον πηγαίο κώ-
δικα της εφαρμογής που πρόκειται να αναπτύξει. 

Όπως έχουμε προαναφέρει το toolkit προσφέρει την επιλογή για δημιουργία 
ενός νέου project από υπάρχοντα JAD και JAR αρχεία. Αυτό βοηθά κυρίως όταν ο 
χρήστης απλά θέλει να τροποποιήσει κάποιες από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής του, ή 
θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια από τα εξειδικευμένα εργαλεία του toolkit για να 
ελέγξει την απόδοση της. Στην περίπτωση που ο προγραμματιστής επιλέγει να δη-
μιουργήσει ένα νέο project από το μηδέν, πρόκειται να χρησιμοποιήσει το toolkit για 
το λόγο για τον οποίο είναι προτιμότερο από το μεταγλωττιστή javac. Αφού τοποθε-
τήσει τα αρχεία του πηγαίου κώδικα στο φάκελο \WTK2.5.1\apps\Project\src είναι 
έτοιμος να προχωρήσει στη μεταγλώττιση του κώδικα. Αυτό γίνεται με την επιλογή 
BUILD που βρίσκεται πάνω στο KToolbar. Με ακόμα ένα κλικ (στο κουμπί RUN) 
και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει λάθος στον πηγαίο κώδικα, είμαστε σε θέση 
να εκτελέσουμε την εφαρμογή με την βοήθεια του διαθέσιμου εξομοιωτή. 

Σαν επίλογο για το wireless toolkit πρέπει να αναφέρουμε ξανά τη σημασία 
των εργαλείων που προσφέρει στον χρήστη για την επίβλεψη της απόδοσης των ε-
φαρμογών, όσον αφορά την επεξεργαστική ισχύ, τις ανάγκες σε μνήμη, αλλά και των 
πόρων του δικτύου. Το γεγονός ότι η εφαρμογή προορίζεται για να διευκολύνει προ-
γραμματιστές που αναπτύσσουν εφαρμογές για συσκευές με αρκετούς περιορισμούς 
όσον αφορά τα πιο πάνω θέματα, είναι από μόνο του ένα μεγάλο πλεονέκτημα, πέραν 
της αυτοματοποίησης της διαδικασίας μεταγλώττισης και εκτέλεσης της εφαρμογής. 
 

6.1.3 MySQL 
 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο, δυνατό σύστημα διαχείρισης σχεσιακής 
βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα αποδοτικής αποθήκευσης, 
αναζήτησης, ταξινόμησης και ανάκτησης δεδομένων. Ο server της MySQL ελέγχει 
την πρόσβαση στα δεδομένα έτσι ώστε: α) να μπορούν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα 
να τα χρησιμοποιούν, β) να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αυτά και γ) μόνο εξουσιο-
δοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η MySQL χρησιμοποιεί τη γλώσσα 
SQL (Structured Query Language) η οποία έχει καθιερωθεί παγκοσμίως στις βάσεις 
δεδομένων. 

Η MySQL εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως το 1996, ωστόσο η ανάπτυξή 
της ξεκινάει από το 1979. Έχει κερδίσει το βραβείο Linux Journal Readers’ Choice 
Award πάρα πολλές φορές. 

Είναι open-source λογισμικό, ωστόσο υπάρχουν και άδειες για εμπορική χρή-
ση της. Κάποια από τα πλεονεκτήματα της MySQL είναι: 
 

• Το χαμηλό κόστος. 
• Η ταχύτητα. 
• Η υψηλή απόδοση. 
• Η συνεχής υποστήριξη και βελτίωση. 
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• Η ευκολία μάθησης και χρήσης. 
• Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. 

 
Η MySQL είναι “ελαφριά” και πολύ γρήγορη και ιδανική για εφαρμογές στο 

διαδίκτυο. Μάλιστα η ταχύτητά της είναι σημαντικά μεγαλύτερη από άλλα εμπορικά 
πακέτα, ωστόσο αυτή η ταχύτητα δεν είναι χωρίς κάποια μειονεκτήματα. Έτσι οι 
σχεδιαστές της MySQL προκειμένου να διατηρήσουν την υψηλή απόδοση δεν ενσω-
μάτωσαν σε αυτήν στοιχεία που υπάρχουν σε άλλα πακέτα. Αυτά είναι: 
 

• Stored procedures. 
• Triggers. 
• Referential integrity. 
• Unions. 
• Subqueries. 

 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κρίθηκαν ότι καθυστερούσαν πολύ την εκτέλε-

ση των ερωτημάτων. Επίσης, ο σχεδιαστής μίας ιστοσελίδας μπορεί να γράψει ο ίδιος 
κώδικα μέσα στη σελίδα του που να εκτελεί π.χ. subqueries. Απλώς αφαιρέθηκε η 
built-in δυνατότητα της MySQL να κάνει κάτι τέτοιο. 
 

6.1.4 Apache Tomcat 
 

Ο Tomcat είναι η μηχανή JSP/Servlet που απαιτείται για διαδικτυακές εφαρ-
μογές. Ο Tomcat έχει το ρόλο του εξυπηρετητή (server) και είναι υπεύθυνος για τις 
απαντήσεις των HTTP αιτήσεων του πελάτη. Αναπτύχθηκε από την Apache Software 
Foundation (www.apache.org) και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο στη σελίδα 
tomcat.apache.org/index.html. 

Στον πυρήνα του προγράμματος είναι η μηχανή servlet (που ονομάζεται 
CATALINA), η οποία δρα σαν το κορυφαίο πάνω επίπεδο container όλων των στιγ-
μιότυπων (instances) του Tomcat. 
 
6.1.4.1 Servlets & JSPs 
 

Τα servlets είναι κομμάτια κώδικα γραμμένα για τη μεριά του εξυπηρετητή 
(server). Γενικός σκοπός είναι η συνεργασία τους για την επεξεργασία και απάντηση 
σε μια αίτηση κάποιου πελάτη προς τον εξυπηρετητή. Ο Tomcat λέγεται και servlet 
container επειδή δουλειά του είναι να εκτελεί servlets (και JSPs) προς απάντηση σε 
μια αίτηση. Ο Tomcat “ακούει” για τέτοιες αιτήσεις στην πόρτα (port) 8080 του συ-
στήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά των servlets είναι τα ακόλουθα: 
 

• Φορητότητα (Portability). 
• Αποτελεσματικότητα (Efficiency). 
• Ανθεκτικότητα (Persistence). 

 
Ο κύκλος ζωής ενός servlet ξεκινά όταν ο container (στην εν λόγω περίπτωση 

είναι ο Tomcat), φορτώσει τον κώδικα του servlet στη μνήμη του συστήματος. Συνή-
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θως αυτό γίνεται προς απάντηση της πρώτης αίτησης προς το συγκεκριμένο servlet. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί το servlet στην πρώτη του αίτηση, ο Tomcat καλεί 
πρώτα τη μέθοδο init() του servlet. Αφού η init() ολοκληρώσει τη λειτουργία της, τό-
τε μπορεί να απαντήσει το servlet στην αίτηση που του δόθηκε. Όλες οι αιτήσεις δια-
χειρίζονται από τη μέθοδο service του servlet, η οποία μπορεί να κληθεί πολλές φορές 
στη διάρκεια του κύκλου ζωής του servlet. Τέλος, όταν ο Tomcat τερματίσει το 
servlet, τότε καλείται και η μέθοδος destroy (του servlet), ώστε να απελευθερωθούν 
οι πόροι που είχαν δεσμευτεί. 

Τα JSP, από την άλλη μεριά, είναι κάτι σαν το ανάποδο από τα servlets. Ου-
σιαστικά είναι κώδικας HTML, στον οποίο εμπεριέχεται και κώδικας Java. Τα JSP 
και τα servlet συνεργάζονται αρμονικά προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια αίτηση του 
πελάτη. Ένα JSP μπορεί να καλέσει ένα servlet, το οποίο με τη σειρά του να καλέσει 
ένα άλλο servlet το οποίο μπορεί να ανακατευθύνει το αποτέλεσμα της εργασίας του 
σε ένα νέο JSP. Δημιουργείται δηλαδή μια αλληλένδετη αλυσίδα μεταξύ JSP και 
servlet για την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής στη μεριά του εξυπηρετητή. 
Εξάλλου η τεχνολογία των JSP ήρθε σαν επέκταση των servlets, επομένως ήταν ανα-
μενόμενο πως η συνεργασία τους όχι μόνο θα ήταν εφικτή, αλλά και απαραίτητη για 
τον καλύτερο προγραμματισμό μια εφαρμογής τέτοιων σκοπών. Έτσι, τα JSP επιτρέ-
πουν στους προγραμματιστές να επαναχρησιμοποιούν ήδη προκατασκευασμένα 
servlets για τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες HTML και όχι 
μόνο. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν ειδικές βιβλιοθήκες (tag 
libraries) ώστε σχεδιαστές που μπορεί να μην έχουν γνώση προγραμματισμού Java να 
μπορούν να εμπλουτίζουν τις ιστοσελίδες τους με ισχυρό δυναμικό περιεχόμενο και 
ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων. 
Γενικά η τεχνολογία τόσο των JSPs, όσο και των servlets έχει γίνει πια τόσο διάσημη 
και ευρέως χρησιμοποιούμενη που υποστηρίζεται από πληθώρα εξυπηρετητών, με 
γνωστότερο εκπρόσωπό τους τον Tomcat. 
 
6.1.4.2 Ο Tomcat σαν server 
 

Όπως έχει γίνει προφανές, η λειτουργία του Tomcat είναι να βρίσκεται στο 
σύστημα του παροχέα κάποιας υπηρεσίας ή κάποιας δικτυακής εφαρμογής και να α-
νταποκρίνεται στις αιτήσεις των πελατών. 

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ο Tomcat θα πρέπει να είναι εγκατεστη-
μένη η Java στο σύστημα. Τα servlets για να εκτελεστούν από τον container θα πρέ-
πει να είναι ήδη μεταγλωττισμένα, ενώ τα JSP μεταγλωττίζονται κατά την εκτέλεσή 
τους από τον Tomcat. Επίσης, θα πρέπει να είναι ορισμένη η μεταβλητή περιβάλλο-
ντος JAVA_HOME, της οποίας η τιμή θα είναι το μονοπάτι των καταλόγων που είναι 
εγκατεστημένη η Java. Τέλος, η δεύτερη μεταβλητή περιβάλλοντος που θα πρέπει να 
είναι ορισμένη είναι η CATALINA_HOME, της οποίας η τιμή θα είναι το μονοπάτι 
των καταλόγων που είναι εγκατεστημένος ο Tomcat. Το όνομα της μεταβλητής προ-
έρχεται από τη μηχανή επεξεργασίας των servlets του Tomcat, που ονομάζεται 
Catalina. Η εκκίνηση του Tomcat γίνεται από τον κατάλογο CATALINA_HOME/bin 
με την εκτέλεση του startup αρχείου. Κατά αντιστοιχία, τερματισμός του γίνεται με 
την εκτέλεση του shutdown αρχείου από τον ίδιο κατάλογο. 

Οι σημαντικότεροι κατάλογοι του Tomcat, οι οποίοι είναι υποκατάλογοι του 
CATALINA_HOME είναι οι εξής: 
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• /bin – Περιέχει όλα τα αρχεία εκκίνησης και τερματισμού του Tomcat τόσο 
για περιβάλλον windows, όσο και για περιβάλλοντα UNIX. 

• /conf – Περιέχει αρχεία σχετιζόμενα με τις ρυθμίσεις του Tomcat που απαι-
τούνται για τη σωστή διαμόρφωσή του. Το σημαντικότερο αρχείο από αυτά 
είναι το server.xml, που είναι και το κυρίως αρχείο διαμόρφωσης του Tomcat. 

• /log – Ο κατάλογος αυτός περιέχει εξ ορισμού αρχεία που σχετίζονται με α-
ναφορές του Tomcat (logs). Μέσω των αρχείων αυτών μπορούν να διαπιστω-
θούν και να λυθούν προβλήματα που σχετίζονται με την εσφαλμένη λειτουρ-
γία κάποιας δικτυακής εφαρμογής που εκτελείται από τον container. 

• /webapps – Είναι ο κατάλογος που περιέχει τις διαδικτυακές εφαρμογές που 
έχουν αναπτυχθεί. 

 
Στην ουσία, μια τέτοια διαδικτυακή εφαρμογή αποτελείται από αρχεία κώδικα 

Java, που πιθανόν θα ορίζουν κάποια servlets, αρχεία JSP, αρχεία HTML και XML. 
Σημαντικό ρόλο για τη δικτυακή εφαρμογή παίζει το αρχείο web.xml στο οποίο ορί-
ζονται όλες οι σημαντικές παράμετροι της εφαρμογής, καθώς και τα ονόματα των 
servlets που θα χρησιμοποιηθούν. Παράμετροι που μπορεί να ορίζονται στο αρχείο 
αυτό είναι για παράδειγμα το URL της βάσης δεδομένων που πιθανόν να χρησιμο-
ποιείται, το συνθηματικό του διαχειριστή της βάσης, κλπ. Αυτοί οι παράμετροι δια-
βάζονται κατά την εκκίνηση του Tomcat από το SetupServlet της εφαρμογής, το ο-
ποίο καταστρέφεται όταν σταματήσει η λειτουργία του Tomcat. Ο κύκλος ζωής δη-
λαδή του συγκεκριμένου servlet είναι ίσος με τη συνολική δραστηριότητα του 
Tomcat. 

Τέλος, το αρχείο αυτό μπορεί να διαμορφώνει συνθήκες ασφάλειας και αυθε-
ντικοποίησης, να περιέχει ρυθμίσεις για τον καθορισμό των συνόδων (session 
configuration) ή ακόμη να ορίζει ΜΙΜΕ τύπους. 
 

6.2 Περιγραφή της εφαρμογής 
 

Η εφαρμογή επιδεικνύει πως ένας φοιτητής χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως M-
commerce, Location-based services, Multimedia μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Η 
εφαρμογή αποτελείται από δύο MIDlet: Το BookStore και το MultiPurpose. 

Στο πρώτο MIDlet ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το πλησιέστερο (ή τα 
πλησιέστερα) βιβλιοπωλείο από το σημείο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και να κά-
νει κράτηση για κάποιο βιβλίο της σχολής του, δίνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώ-
νυμο και αριθμό μητρώου). Κατόπιν του επιστρέφεται ένας κωδικός που θα χρησιμο-
ποιήσει όταν θα πάει στο βιβλιοπωλείο να αγοράσει το βιβλίο. Για την εύρεση του 
πλησιέστερου βιβλιοπωλείου χρησιμοποιούνται συναρτήσεις του Location API. 

Στο δεύτερο MIDlet εμφανίζεται ένα μενού με τρεις επιλογές: 
 

1. Education. 
2. Entertainment. 
3. Administrator. 

 
Στην πρώτη επιλογή (Education) εμφανίζεται η λίστα με τα μαθήματα της 

σχολής του χρήστη και για κάθε μάθημα υπάρχει η περιγραφή του μαθήματος καθώς 
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και τυχών ανακοινώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα.. Επίσης ο χρήστης 
μπορεί να βρει το υλικό ενός μαθήματος και να το κατεβάσει στο κινητό του τηλέφω-
νο. 

Στη δεύτερη επιλογή (Entertainment) εμφανίζεται μια λίστα από ταινίες που 
παίζονται στο σινεμά και αφού ο χρήστης επιλέξει την ταινία που θέλει να παρακο-
λουθήσει, εμφανίζονται οι ώρες προβολής της ταινίας. Ση συνέχεια ο χρήστης επιλέ-
γει αν θέλει να κάνει κράτηση θέσεων για τη συγκεκριμένη ταινία. Επιλέγει μία από 
τις διαθέσιμες ώρες προβολής της ταινίας, τον αριθμό των θέσεων και το είδος του 
εισιτηρίου (v.i.p., απλό, μειωμένο). Έπειτα, εμφανίζονται οι επιλογές που έκανε και η 
συνολική τιμή. Ο χρήστης μπορεί να κάνει την κράτηση δίνοντας τα στοιχεία του (ό-
νομα πιστωτικής κάρτας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, ονοματεπώνυμο του κατόχου 
της κάρτας), πληρώνει για τα εισιτήρια και του επιστρέφεται ένας κωδικός που θα 
χρησιμοποιήσει όταν θα πάει στο σινεμά να παραλάβει τα εισιτήρια. 

Στην τρίτη επιλογή (Administrator) ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να 
προσθέτει τίτλους βιβλίων για το MIDlet Bookstore από την κινητή του συσκευή για 
κάθε βιβλιοπωλείο ξεχωριστά. Αφού εισάγει το username και το password του, εμφα-
νίζεται ένα πεδίο κειμένου, όπου εκεί γράφει τον τίτλο του βιβλίου, καθώς και μια 
λίστα από βιβλιοπωλεία στην οποία ο διαχειριστής θα αντιστοιχίσει τον τίτλο που ει-
σήγαγε παραπάνω. 
 

6.3 Περιγραφή της βάσης δεδομένων 
 

Η βάση αποτελείται από οχτώ πίνακες. Ακολουθεί περιγραφή για κάθε έναν 
πίνακα ξεχωριστά. 
 

• BOOK: Ο πίνακας BOOK χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βιβλίων 
που υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, Title και 
Bookstore. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός του βιβλίου, στο Title ο τίτλος 
του βιβλίου και στο Bookstore το βιβλιοπωλείο το οποίο έχει το συγκεκριμένο 
βιβλίο. 

 

 
Σχήμα 27: Πίνακας BOOK 
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• BOOKTRANSACTION: Ο πίνακας BOOKTRANSACTION χρησιμοποιεί-
ται για την αποθήκευση των κρατήσεων των βιβλίων από τους φοιτητές. Απο-
τελείται από τα εξής πεδία: ID, BookID, StudentName, StudentID και Re-
serveCode. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός της διακίνησης, στο BookID ο 
κωδικός του βιβλίου, στο StudentName το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, στο 
StudentID ο αριθμός μητρώου του φοιτητή και στο ReserveCode ο κωδικός 
της κράτησης που δίνεται στο φοιτητή για να παραλάβει το βιβλίο. 

 

 
Σχήμα 28: Πίνακας BOOKTRANSACTION 

 
• LESSON: Ο πίνακας LESSON χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 

μαθημάτων της σχολής. Αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, Title, Link και 
Description. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός του μαθήματος, στο Title απο-
θηκεύεται ο τίτλος του μαθήματος, στο Link αποθηκεύεται το path που βρί-
σκεται το αρχείο με τις σημειώσεις του μαθήματος, και στο Description απο-
θηκεύονται πληροφορίες όπως η περιγραφή του μαθήματος καθώς και οι ώρες 
διεξαγωγής του μαθήματος. 
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Σχήμα 29: Πίνακας LESSON 

 
• MOVIE: Ο πίνακας MOVIE χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κινη-

ματογραφικών ταινιών που παίζονται στο σινεμά. Αποτελείται από τα εξής 
πεδία: ID και Name. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός της ταινίας και στο 
Name αποθηκεύεται το όνομα της ταινίας. 

 

 
Σχήμα 30: Πίνακας MOVIE 

 
• TIMETABLE: Ο πίνακας TIMETABLE χρησιμοποιείται για την αποθήκευ-

ση των ωρών προβολής. Αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, StartTime και 
EndTime. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός της ώρας προβολής, στο StartTime 
αποθηκεύεται η ώρα έναρξης μιας ταινίας και στο EndTime αποθηκεύεται η 
ώρα λήξης μιας ταινίας. 

 

 
Σχήμα 31: Πίνακας TIMETABLE 
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• MOVIETIMETABLE: Ο πίνακας MOVIETIMETABLE χρησιμοποιείται 
για την αποθήκευση των ωρών προβολής των ταινιών. Αποτελείται από τα 
εξής πεδία: ID, MovieID, και TimeTableID. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός 
της ώρας προβολής της ταινίας, στο MovieID αποθηκεύεται ο κωδικός της 
ταινίας και στο TimeTableID αποθηκεύεται ο κωδικός της προβολής της ται-
νίας από τον πίνακα TIMETABLE. 

 

 
Σχήμα 32: Πίνακας MOVIETIMETABLE 

 
• BUYTICKET: Ο πίνακας BUYTICKET χρησιμοποιείται για την αποθήκευ-

ση των κρατήσεων των εισιτηρίων των πελατών που τα αγόρασαν μέσω του 
κινητού τους τηλεφώνου. Αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, Name, Num-
berOfTicket, TicketType, Movie, Time και Code. Στο ID αποθηκεύεται ο κω-
δικός της κράτησης, στο Name αποθηκεύεται το όνομα του πελάτη που έκανε 
την αγορά, στο NumberOfTicket αποθηκεύεται ο αριθμός των εισιτηρίων που 
αγόρασε ο πελάτης, στο TicketType αποθηκεύεται ο τύπος του εισιτηρίου 
(VIP, απλό, μειωμένο), στο Movie αποθηκεύεται η ταινία για την οποία αγό-
ρασε τα εισιτήρια ο πελάτης, στο Time αποθηκεύεται η ώρα προβολής της 
ταινίας και στο Code αποθηκεύεται ο κωδικός με τον οποίο ο πελάτης θα πα-
ραλάβει τα εισιτήρια από το ταμείο. 
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Σχήμα 333: Πίνακας BUYTICKET 

 
• PERSONALINFORMATION: Ο πίνακας PERSONALINFORMATION 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των διαχει-
ριστών της βάσης. Αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, Username και 
Password. Στο ID αποθηκεύεται ο κωδικός του διαχειριστή, στο Username 
αποθηκεύεται το όνομα χρήστη του διαχειριστή και στο Password αποθηκεύε-
ται ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή. 

 

 
Σχήμα 344: Πίνακας PERSONALINFORMATION 

 

6.4 Περιγραφή του κώδικα 
 

Ο κώδικας της εφαρμογής αποτελείται από 7 πακέτα (packages) μέσα στα ο-
ποία υπάρχουν συνολικά 27 κλάσεις. Αναλυτικά, τα πακέτα είναι τα εξής: 
 

• com.MultiPurpose.file 
• com.MultiPurpose.http 
• com.MultiPurpose.location 
• com.MultiPurpose.Main 
• com.MultiPurpose.payment 
• com.MultiPurpose.screens 
• com.Multipurpose.server 

 
και οι κλάσεις που περιέχονται στα παραπάνω πακέτα είναι οι εξής: 
 

• BookAdministrator 
• BookInfo 
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• BookListScreen 
• BookStore 
• CardProcessScreen 
• CityMap 
• DescriptionScreen 
• EnterPasswordScreen 
• FileBrowser 
• ImageManager 
• InsertBookScreen 
• InsertServletAccessor 
• MainSelectionScreen 
• MapCanvas 
• MapLandmark 
• MapListener 
• MovieScreen 
• MovieTimeScreen 
• MultiPurpose 
• NewThread 
• QueryServletAccessor 
• ScreenDefault 
• TicketPayment 
• TicketProcessScreen 
• Util (από το com.MultiPurpose.http) 
• Util (από το com.MultiPurpose.location) 
• J2MEServer 

 
Ακολουθεί ανάλυση των σημαντικότερων κλάσεων του κώδικα. 
 

6.4.1 BookStore 
 

Η κλάση BookStore κάνοντας χρήση του Location API αναζητά τα πλησιέ-
στερα βιβλιοπωλεία από τη θέση που βρίσκεται ο χρήστης μέσω ενός χάρτη που εμ-
φανίζεται στη συσκευή του. 
 

6.4.2 CityMap 
 

Η κλάση CityMap χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του χρήστη και των 
landmarks πάνω στον χάρτη και τον προσδιορισμό της θέσης του χρήστη. Επίσης, 
κάθε φορά που ο χρήστης πλησιάζει κάποιο landmark εμφανίζεται η αντίστοιχη ενη-
μέρωση. 
 

6.4.3 QueryServletAccessor 
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Η κλάση QueryServletAccessor χρησιμοποιείται για την υποβολή ερωτημάτων στη 
βάση. 
 

6.4.4 InsertServletAccessor 
 
Η κλάση InsertServletAccessor χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των δεδομένων στη 
βάση. 
 

6.4.5 NewThread 
 

Η κύρια λειτουργία της κλάσης NewThread είναι ο έλεγχος του username και 
του password που δίνει ο διαχειριστής για να μπει στη βάση δεδομένων. Ο έλεγχος 
γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου getViaHttpConnection(String url) η οποία βρίσκε-
ται στην κλάση com.MultiPurpose.http.Util. 
 

6.4.6 Util 
 

Η κλάση Util του πακέτου com.MultiPurpose.http χρησιμοποιείται για το πέ-
ρασμα των δεδομένων από τον client στον server.  
 

6.4.7 J2MEServer 
 

Η κλάση J2MEServer χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του server με τη 
βάση δεδομένων και με τον client. 
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7. Επίλογος 
 

Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην καθη-
μερινή ζωή μας, με δεδομένο ότι αποτελεί όχημα υπηρεσιών και όχι απλώς μία στατι-
κή αποθήκη πληροφοριών και γνώσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κρα-
τήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και δωματίων σε ξενοδοχεία. Οι αλματώδεις εξελί-
ξεις, τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στις ασύρματες και φορητές τεχνολογίες 
προσφέρουν νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις και στους χρήστες. Η ανάγνωση και 
η αποστολή μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω κινητών συ-
σκευών δεν εκπλήσσει κανέναν. 

Το βασικό κίνητρο πίσω από τα email, τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο 
ήταν η επίτευξη γρηγορότερης κι ευκολότερης επικοινωνίας και ο αντίκτυπος που 
έχουν σήμερα στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλος. Τώρα ανοίγονται νέοι ορίζοντες, κα-
θώς η τεχνολογία μας επιτρέπει πλέον να απολαμβάνουμε μία ρεαλιστική εμπειρία 
μέσω προηγμένης επικοινωνίας πολυμέσων. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης 
έφεραν περισσότερη αμεσότητα κι αυθορμητισμό στην επικοινωνία μας - συνθέτο-
ντας ένα πολύ καλύτερο εργαλείο ανάπτυξης σχέσεων - με τη χρήση είτε ηλεκτρονι-
κής είτε βίντεο-σύσκεψης, τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση. 
Πλέον είναι εφικτό να παρακολουθούμε ζωντανά την ορκωμοσία ενός συγγενή μας 
μέσω streaming, ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. 

Σήμερα τα πρωτόκολλα ασύρματων εφαρμογών επιτρέπουν τη διαδικτυακή 
πλοήγηση, ενώ είναι θέμα χρόνου οι καταναλωτές να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
προχωρούν σε συναλλαγές χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε οποιοδήποτε δίκτυο. Το 
κινητό και το τοποκεντρικό εμπόριο (mcommerce και location-based commerce) εί-
ναι οι νέες τάσεις και αναμένεται να οδηγήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του ηλε-
κτρονικού εμπορίου. 

Η θέση και ο χρόνος δεν περιορίζουν πλέον τους ανθρώπους. Ακόμα και μέσα 
στο λεωφορείο η επιθυμία τους να αγοράσουν ένα δώρο για τα γενέθλια ενός φίλου 
τους, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση μιας κινητής συσκευής. Η αναζήτηση 
με βάση τη μέγιστη τιμή που είναι κάποιος πρόθυμος να πληρώσει ή τον επιθυμητό 
χρόνο παράδοσης δεν είναι τα μόνα πλεονεκτήματα. Με τη βοήθεια ευφυών πρακτό-
ρων που ανακτούν πληροφορίες από προηγούμενες αγοραστικές συνήθειες, αλλά και 
από προσωπικά δεδομένα η συναλλαγή δύναται να ολοκληρωθεί με αποτελεσματικό-
τερο τρόπο. Ακριβώς τέτοια χαρακτηριστικά είναι αυτά που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην παγκόσμια διάδοση του κινητού εμπορίου. 

Βέβαια, τα ασύρματα κανάλια δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και διαθέ-
τουν χαμηλό εύρος ζώνης. Η αξιοπιστία και η αποδοτικότητά τους προκαλεί ανησυ-
χία (παραδείγματος χάριν, πώς ανακτάται μία πληροφορία έπειτα από μια αποσύνδε-
ση;). Επίσης οι κινητές συσκευές, οι οποίες δε διαθέτουν πλήθος υπολογιστικών πό-
ρων και οι εφαρμογές τους παρουσιάζουν εμπόδια, τα οποία μεταφράζονται σίγουρα 
σε ένα επιπρόσθετο φορτίο για τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη τους. Το μέγεθος 
της οθόνης (που είναι συνήθως μικρό) είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά το σχεδιασμό του 
interface. Ωστόσο, νέα ασύρματα πρότυπα εμφανίζονται συνεχώς και ο αριθμός συ-
σκευών και γλωσσών προγραμματισμού, που υποστηρίζουν τις κινητές εφαρμογές 
και την παράδοση περιεχομένου συνεχίζεται να αυξάνεται. Χάρη, εξάλλου, στην 
πρόοδο, το σημείο που βρίσκονται κάθε στιγμή οι χρήστες των κινητών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που στεγάζονται στην πε-
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ριοχή και διαθέτουν ειδικές προσφορές. Γνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα και τις προτι-
μήσεις τους εξασφαλίζεται ότι λαμβάνουν μόνο εκείνες που ανταποκρίνονται σε αυ-
τά. 

Ο σχεδιασμός εφαρμογών κινητού εμπορίου που μιμούνται το συναίσθημα 
της ύπαρξης σε μια πραγματική αγορά θα δώσει σίγουρα περισσότερη εμπιστοσύνη 
στους χρήστες για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτών. Με αυτόν τον 
τρόπο ενισχύεται η αγοραστική εμπειρία τους, αφού μπορούν να περπατήσουν ηλε-
κτρονικά γύρω από τις οδούς που βρίσκονται τα καταστήματα, να τα επισκεφτούν, να 
διαβάσουν διαφημίσεις και να συνομιλήσουν με τους προμηθευτές των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών που επιθυμούν. Ήδη πολλές ερευνητικές προσπάθειες κινούνται προς 
αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, για μία τέτοια εικονική εφαρμογή απαιτείται η 
ενσωμάτωση μηχανισμών που μεταξύ άλλων, θα δημιουργούν συνθήκες αγοράς επι-
τρέποντας την επικοινωνία, την ασφάλεια των συναλλαγών και την αλλαγή μέρος 
των συστατικών τους, ανάλογα με την προσωπικότητα του εκάστοτε χρήστη. 

Περιττό να αναφέρουμε ότι αναμένεται να προκύψουν νέες και ακόμα πιο 
καινοτόμες εφαρμογές όσο οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των 
φορητών συσκευών τους. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι το κινητό εμπόριο θα πρέ-
πει να βελτιώσει τη δυναμική του αντιλαμβάνοντας έγκαιρα τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες, ενώ παράλληλα θα αποτελεί επιδίωξή του να μαγνητίσει τους καταναλωτές 
και να τους προσφέρει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, μέσω προστιθέμενης αξίας, 
τοποκεντρικές και πλήρως εξατομικευμένες υπηρεσίες. 
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Παράρτημα 
 

Τεχνολογικοί όροι 
 
3G: Αντιπροσωπεύει την τρίτη γενιά των κινητών ασύρματων προτύπων τηλεπικοι-
νωνιών. Παρέχει μετάδοση φωνής ανάλογης ποιότητας με τις επικοινωνίες σταθερού 
δικτύου και υποστηρίζει ποικίλο περιεχόμενο πολυμέσων. 
ARPU (Average Revenue Per Unit): Μηνιαία έσοδα από μια σύνδεση κινητού ή 
άλλης φορητής συσκευής. 
Bandwidth: Είναι το εύρος των συχνοτήτων ενός καναλιού επικοινωνίας. Μετριέται 
σε Hertz όταν η μετάδοση είναι αναλογική και σε bps όταν είναι ψηφιακή. 
Bluetooth: Είναι μια τεχνολογία βασισμένη σε ένα μικροεπεξεργαστή και ειδικό λο-
γισμικό, το οποίο εγκαθίσταται μέσα στην ασύρματη συσκευή και επιτρέπει την επι-
κοινωνία φωνής και μετάδοση δεδομένων ανάμεσα σε δύο ασύρματες συσκευές (π.χ. 
ψηφιακή κάμερα και υπολογιστή) με τη χρήση αμφίδρομης ψηφιακής συχνότητας. Η 
ακτίνα δράσης του κυμαίνεται μεταξύ 10 και 100 μέτρων και οι ταχύτητες του ως 2 
Mbps, ενώ επιτρέπει τη σύνδεση έως και 8 συσκευών (voice & data). 
Broadband: Είναι μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή ή υπηρεσία υψηλής ταχύτητας με-
τάδοσης, η οποία ξεπερνά τις μερικές εκατοντάδες kbps, δηλαδή περισσότερο από 
δέκα φορές γρηγορότερη από εκείνη των τυπικών αναλογικών τηλεφωνικών γραμ-
μών. Επιτρέπει την υψηλής πυκνότητας διαβίβαση δεδομένων, όπως μουσικά αρχεία, 
βίντεο, ψηφιακές φωτογραφίες και εικόνες και έγγραφα κειμένου μεγάλου μεγέθους. 
Cell: Η επιφάνεια κάλυψης μιας κυψέλης του δικτύου. 
cHTML (compact HTML): Σύστημα microbrowser ειδικά κατασκευασμένο για τις 
υπηρεσίες i-Mode. 
CDPD (Cellular Digital Packet Data): Η τεχνολογία κυψελοειδών ψηφιακών πακέ-
των δεδομένων χρησιμοποιείται από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών για τη μεταφο-
ρά δεδομένων στους κατόχους κινητών συσκευών, μέσω των αχρησιμοποίητων ανα-
λογικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, αν γίνεται υπερβολική χρηση του δικτύου σε 
μια συγκεκριμένη γεωγραφικό περιοχή, το CDPD μπορεί αυτόματα να αναδιανείμει 
τους πόρους για να χειριστεί αποτελεσματικά την πρόσθετη κυκλοφορία. Δεν έτυχε 
μεγάλης αποδοχής. 
CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association): Είναι ο διεθνής ορ-
γανισμός που στοχεύει να αντιπροσωπεύσει όλα τα στοιχεία της ασύρματης επικοι-
νωνίας (συσκευές, προσωπικές υπηρεσίες επικοινωνιών, πρόσθετες εξειδικευμένες 
δορυφορικές κινητές υπηρεσίες) και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των φορέων 
παροχής υπηρεσιών, των κατασκευαστών και όσων ακόμα σχετίζονται με αυτά. 
Digital certificate: Αποτελεί ένα μοναδικό ψηφιακό μέσο ελέγχου μιας ταυτότητας 
στο διαδίκτυο. Εκδίδεται από τις αρχές πιστοποίησης (Certification Authorities, CAs) 
και χρησιμεύει ως νομικά δεσμευτική ηλεκτρονική υπογραφή στις βασισμένες στο 
web συναλλαγές. Η κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί εξασφαλίζει ότι το αυτό πα-
ραμένει ασφαλές από παράνομη τροποποίηση ή απάτη. 
GPRS (General Packet Radio Service): Μέσω αυτής της τεχνολογίας οι ταχύτητες 
μετάδοσης πακέτων αγγίζουν τα 115Kb/sec. Επιτρέπει δηλαδή υψηλές ταχύτητες α-
σύρματου διαδικτύου διευκολύνοντας εφαρμογές, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
και τα παιχνίδια. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εύρους ζώνης και πετυχαίνει αποδοτι-
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κή χρήση του, όταν αυτό είναι περιορισμένο. Είναι κατάλληλο για την αποστολή και 
λήψη τόσο μικρού όσο και μεγάλου όγκου δεδομένων. 
GPS (Global Positioning Systems): Το παγκόσμιο σύστημα εύρεσης τοποθεσίας, 
γνωστό ως GPS, είναι το μοναδικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης σε πλήρης λει-
τουργία. Ένα πλήθος περισσότερων από δύο δωδεκάδων δορυφόρων GPS μεταδίδει 
ραδιοφωνικά ακριβή σήματα συγχρονισμού, που επιτρέπουν σε οποιοδήποτε δέκτη 
GPS να καθορίσει τη θέση του (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και ύψος), 
οπουδήποτε στη γη και σε οποιαδήποτε στιγμή. Τα καταγραμμένα δεδομένα μπορούν 
να αποθηκευτούν μέσα στην κινητή συσκευή ή να μεταδοθούν σε μια κεντρική τοπο-
θεσία ή σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει ότι 
είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο. 
GSM (Global System for Mobile communications): Πρότυπο ψηφιακής κινητής 
τηλεφωνίας, το οποίο αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και εφαρμόζεται σε πάνω από 170 
χώρες παγκοσμίως. 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Πρόκειται για ένα μη 
κερδοσκοπικό, επαγγελματικό σύνδεσμο περισσότερων από 360.000 μεμονωμένων 
μελών σε περίπου 175 χώρες και αποτελεί την Αρχή σε τεχνικούς τομείς, όπως στην 
εφαρμοσμένη μηχανική και τις τηλεπικοινωνίες. Έχει αναπτύξει τις προδιαγραφές για 
το πρότυπο πρωτόκολλο IEEE 802.11. 
i-mode: Η εμπορική ονομασία της υπηρεσίας, την οποία παρέχει η ιαπωνική εταιρεία 
NTT DoCoMo. Παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 1999, βασίζεται σε μια απλου-
στευμένη μορφή του HTML (τη cHTML) και παραδίδει τις βασισμένες σε πακέτα 
πληροφορίες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμη και τις επιχειρησιακές ε-
φαρμογές σε κινητές συσκευές. 
IP telephony: Επιτρέπει σε μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της να διαθέ-
τει σύγκλιση φωνής και δεδομένων σε ένα ενιαίο δίκτυο, αποκτώντας μέσω αυτού 
πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές της, με στόχο βελτίωση της απόδοσής της. Μέσω 
της τεχνολογίας αυτής διαβιβάζονται φωνητικά δεδομένα σε πακέτα χρησιμοποιώ-
ντας το πρωτόκολλο IP αντί των παραδοσιακών συστημάτων PBX και των τηλεφωνι-
κών γραμμών. 
IPv6: Αντιπροσωπεύει την έκτη έκδοση του πρωτοκόλλου διαδικτύου IP και αναπτύ-
χθηκε το 1991 για να αντικαταστήσει το IPv4. Το IPv6 προσφέρει σχεδόν απεριόρι-
στη χωρητικότητα διευθύνσεων IP με την επέκταση του διαστήματος διευθύνσεων 
από τα 32 στα 128bits. Επίσης έχει βελτιώσει την ασφάλεια και έχει διευκολύνει τη 
διαδικασία που απαιτείται από τους κινητούς χρήστες, ώστε συνδεθούν με τα σταθε-
ρά δίκτυα. 
Mesh networking: Η δικτύωση πλέγματος περιλαμβάνει τους ελεύθερους κόμβους 
δικτύων, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και σχηματίζουν διαμορφωμένα δίκτυα, 
με την προϋπόθεση ένας μόνο από αυτούς να είναι συνδεδεμένος σε τοπικό LAN. 
Mobile portal: Διαδικτυακή πύλη που παρέχει υπηρεσίες και περιεχόμενο στους τε-
λικούς χρήστες που την επισκέπτονται από τη φορητή τους συσκευή. 
PDA (Personal Digital Assistant): Ασύρματος υπολογιστής που χωράει σε μια πα-
λάμη. 
RFID (Radio Frequency IDentification): Γενικός όρος για τεχνολογίες που χρησι-
μοποιούν ραδιοσήματα χαμηλής έντασης για την ανάγνωση δεδομένων, που έχουν 
αποθηκευτεί σε αναμεταδότες σε αποστάσεις που κυμαίνονται από ένα ως 300 μέτρα. 
Ένα σύστημα RFID απαιτεί μια κεραία, ένα δέκτη και έναν αναμεταδότη (ετικέτα), ο 
οποίος όταν ενεργοποιηθεί αποστέλλει τις πληροφορίες. Βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ 
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άλλων στην καταγραφή διαδρομών, στη διαχείριση της αποθήκης, στην πιστοποίηση 
συναλλαγών. 
Roaming (Περιαγωγή): Η διαδικασία μετακίνησης μιας κινητής συσκευής από μια 
ασύρματη θέση δικτύου σε άλλη, χωρίς διακοπή στις υπηρεσίες ή απώλεια στη συν-
δεσιμότητα. 
SIM (Subscriber Identity Module): Μια προγραμματιζόμενη έξυπνη κάρτα που επι-
τρέπει την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο. 
Smartphone: Ασύρματο τηλέφωνο με πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες και 
δυνατότητα υποστήριξης κινητών εφαρμογών & τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
SMS (Short Message Service): Τεχνολογία που επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη 
σύντομων μηνυμάτων κειμένου από κινητά τηλέφωνα. Η πρώτη εφαρμογή μηνυμά-
των έκανε την εμφάνιση της το 1992, ενώ σήμερα αποτελεί το πιο επιτυχημένο και 
παράλληλα απλό τρόπο επικοινωνίας μέσω κινητού. Σχεδόν το 90% των sms είναι 
φωνητικές ειδοποιήσεις και προσωπικά μηνύματα. Το υπόλοιπο αφορά υπηρεσίες 
πληροφόρησης, όπως νέα, χρηματιστηριακές τιμές, αθλητική και αστρολογική ενη-
μέρωση. Πρόσθετες παροχές, όπως η απόκτηση ήχων κλήσης και η συνομιλία (chat) 
με μηνύματα μαγνήτισαν την προσοχή των χρηστών. Το SMS αποτελεί την ιδανική 
τεχνολογία u947 για προώθηση δεδομένων, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για 
διαφήμιση. 
UMTS: Είναι το πρότυπο Universal Mobile Telecommunication System για την τε-
χνολογία 3G. 
VAS (Value Added Service): Υπηρεσία που παρέχεται από τον παροχέα ή τους με-
ταπωλητές του και δημιουργεί νέες πηγές εσόδων παρέχοντας αναβαθμισμένες ή και-
νοτόμες υπηρεσίες στους χρήστες του. 
VoIP (Voice over Internet Protocol): Σύστημα για την ψηφιοποιημένη μετάδοση 
φωνής στα δίκτυα IP. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων 
μεταξύ των συμβατών τηλεφωνικών συσκευών ή μέσω υπολογιστών, οι οποίοι διαθέ-
τουν το κατάλληλο λογισμικό. 
WAP (Wireless Application Protocol): Τεχνολογικό πρότυπο, το οποίο επιτρέπει 
στις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές να λαμβάνουν και να μεταφράζουν δεδομένα 
από το διαδίκτυο ή από δίκτυα πληροφοριών. Εμφανίστηκε το 1997 και εισήγαγε 
τους κατόχους κινητών τηλεφώνων στις καινοτόμες ιδέες του κινητού εμπορίου. Με-
ρικά παραδείγματα των υπηρεσιών που προσφέρει είναι η πρόσβαση στο e-mail, ο 
διαμοιρασμός εγγράφων, οι ειδοποιήσεις fax και φωνής, η κράτηση εισιτηρίων, η ε-
νημέρωση και η συνεργατική εργασία. 
Wireless: Όρος για την περιγραφή τηλεπικοινωνιών, στις οποίες τα ηλεκτρομαγνητι-
κά κύματα μεταφέρουν το σήμα πάνω από μέρος ή όλη την πορεία της επικοινωνίας. 
Wireless LAN (WLAN): Ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ράδιοκύματα, 
μικροκύματα ή υπέρυθρη σύνδεση αντί για καλώδια. 
WML (Wireless Markup Language): Είναι ανάλογη της HTML, της γλώσσας προ-
γραμματισμού στο διαδίκτυο. Παραδίδει δικτυακό περιεχόμενο σε μικρές ασύρματες 
συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα εξοπλισμένα με φυλλομετρητές (microbrowsers) 
και φορητές συσκευές, τα οποία συνήθως διαθέτουν πολύ μικρές οθόνες, χαμηλή ε-
πεξεργαστική ισχύ, περιορισμένες δυνατότητες σε μνήμη, χαμηλό εύρος ζώνης και 
απαιτούν περιορισμένες ικανότητες από το χρήστη. 
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