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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
 

1.1 Βασικές Έννοιες - Ορισμός έξυπνων καρτών 

 
 Αρκετοί από εμάς χρησιμοποιούμε ήδη μία ή περισσότερες έξυπνες κάρτες στην 

καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, έξυπνη κάρτα είναι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται στο 

σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM. Οι έξυπνες κάρτες είναι ουσιαστικά μικροσκοπικοί 

υπολογιστές, που έχουν το μέγεθος και τη φόρμα μίας πιστωτικής κάρτας, πάνω στην οποία είναι 

ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip), στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά. 

 

 
Εικόνα 1.1.1 Παράδειγμα smart card 

 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα περιέχει τις επαφές εισόδου-εξόδου και μπορεί να περιέχει 

μόνο μνήμη ή και μικροεπεξεργαστή. 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να παρέχει μία ασφαλή δομή πολλαπλών επιπέδων και 

να επιτρέπει ιεραρχημένη πρόσβαση, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση στα στοιχεία και την 

παραποίηση αυτών, να υπολογίζει κρυπτογραφικές συναρτήσεις (cryptographic functions) και να 

αντιλαμβάνεται άμεσα προσπάθειες πρόσβασης, οι οποίες δεν είναι έγκυρες όπως για παράδειγμα 

το κλείδωμα της κάρτας SIM σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου PIN περισσότερες από τρεις 

συνήθως φορές 
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Προκειμένου το τσιπ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τερματικά ή αναγνώστες τα 

οποία δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος για την εισαγωγή ολόκληρης της κάρτας, είναι δυνατή η 

παραγωγή των καρτών με εγκοπές γύρω από το τσιπ προκειμένου αυτό να αφαιρείται και να 

τοποθετείται στην τερματική συσκευή. Κλασσικό παράδειγμα είναι οι κάρτες SIM.
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1.2 Βασικές λειτουργίες των έξυπνων καρτών 

 

 Οι Smart Cards είναι µία από τις ψηφιακές υποσχέσεις της Εποχής της Πληροφορίας[7]. Η 

τεχνολογία Smart Card  εφαρμόζεται µε  ποικίλους  τρόπους στο εμπόριο, στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες και προϊόντα, στην πιστοποίηση ταυτότητας, καθώς και σε πολλές άλλες και ποικίλου 

τύπου συναλλαγές, ακόμη και σαν κλειδιά πρόσβασης σε κυβερνητικές βάσεις δεδομένων. Σε 

αρκετές χώρες της Ευρώπης για παράδειγμα, ήδη τίθεται σε εφαρμογή η αντικατάσταση των 

βιβλιαρίων υγείας από smart cards µε σκοπό να απαλλαχθούν οι διάφορες υπηρεσίες από το 

παλαιό, βασισμένο στο χαρτί σύστημα.  

Μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης i έδειξε ότι το 27% των εφαρμογών των 

smart card λαμβάνει χώρα σε τραπεζικές συναλλαγές, το 18% στο σύστημα υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας και το 15% στο εμπόριο[5,14,16]. Επίσης, η τεχνολογία των smart cards 

έχει εφαρμοστεί και συμπεριληφθεί στις τηλεπικοινωνίες, αυθεντικοποίηση, τηλεφωνικές 

κάρτες, συστήματα λιανικής πώλησης, συστήματα υψηλής ασφαλείας. Η πολυλειτουργικότητα 

των smart cards είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς. 

Οι smart cards έχουν τρεις βασικές λειτουργίες: αυθεντικοποίηση, αποθήκευση 

δεδομένων και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών. Λέγοντας αυθεντικοποίηση, εννοείται η 

διασφάλιση εκείνη ότι µόνο εξουσιοδοτημένα άτοµα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

συστήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις. Μια smart card µπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι και να αποθηκεύει χρήματα σε διάφορα συναλλάγματα καθώς επίσης 

και πιστωτικά υπόλοιπα και άλλες µμορφές αξιών. Η  smart card µπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και σαν φορητή συσκευή αποθήκευσης ανεξάρτητη από τοποθεσία και µε την 

δυνατότητα να αποθηκεύει ένα ευρύ σύνολο από δεδομένα διαφορετικού τύπου και για 

διαφορετικούς σκοπούς[9]. 

Ξεκάθαρα πια, υπάρχουν πολλά οφέλη που προέρχονται από τις εφαρμογές των smart 

cards. Κατανοώντας τα οφέλη αυτά, και για τους απλούς χρήστες αλλά  και για τους 

οργανισμούς, µπορούµε να αλλάξουμε ριζικά τις σχέσεις ανάμεσα σε πελάτες,  καταναλωτές, 

προμηθευτές ή δημόσιες υπηρεσίες. Μια smart card µπορεί να είναι διαβατήριο, δίπλωμα 

οδήγησης, πιστωτική και χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική κλειδαριά ή κλειδί αυτοκινήτου. Μια 

smart card αναπόφευκτα θα αλλάξει τις καθημερινές µας συνήθειες λόγω της επαναστατικής 
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i E.U general service administrator Smartcardhandbook.pdf Φεβρουάριος 2005   
www.smartcardalliance.org/resources/pdf/smartcardhandbook.pdf (τελευταία πρόσβαση 20/1/2008) 

http://www.smartcardalliance.org/resources/pdf/smartcardhandbook.pdf
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 ευκολίας και αξιοπιστίας όσον αφορά το πώς τα δεδομένα αποθηκεύονται, προσπελάζονται 

και μεταβάλλονται. 

1.3 Ιστορική αναδρομή[2] 

 

Οι πρόγονοι των έξυπνων καρτών θεωρούνται οι πιστωτικές κάρτες που εξέδωσε ο 

οργανισμός Diners Club τη δεκαετία του 1950. Οι κάρτες αυτές είχαν το μέγεθος μίας 

επαγγελματικής κάρτας (business card) και είχαν τυπωμένο το όνομα του κατόχου της στην 

εμπρόσθια όψη. Η επίδειξη της ήταν αρκετή, ώστε ο πάροχος της υπηρεσίας (π.χ. ξενοδοχείο ή 

εστιατόριο) να παράσχει πίστωση στον κάτοχό της. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκαν 

σημαντικά τα επαγγελματικά ταξίδια. 

Αργότερα, η εκτύπωση του ονόματος γινόταν σε ανάγλυφο (όπως για παράδειγμα σήμερα 

στις κάρτες ανάληψης χρημάτων από τα ΑΤΜ των τραπεζών), ώστε να διευκολύνεται η 

αποτύπωση του ονόματος του κατόχου. Μερικά χρόνια αργότερα οι κάρτες αυτές απέκτησαν μία 

μαγνητική λωρίδα (magnetic stripe), η οποία επέτρεπε τη μηχανική αποτύπωση των στοιχείων του 

κατόχου. Με τον τρόπο αυτό η επεξεργασία των στοιχείων μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά, 

επιταχύνοντας τις συναλλαγές. Παρέμενε όμως το πρόβλημα της απάτης, καθώς οποιοσδήποτε, 

έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορούσε να δημιουργήσει πλαστές κάρτες. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι έξυπνες κάρτες είναι το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης 

βελτίωσης των πλαστικών καρτών και των microchips.Το 1969 παρουσιάστηκε στη Γαλλία, από 

τον δημοσιογράφο Roland Moreno, μία ιδέα για μία κάρτα με ενσωματωμένο κύκλωμα. Με τον 

τρόπο αυτό γεννήθηκε η έξυπνη κάρτα. Οι έξυπνες κάρτες αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στη 

Γερμανία (1967), στην Ιαπωνία (1970) και στις Η.Π.Α. (1972). Οι έξυπνες κάρτες άνθισαν τη 

δεκαετία του 1980. Στο διάστημα 1982-84 η Cartai Bancaire (Ένωση Τραπεζικών Καρτών της 

Γαλλίας) έτρεξε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα για έξυπνες κάρτες. Η Ένωση συνεργάστηκε με 

τις εταιρείες Bull, Philips και Schlumberger κάνοντας δοκιμές στις Γαλλικές πόλεις Blois, Caen 

και Lyon. Οι δοκιμές είχαν τεράστια επιτυχία και μόνο ελάσσονα προβλήματα. Μία βελτίωση που 

προέκυψε από το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν η ενσωμάτωση της μαγνητικής λωρίδας, ώστε να 

διατηρηθεί η συμβατότητα με τα τότε υπάρχοντα συστήματα. 

Μετά την πολύ πετυχημένη δοκιμή, οι Γαλλικές τράπεζες εισήγαγαν τη χρήση των 

έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες στο ευρύ κοινό. Η χρήση αυτή είναι το πρώτο 

παράδειγμα δημόσιας λειτουργίας των έξυπνων καρτών για τραπεζικές λειτουργίες. Παράλληλα, 

έγινε μία μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία στη Γαλλία, στην οποία  καθιερώθηκε ο όρος «έξυπνη 

κάρτα» (smart card). 
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1.4 Πεδία εφαρμογών έξυπνων καρτών 

 

Μια έξυπνη κάρτα είναι μια κάρτα μεγέθους πιστωτικής κάρτας που περιέχει ένα ή 

περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα (Ics, integrated circuits) και μπορεί επίσης να υιοθετήσει 

μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες: μαγνητική λωρίδα, κώδικας φραγμών 

(γραμμικοί ή δισδιάστατοι bar codes), συσκευές αποστολής σημάτων ραδιοσυχνότητας, 

βιομετρικές πληροφορίες, κρυπτογράφηση και επικύρωση, ή φωτογραφίες. Το τσιπ 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ICC, integrated circuit chip) που ενσωματώνεται στην έξυπνη 

κάρτα μπορεί να ενεργήσει ως υπολογιστής. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στη μνήμη του τσιπ και 

μπορούν να προσεγγιστούν από διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας. Η μνήμη περιέχει επίσης το 

λειτουργικό σύστημα τσιπ μικροελεγκτών (COS, circuit operating system), το λογισμικό 

επικοινωνιών και μπορεί επίσης να περιέχει τους αλγορίθμους κρυπτογράφησης για να 

καταστήσει τα προγράμματα και τα στοιχεία εφαρμογών απροσπέλαστα. Όταν χρησιμοποιούνται 

από κοινού με τις κατάλληλες εφαρμογές, οι έξυπνες κάρτες μπορούν να παρέχουν  ενισχυμένη 

ασφάλεια και τη δυνατότητα να καταγράψουν, να αποθηκεύσουν, και να ενημερώνουν τα 

υπάρχοντα στοιχεία. Όταν εφαρμόζονται κατάλληλα, μπορούν να παρέχουν την τόσο αναγκαία 

διαλειτουργικότητα σε υπηρεσίες και να επιτρέψουν τις πολλαπλάσιες εφαρμογές ή τις χρήσεις με 

μια ενιαία κάρτα[1,4,5,6,14]. 

Η τεχνολογία έξυπνων καρτών μπορεί να παρέχει ασφάλεια με την χρήση της σε μια 

εταιρεία, μπορεί να την κάνει αποδοτικότερη και διαλειτουργική, παραδίδοντας μέσω της 

τεχνολογίας των έξυπνων καρτών την επικύρωση και την ασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, τη 

διαχείριση στοιχείων, την υποστήριξη πελατών, και τις επικοινωνίες. Το ICC, η τεχνολογία σε μια 

κάρτα που την κάνει δηλαδή "έξυπνη κάρτα" παρέχει διάφορες λειτουργίες.  

Η τεχνολογία έξυπνων καρτών μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που περιβάλλουν τη 

διαχείριση ταυτότητας. Μια οργάνωση μπορεί να αποβάλει τις περιττές δαπάνες, και τους 

υποαπασχολούμενους πόρους μέσω της εφαρμογής έξυπνων καρτών. Ο συνδυασμός τεχνολογίας 

έξυπνων καρτών με εφαρμογές βασισμένες στο internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και άλλες 

επιχειρησιακές χρήσεις του διαδικτύου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για τους 

υπαλλήλους. 
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Μέσα στο πορτοφόλι του ο καθένας μας μπορεί να έχει πιθανώς μερικές πιστωτικές 

κάρτες, μια κάρτα ταυτότητας, μια κάρτα για ανάληψη χρημάτων από ATM, και ίσως μερικές 

άλλες πλαστικές κάρτες. Είναι εύκολα κατανοητό πως αυτές οι πλαστικές κάρτες έχουν γίνει ένα 

πολύ σημαντικό μέρος της ζωής ενός σύγχρονου ανθρώπου. Παραθέτονται μερικά σενάρια όπου 

κάποιος χρησιμοποιεί τις πλαστικές κάρτες αυτές τις μέρες[14,16]: 
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• Να πιστοποιήσει την ταυτότητα του 

• Ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα 

• Χρήση σαν πιστωτική κάρτα 

• Τηλεφωνική κάρτα 

• Έλεγχος πρόσβασης  

 

Οι περισσότερες από αυτές τις πλαστικές κάρτες είναι συνήθως μαγνητικές κάρτες 

λωρίδων. Παρά την τεράστια  δημοτικότητα τους, οι μαγνητικές κάρτες λωρίδων πάσχουν από μια 

κρίσιμη αδυναμία[2]: τα στοιχεία που αποθηκεύονται  μπορούν να διαβαστούν εύκολα και να 

τροποποιηθούν από κάποιον με  πρόσβαση στο σωστό είδος εξοπλισμού. Kατά συνέπεια, μια 

εμπιστευτική πληροφορία όπως ένας προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN) ή ένας κωδικός 

πρόσβασης δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε αυτές και ένας host κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής 

(όπως μια συσκευή POS ή ένα ATM) θα πρέπει να μπαίνει on-line για να γίνει ο έλεγχος του PIN, 

και αυτό σε μια ευρωπαϊκή και ασιατική χώρα είναι πολύτιμος χρόνος και συνάμα δαπανηρό. Η 

ανάπτυξη των έξυπνων καρτών, μαζί με τις ταχείες προόδους στο σύστημα κρυπτογραφίας, έχει 

οδηγήσει σε μια λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα. 

Η τεχνολογία έξυπνων καρτών παρέχει μια εργαλειοθήκη ικανοτήτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν σε μια έξυπνη κάρτα αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων 

των λειτουργιών, όπως[14]: 

 

1. Εργαλεία ελέγχου πρόσβασης. Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να παρέχουν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας που επιτρέπουν στην κάρτα να λειτουργήσει ως 

σημείο επικύρωσης για την ασφαλή πρόσβαση στα τερματικά και τα δίκτυα (όπως τα 

δίκτυα τοπικής περιοχής (LANs) και το Διαδίκτυο), καθώς επίσης και για τη φυσική 

πρόσβαση σε κτήρια, δωμάτια, μέρη χώρων στάθμευσης, και την διέλευση σε άλλες 

εγκαταστάσεις. 

2. Εργαλεία πληρωμής. Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πίστωση, 

χρέωση, ή κάρτα αξίας αποθήκευσης ή κάρτα πληρωμής και να παρέχουν την ικανότητα 

να προσεγγιστούν οι οικονομικοί απολογισμοί και τα κεφάλαια μεταφοράς μεταξύ των 

απολογισμών. 
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3. Εργαλεία αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών. Ανάλογα με το μέγεθος του ICC, 

οι έξυπνες κάρτες μπορούν να αποθηκεύσουν και να διαχειριστούν διάφορα στοιχεία με 

ποικίλες εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, οι ιατρικές πληροφορίες που αποθηκεύονται 

σε μια έξυπνη κάρτα μπορούν να προσεγγιστούν από έναν εξουσιοδοτημένο ιατρικό 

ανώτερο υπάλληλο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε μια στερεότυπη ιατρική 



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

επίσκεψη. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών μπορεί να μειώσει χρονικά την εργασία 

εντοπισμού πληροφοριών σε όγκους χαρτιών. Εάν το ιατρικό γεγονός ήταν απειλητικό για 

τη ζωή του ασθενούς και έκτακτη ανάγκη, οι πληροφορίες θα ήταν αμέσως προσιτές, 

κερδίζοντας ενδεχομένως κρίσιμο χρόνο. 
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2.ΕΙΔΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

2.ΕΙΔΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ  
 

2.1 Αποτυπωμένες σε ανάγλυφο κάρτες  

 

Η αποτύπωση σε ανάγλυφο[2,13] είναι η παλαιότερη τεχνική για τα αναγνώσιμα από 

μηχανή χαρακτηριστικά γνωρίσματα στις κάρτες ταυτοποίησης. Οι αποτυπωμένοι σε ανάγλυφο 

χαρακτήρες στην κάρτα μπορούν να μεταφερθούν στο έγγραφο χρησιμοποιώντας απλές και 

ανέξοδες μηχανές, και μπορούν επίσης να διαβαστούν εύκολα οπτικά (από τους ανθρώπους). Η 

φύση και η θέση των αποτυπωμάτων εσωκλείεται στο πρότυπο ISO 7816[10]. Αυτό το πρότυπο 

έχει να κάνει με τις μαγνητικές λωρίδες καθώς επίσης και την αποτύπωση σε ανάγλυφο.  
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Το ISO 7816 προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τους αποτυπωμένους σε ανάγλυφο 

χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένης της μορφής, του μεγέθους και του ύψους αποτύπωσης στο 

ανάγλυφο. Επίσης ορίζει τον ακριβή προσδιορισμό θέσης των χαρακτήρων στην κάρτα (memory 

allocation) και επίσης ορίζει δύο χωριστές περιοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1.1. Η περιοχή 1 

είναι για τον αριθμό αναγνώρισης της κάρτας, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι ο εκδότης της 

κάρτας καθώς επίσης και το ποιος είναι ο κάτοχος  της κάρτας. Η περιοχή 2 είναι για τα πρόσθετα 

στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο κάρτας, όπως το όνομα και η διεύθυνσή του. 

Με την πρώτη ματιά, το να μεταφέρεις πληροφορίες εκτυπώνοντας τες από 

αποτυπωμένους σε ανάγλυφο χαρακτήρες μπορεί να φαίνεται αρκετά πρωτόγονο. Εντούτοις, η 

απλότητα αυτής της τεχνικής έχει καταστήσει  δυνατή την χρήση πιστωτικών καρτών ακόμη και 

σε χώρες αρκετά υποανάπτυκτες. Η εκμετάλλευση αυτής της τεχνολογίας δεν απαιτεί ούτε 

ηλεκτρική ενέργεια ούτε σύνδεση σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο. 
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                   B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           region 1  
 

                      region 2                        D          A 
 
 
                                                                                                                                             

E 

 F 

 
 
Η περιοχή 1 είναι για το ID number  της κάρτας (19 χαρακτήρες), και η περιοχή 2 

είναι για το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της κάρτας και την διεύθυνση του (4 × 27 

χαρακτήρες). A = 21.42 ± 0.12 mm, B = 10.18 ± 0.25 mm, D = 14.53 mm, E = 

2.41−3.30 mm, F = 7.65 ± 0.25 mm 

 

Εικόνα 2.1.1: Περιοχές αποτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο 

 

2.1.1 Μαγνητική κάρτα λωρίδων (magnetic stripe card)  

 

Αν μελετηθεί οπτικά μια πιστωτική κάρτα, πιθανότατα στο πίσω της μέρος θα υπάρχει μια 

μαύρη λωρίδα, περίπου μισή ίντσα πάχος, που διατρέχει όλη την κάρτα σε μήκος. Αυτή η μαύρη 

λωρίδα, που αποτελείται από τρεις διαδρομές των μαγνητικών μορίων που συνδέονται με το 

υπόστρωμα καρτών, είναι ο πυρήνας μιας μαγνητικής κάρτας λωρίδων[2,13]. Οι μαγνητικές 

κάρτες λωρίδων εισήχθησαν για τρεις λόγους: 

 

• Να αποθηκεύουν δεδομένα που να είναι αναγνώσιμα από κατάλληλες συσκευές 

• Να ελαχιστοποιούν την χρήση φυσικού χαρτιού σε χρηματικές συναλλαγές 

• Να επιτρέπουν την αυτοματοποίηση διαφόρων λειτουργιών 
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Όπως εξηγήθηκε πριν, η μαγνητική λωρίδα αποτελείται από τρεις διαδρομές. Μια 

διαδρομή διαιρείται σε μικροσκοπικές περιοχές, κάθε περιοχή είναι το 1/75 μιας ίντσας. Για να 
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αποθηκεύσουν τα στοιχεία όσον αφορά τη μαγνητική κάρτα λωρίδων, τα μόρια σε μια περιοχή 

είναι μαγνητισμένα με ένα ιδιαίτερο τρόπο (δείτε το σχήμα 2). Εάν μέσα σε μια περιοχή η πόλωση 

των μορίων δεν αλλάζει, κατόπιν δεν υπάρχει καμία αντιστροφή ροής και αντιπροσωπεύει το 0. 

Αλλά εάν η πόλωση αλλάζει, υπάρχει μια αντιστροφή ροής και αντιπροσωπεύει το 1. Όταν η 

μαγνητική κάρτα λωρίδων διαβάζεται, βασισμένος στις αντιστροφές ροής, ο αναγνώστης παίρνει 

τα στοιχεία αποθηκευμένα σε αυτήν. Η μαγνητική λωρίδα που παρουσιάζεται στην εικόνα 2.1.2.1 

θα διαβαζόταν σαν:  010010 

 
 
Σχήμα 2  —  Magnetic Stripe with Domains 

 
 
 
 

 
Τα βέλη στα κουτάκια αντιπροσωπεύουν την 

πόλωση των μαγνητικών μερών. 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.2.1: Μαγνητική λωρίδα 

 

Η μαγνητική λωρίδα είναι περίπου τέσσερις ίντσες σε μήκος και αποτελείται από τρεις 

διαδρομές. Κάθε διαδρομή αποτελείται από περιοχές 1/75 της ίντσας σε μέγεθος. Κάθε περιοχή 

αντιπροσωπεύει ένα bit. Ως εκ τούτου, η συνολική ικανότητα μεταφοράς δεδομένων μιας 

μαγνητικής κάρτας λωρίδων είναι 900 bit. 

Το κύριο πρόβλημα με τις μαγνητικές κάρτες λωρίδων είναι ότι τα στοιχεία μπορούν να 

διαβαστούν εύκολα και να αλλαχθούν από τον καθένα με την προϋπόθεση της πρόσβασης στο 

σωστό είδος εξοπλισμού. Ο όρος “card skimming” είναι ο όρος που δίνεται στη διαδικασία όπου 

τα στοιχεία μιας έγκυρης κάρτας αντιγράφονται bit ανά bit επάνω σε μια άλλη κάρτα. Οι 

αναγνώστες για τις μαγνητικές κάρτες λωρίδων κοστίζουν περίπου $100 ενώ οι κωδικοποιητές 

κοστίζουν ως $1000. Ως αποτέλεσμα αυτού του μειονεκτήματος, αυτές οι κάρτες δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Στην επόμενη εικόνα (2.1.2.2) φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία μιας μαγνητικής κάρτας. 
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Εικόνα 2.1.2.2: Στοιχεία μαγνητικής κάρτας 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2.1.1) βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των τριών 

tracks(περιοχών) όπως ορίζονται στο πρότυπο. 

 

Feature Track 1 Track 2 Track 3 

Ποσότητα 

χαρακτήρων 

79 χαρακτήρες 40 χαρακτήρες 107 χαρακτήρες 

Κωδικοποίηση 6-bit αλφαριθμητικό 4-bit BCD 4-bit BCD 

Πυκνότητα 

δεδομένων 

210 bpi 75 bpi 210 bpi 

Εγγραφή Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται 

Χωρητικότητα σε bit 840 300 840 

Ποσότητα σε bit 474 160 428 

                                

                                    Πίνακας 2.1.1 : Χαρακτηριστικά των περιοχών (tracks) 
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82.55 mm 
 

 
 
2.92 mm 

 
 

track 1 
 

track 3 

 
 
 
track 2 
 

 
 
 
15.82 mm 
 

5,54 mm 
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2.2 Γενική ταξινόμηση έξυπνων καρτών 

 

Συχνά οι όροι "κάρτα τσιπ"(chip card), "κάρτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων"( integrated 

circuit chip) και "έξυπνη κάρτα"(smart card) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αλλά μπορούν να 

σημαίνουν και διαφορετικά πράγματα. Οι έξυπνες κάρτες είναι τα νεότερα μέλη της οικογένειας 

πλαστικών καρτών. Μια έξυπνη κάρτα ορίζεται ως: Μια πλαστική κάρτα, συνήθως παρόμοια στο 

μέγεθος και τη μορφή με μια πιστωτική κάρτα, που περιέχει ένα microprocessor και μνήμη (που 

επιτρέπει στον microprocessor να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία) και είναι 

συμμορφωμένη με το πρότυπο ISO 7816. Αν και μπορούν να ταξινομηθούν βάσει  διάφορων 

παραμέτρων, ο πιο σωστός διαχωρισμός είναι αυτός που ταξινομεί τις έξυπνες κάρτες με βάση τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά, την διεπαφή, και το λειτουργικό σύστημα (OS) της έξυπνης 

κάρτας[6,14] . Αυτή η ταξινόμηση απεικονίζεται καλύτερα στον πίνακα 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart cards με τσιπ 
Διπλής διεπαφής 

Τύπος  Τσιπ μνήμης 

Χωρίς 
ασφάλεια 

Με 
ασφάλεια 

Smart cards 

Μέθοδος μετάδοσης 
δεδομένων Χωρίς επαφές Με επαφές 

Με coprocessor 

Χωρίς coprocessor 

 

Πίνακας 2.2 : Ταξινόμηση έξυπνων καρτών σύμφωνα με βάση τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά 
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2.2.1 Ταξινόμηση βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών  

 

Όταν ταξινομούνται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι έξυπνες κάρτες μπορούν να 

τοποθετηθούν σε δύο κατηγορίες. Εκείνες με έναν επεξεργαστή καλούνται κάρτες 

μικροϋπολογιστή τσιπ ή κάρτες επεξεργαστών, και εκείνοι χωρίς τσιπ καλούνται κάρτες μνήμης. 

 

Κάρτες μνήμης. Αυτές είναι οι πιο κοινές και λιγότερες ακριβές κάρτες.  

 

Περιέχουν: 

 

EEPROM[9]: ηλεκτρικά εξαλείψιμη και προγραμματίσημη μόνο, ανάγνωσης μνήμη             

(electrically erasable programmable read-only memory). Αυτή είναι σαν μια συσκευή 

αποθήκευσης δεδομένων όπου όλα τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται. Το μέγεθος της 

EEPROM μνήμης ποικίλλει από 2 kB σε 8 kB. Τα στοιχεία EEPROM μπορούν να κλειδωθούν με 

ένα PIN. Παραδείγματος χάριν, σε μια τηλεφωνική κάρτα, η μνήμη EEPROM μπορεί να κρατήσει 

το χρόνο ομιλίας που απομένει. 

ROM[9]: Μόνο ανάγνωσης μνήμη(Read only memory). Σε αυτή τη μνήμη αποθηκεύονται 

τα δεδομένα εκείνα που δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια ζωής των καρτών. Δεδομένα όπως ο 

αριθμός της κάρτας, ή το όνομα του κατόχου της κάρτας, κ.λπ.... 

Έλεγχοι λογικής διαχειρίζονται την πρόσβαση στη μνήμη και επιτρέπουν την ανάγνωση 

και την εγγραφή σε αυτήν. Οι περιοχές της μνήμης είναι προσιτές μόνο αφού παρέχεται ένας 

μυστικός κώδικας. Αυτός ο κώδικας μπορεί να παρασχεθεί από τη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων 

καρτών ή τον κάτοχο της κάρτας. Μια απλοποιημένη αρχιτεκτονική καρτών memory only 

απεικονίζεται στο σχήμα 2.2.1.1. 

 

Σχήμα 4. Εσωτερική δομή μιας memory card. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.1.1: Απλοποιημένη αρχιτεκτονική καρτών memory only 
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I/O interface Λογική 
ασφαλείας 

ROM 
Μόνιμα 
δεδομένα 

EEPROM 
Δεδομένα 
εφαρμογών 
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Η απλή τεχνολογία αυτών των καρτών τις επιτρέπει να είναι πολύ φτηνές (περίπου $1, 

όταν αγοράζονται σε μεγάλη ποσότητα). Αυτές οι κάρτες μπορούν να αποθηκεύσουν δεδομένα 

από μερικά εκατοντάδες bytes μέχρι 8kB. Οι κάρτες αυτές βρίσκουν ευρεία αποδοχή στις 

προπληρωμένες κλήσεις μέσω τηλέφωνου λόγω της απλότητάς τους. Άλλες πιθανές περιοχές 

όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τις μηχανές πώλησης, τη μεταφορά και την 

επικόλληση ετικέτας σε προϊόντα, τα προπληρωμένα σημεία στάθμευσης. 

 

Κάρτες μικροεπεξεργαστών. Όπως το όνομα υπονοεί, αυτές είναι κάρτες που έχουν 

ενσωματωμένο ένα μικροεπεξεργαστή. Είναι αυτές που μπορούν τεχνικά να αποκαλεστούν 

έξυπνες κάρτες. Τα σημαντικά συστατικά μιας κάρτας τσιπ είναι[9]: 

 

1. Μια 8-bit έως 32-bit μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (ΚΜΕ) 

2. Μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM) ή flash memory που περιέχει το λειτουργικό σύστημα 

του τσιπ και, προαιρετικά, τα προγράμματα εφαρμογών. 

3. Μνήμη τυχαίας πρόσβασης (RAM) που χρησιμεύει ως ένας προσωρινός κατάλογος για τα 

στοιχεία. 

4. Άλλη αμετάβλητη μνήμη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων των 

χρηστών (π.χ. EEPROM, ferroelectric RAM, flash memory) 

5. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ενσωματώνουν τα αντίμετρα ενάντια στις γνωστές και 

προβλεπόμενες απειλές ασφάλειας για να επιτύχουν τα κοινά κριτήρια. 

6. Περιβαλλοντικοί αισθητήρες (π.χ., τάση, συχνότητα, θερμοκρασία) 

7. Τουλάχιστον ένα serial communication port 

8. Μια τυχαία γεννήτρια αριθμού 

9. Χρονόμετρα 

10.  Προαιρετική μηχανή συστήματος κρυπτογραφίας (που παρέχει την υποστήριξη για DES, 

3DES, RSA, ECC) 

11.  Προαιρετικές άλλες αφιερωμένες περιφερειακές μονάδες (π.χ., checksum επιταχυντής, 

Serial Peripheral Interface (SPI) communication port).  
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Οι κάρτες τσιπ είναι ακριβότερες από τις κάρτες μνήμης. Το κόστος τους κυμαίνεται από 

$2 έως $20, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι διαθέσιμα. Αυτές οι κάρτες 

μπορούν να εμπεριέχουν πολλαπλές εφαρμογές και να παρέχουν αρκετά μεγάλη ασφάλεια. 

Τέτοιες κάρτες χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πρόσβασης, στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, 

πιστωτικές κάρτες,  επικόλληση ετικέτας και άλλες εφαρμογές όπου η υψηλή ασφάλεια είναι το 



2.ΕΙΔΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

κύριο μέλημα. Μια απλουστευμένη έκδοση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής μιας κάρτας μνήμης 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1.2.2. 

 

Σχήμα 5. Εσωτερική δομή μιας κάρτας με τσιπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήμα 2.1.2.2: Απλουστευμένη έκδοση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής μιας κάρτας μνήμης 

 

2.2.2 Ταξινόμηση βάση των διεπαφών 

 

Οι έξυπνες κάρτες είναι επίσης ταξινομημένες βάσει της μεθόδου επικοινωνίας και 

μεταφοράς στοιχείων μεταξύ αυτών και των συσκευών ανάγνωσης[9]. Με βάση αυτό το κριτήριο, 

οι έξυπνες κάρτες είναι ταξινομημένες σε κάρτες επαφών (contact cards), ανέπαφων καρτών 

(contactless cards), και κάρτες combi. Οι κάρτες επαφής πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στον 

αναγνώστη, ενώ οι ανέπαφες κάρτες τροφοδοτούνται μέσω ενός σήματος ραδιοσυχνότητας και 

δεν απαιτούν την εισαγωγή σε έναν αναγνώστη. Οι κάρτες Combi, επίσης γνωστές ως υβριδικές 

κάρτες, μπορούν να τροφοδοτηθούν με την εισαγωγή τους σε ένα αναγνώστη ή από ένα σήμα 

ραδιοσυχνότητας. 

 

 
C1  C5 

C2  C6 

C3  C7 

C4  C8 
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2.ΕΙΔΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

Σχήμα 2.2.2.1 : Διάταξη των επαφών σύμφωνα με το ISO 7816 

 

i) Κάρτες επαφών. Οι κάρτες επαφών[6,9] απαιτούν την εισαγωγή στον αναγνώστη 

καρτών για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα. Κάθε τέτοια κάρτα περιέχει έξι έως οκτώ επίχρυσες 

επαφές που έρχονται σε φυσική επαφή με τον αναγνώστη κατά την εισαγωγή τους σε αυτόν. Η 

κάρτα λαμβάνει ρεύμα από τον αναγνώστη μέσω αυτών των επαφών. Σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 7816, οι επαφές των καρτών είναι αριθμημένες όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.2.1 και ο 

προσδιορισμός των επαφών, μαζί με τις λειτουργίες τους, εξηγείται στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 2.2.2.1). 

 

Αριθμός επαφής Σχεδιασμός επαφής Λειτουργία επαφής 

C1 Vcc Παροχή ρεύματος 

C2 RST Επανεκκίνηση 

C3 CLK Ρολόι 

C4 RFU Κάποια μελλοντική χρήση 

C5 GND Γείωση 

C6 Vpp Παροχή ρεύματος 

C7 I/O Είσοδος/έξοδος 

C8 RFU Για μελλοντική χρήση 

 

 

Πίνακας 2.2.2.1 : Προσδιορισμός και λειτουργίες των επαφών 
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Οι κάρτες επαφών έχουν ορισμένους περιορισμούς. Με τον καιρό, αυτές οι επαφές 

φθείρονται καθιστώντας τις κάρτες αυτές άχρηστες. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις λόγω κακής 

επαφής μπορούν να βλάψουν τα κυκλώματα. Άλλες φορές οι ιδιοκτήτες των καρτών βγάζουν τις 

κάρτες από τον αναγνώστη προτού να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, προκαλώντας αυτό που είναι 

γνωστό ως card tearing. Ο κακός χειρισμός τους αλλά και οι πιέσεις κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγής τους στον αναγνώστη οδηγούν επίσης στη φθορά της κάρτας. 

 

ii) Ανέπαφες κάρτες. Οι ανέπαφες κάρτες[6,9] δεν απαιτούν την εισαγωγή σε αναγνώστη 

καρτών. Απλά πρέπει να περάσουν κοντά από μια κεραία για να πραγματοποιήσουν τη 

συναλλαγή. Η απόσταση ανάγνωσης ποικίλλει από μερικά εκατοστόμετρα μέχρι 50 εκατοστά. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία επαφή, αυτές οι κάρτες λύνουν τους περισσότερους 



2.ΕΙΔΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

από τους περιορισμούς που περιγράφονται για τις κάρτες επαφών. Τέτοιες κάρτες 

χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις όπου η συναλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ 

γρήγορα παραδείγματος χάριν σε μαζική διέλευση, οδικά διόδια (TEO PASS), κ.λπ.... 

Οι ανέπαφες κάρτες είναι αρκετά πιο ακριβές έναντι των καρτών επαφής, αλλά έχουν 

επίσης μια μακρύτερη διάρκεια ζωής και είναι πιο αξιόπιστες. 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 2.2.2.2) παρουσιάζει μια σύγκριση των διαφορετικών μη 

επαφής τεχνολογιών (14443, 15693, 125kHZ) και παρουσιάζει παραδείγματα των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων διαθέσιμων για κάθε ένα (όπως το μεγέθους μνήμης και οι 

μέθοδοι κρυπτογράφησης).  

 

Μοντέλο 14443 15693 125kHz 

Συχνότητα 13.56MHz 13.56MHz 125kHz 

Απόσταση 

ανάγνωσης 

Μέχρι 10 εκατοστά Μέχρι 1 μέτρο Μέχρι 1 μέτρο 

Κρυπτογράφηση MIFARE, 

DES/3DES, 

AES,RSA,ECC 

DES/3DES Μοντέλο 

κρυπτογράφησης της 

εταιρείας 

Ικανότητα 

αποθήκευσης 

64Kbytes-72Kbytes 256bytes-

2Kbytes 

8bytes-256bytes 

Read/write 

ικανότητα 

Read/write Read/write Read 

Ρυθμός 

μετάδοσης 

δεδομένων 

Μέχρι 106kbps Μέχρι 26.6kbps Μέχρι 4kbps 

Δυνατότητα 

επέκτασης σε 

κάρτα combi 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Πίνακας 2.2.2.2 : Σύγκριση των διαφορετικών μη επαφής τεχνολογιών 
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iii) Combi ή υβριδικές κάρτες. [6,9,14] Οι κάρτες Combi είναι εκείνες που 

χαρακτηρίζονται και από τα δυο είδη διεπαφών, διευκολύνοντας κατά συνέπεια τη χρήση τους με 
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καθέναν από τους δυο τρόπους. Παραδείγματος χάριν, μια κάρτα επαφής θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί σε μηχάνημα που έχει μια μπαταρία και μια κεραία και να μπορέσει να 

επικοινωνήσει με έναν ανέπαφο αναγνώστη. Άλλες κάρτες combi θα μπορούσαν να είναι και με 

τις δύο διεπαφές: μια για τους αναγνώστες επαφών και μια για τους ανέπαφους αναγνώστες. Το 

ανέπαφο τσιπ χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που απαιτούν γρήγορους χρόνους συναλλαγής, 

και το τσιπ επαφών χρησιμοποιείται για εκείνες τις εφαρμογές που απαιτούν την υψηλότερη 

ασφάλεια. 

2.2.3 Ταξινόμηση βάση του λειτουργικού συστήματος 

 

Οι έξυπνες κάρτες είναι επίσης ταξινομημένες βάσει του λειτουργικού συστήματός τους 

(OS)[15,8]. Υπάρχουν πολλά λειτουργικά συστήματα έξυπνων καρτών διαθέσιμα στην αγορά, τα 

κυριότερα είναι: 

 

•   MultOS    

•   JavaCard    

•   Cyberflex 

•   StarCOS    

•   MFC    

 

Τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων καρτών (συνήθως αποκαλούμενα SCOS) τοποθετούνται 

στην μνήμη ROM και καταλαμβάνουν συνήθως λιγότερο από 16 kB. Το SCOS συνήθως 

αναλαμβάνει τα κάτωθεν : 

 

•   Διαχείριση αρχείων 

•   Διαχείριση  μνήμης 

•   Πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων 
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3. ΤΥΠΟΙ ΜΝΗΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ 

 

 ROM. Η Read-Only Memory [9]περιέχει το λειτουργικό σύστημα του τσιπ. Το λειτουργικό 

σύστημα ελέγχει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ του τσιπ και του εξωτερικού κόσμου ενώ επίσης 

ελέγχει την πρόσβαση στο σύστημα αρχείων. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ROM είναι ότι 

γράφεται  κατά τη διάρκεια της παραγωγής από τον κατασκευαστή ημιαγωγών και, μόλις γραφτεί, 

δεν μπορεί να αλλάξει. 

 EEPROM.   Η Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory[9] είναι μία 

αμετάβλητη μνήμη (δηλαδή δεν χάνει τα στοιχεία της εάν σταματήσει η παροχή ρεύματος) και 

είναι ανάγνωσης-γραφής μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η πρόσβαση στη μνήμη 

EEPROM ελέγχεται από το λειτουργικό σύστημα του τσιπ. Μια EEPROM μπορεί με την 

σημερινή τεχνολογία  να περιέχει 128 kbyte με τη δυνατότητα για επέκταση σε λίγο περισσότερα 

από 256 kbyte. Η EEPROM μπορεί να περιέχει στοιχεία όπως ένα PIN που μπορεί να 

προσπελαστεί μόνο από το λειτουργικό σύστημα. Και άλλα όμως στοιχεία μπορούν να γραφτούν 

σε μια τέτοια μνήμη όπως ο αύξων αριθμός μιας κάρτας, κατά τη διάρκεια κατασκευής της 

κάρτας. Η EEPROM χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για την αποθήκευση δεδομένων διαφόρων 

εφαρμογών και για ορισμένες φιλτραρισμένες λειτουργίες. Το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης 

EEPROM βέβαια, χρησιμοποιείται για να αποθηκευτούν τα στοιχεία των χρηστών τους όπως τα 

βιομετρικά τους χαρακτηριστικά, δημογραφικές πληροφορίες και τα αρχεία συναλλαγής. Η 

EEPROM μπορεί να ξαναγραφεί και μπορεί να προγραμματιστεί ή να σβηθεί  εξ ολοκλήρου αλλά 

και εν μέρει. 

18 

Η FRAM[9] (ferroelectric RAM, επίσης καλούμενη και  Fe-RAM) είναι μια άλλης 

τεχνολογίας αμετάβλητη μνήμης. Η FRAM μπορεί να διαβάσει χιλιάδες δεδομένα γρηγορότερα 

σε πολύ χαμηλότερη τάση από άλλες συσκευές αμετάβλητης μνήμης. Η FRAM είναι μνήμη 

τυχαίας προσπέλασης που συνδυάζει την γρήγορη γραφή και ανάγνωση της δυναμικής μνήμης 

DRAM, της συνηθέστερα χρησιμοποιημένης μνήμης στους προσωπικούς υπολογιστές, με τη 

δυνατότητα την διατήρηση των δεδομένων όταν κλείνεται η τροφοδοσία (όπως κάνουν και άλλες 

μνήμες δηλαδή η μνήμη ROM και flash memory). Επειδή η FRAM δεν είναι όπως η DRAM και η 

στατική RAM (SRAM) (δηλαδή, δεν μπορεί να αποθηκεύσει τόσα πολλά στοιχεία στο ίδιο 

διάστημα), δεν είναι πιθανό να αντικαταστήσει αυτές τις τεχνολογίες. Εντούτοις, επειδή είναι 

γρήγορη μνήμη με μια πολύ χαμηλή απαίτηση σε ρεύμα, αναμένεται να έχει πολλές εφαρμογές 

στις μικρές καταναλωτικά ρεύματος συσκευές όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDAs), τα 

κινητά τηλέφωνα, οι μετρητές δύναμης, οι έξυπνες κάρτες, και τα συστήματα ασφάλειας. Η 
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FRAM είναι αρκετά γρηγορότερη από τη flash memory. Αναμένεται επίσης και να 

αντικαταστήσει την EEPROM και SRAM για μερικές εφαρμογές και έχει τη δυνατότητα να γίνει 

ένα βασικό συστατικό στα μελλοντικά ασύρματα προϊόντα. Εντούτοις, αντίθετα από τη μνήμη 

EEPROM ή flash memory,  η FRAM δεν είναι ακόμα μια αποδεδειγμένη υψηλής ποιότητας 

τεχνολογία για να προχωρήσουν οι εταιρείες σε μαζική παραγωγή για τις έξυπνες κάρτες. 

Η Flash Memory [9] (μερικές φορές καλούμενη και  "flash RAM") είναι ένας τύπος 

συνεχείς τροφοδότησης με ρεύμα αμετάβλητη μνήμης που μπορεί να σβηθεί και να 

επαναπρογραμματιστεί σε μονάδες μνήμης που καλούνται blocks. Η Flash Memory 

χρησιμοποιείται συχνά για να κρατήσει τον κώδικα του BIOS σε έναν προσωπικό υπολογιστή. 

Όταν το BIOS πρέπει να αλλαχτεί (ξαναγραφτεί), η Flash Memory μπορεί να γραφτεί σε blocks 

(παρά σε bytes), που την καθιστά εύκολο να ενημερωθεί. Ενώ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

ποικίλλουν μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων, η Flash Memory είναι συνήθως χαμηλότερου 

κόστους από την EEPROM αλλά τα τρέχοντα προϊόντα δεν μπορούν γενικά να προγραμματιστούν 

και να σβηθούν πολλές φορές και δεν μπορούν συνήθως να προγραμματίσουν ή να σβήσουν 

μερικά συγκεκριμένα bytes της μνήμης. 

Η Flash Memory παίρνει το όνομά της επειδή το τσιπ οργανώνεται έτσι ώστε ένα τμήμα 

των κυττάρων μνήμης να σβήνεται με μια ενιαία δράση  αποκαλούμενη ως "λάμψη." Η εξάλειψη 

προκαλείται με Fowler-Nordheim tunneling κατά την οποία ηλεκτρόνια διαπερνούν μέσω ενός 

λεπτού διηλεκτρικού υλικού για να αφαιρεθεί ένα ηλεκτρονικό φορτίο από μια floating πύλη που 

συνδέεται με κάθε κύτταρο μνήμης. Μια μορφή Flash Memory είναι διαθέσιμη σήμερα που 

κρατά δύο μπιτ (παρά ένα) σε κάθε κύτταρο μνήμης, διπλασιάζοντας κατά συνέπεια την 

ικανότητα της μνήμης χωρίς μια αντίστοιχη αύξηση στην τιμή. 

Μερικοί κατασκευαστές τσιπ παρέχουν κάρτες με  έναν συνδυασμό  ROM, Flash Memory 

και EEPROM μνήμης. 

RAM. Η Random Access Memory, [9]που είναι μεταβαλλόμενη (χάνει τα στοιχεία της με 

την διακοπή τροφοδοσίας με ρεύμα) μνήμη σε σχέση με τις προηγούμενες, χρησιμοποιείται ως 

κατάλογος προσωρινής αποθήκευσης από τον μικροελεγκτή. Παραδείγματος χάριν, όταν 

ελέγχεται ένα PIN, το PIN που στέλνεται από το τερματικό ή το PIN pad αποθηκεύεται 

προσωρινά στη RAM και όταν σταματήσει η τροφοδοσία με ρεύμα αυτό χάνεται. 
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Το ακόλουθο παράδειγμα θα εξηγήσει περαιτέρω τις λειτουργίες των τύπων μνήμης που 

απαριθμούνται ανωτέρω. Έτσι ώστε να γίνει κατανοητό πως το κάθε είδος μνήμης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Μια συνήθως χρησιμοποιημένη κάρτα τσιπ μικροελεγκτών θα αποθήκευε το 

λειτουργικό σύστημά της σε μνήμη ROM. Το σύνολο του λειτουργικού συστήματος θα 

αποκρινόταν στις εντολές, όπως "διάβασε ένα αρχείο," "γράψε ένα αρχείο," και "ελέγξε το PIN" 

που στέλνονται στην κάρτα από ένα τερματικό ή έναν αναγνώστη. Οι πληροφορίες όπως οι 
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ισορροπίες κεφαλαίων, ο αύξων αριθμός κάρτας, και οι δημογραφικές πληροφορίες 

αποθηκεύονται σε EEPROM μνήμη. Η CPU εκτελεί όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας, όπως η 

κρυπτογράφηση, ενώ η μνήμη RAM χρησιμεύει ως ένας προσωρινός κατάλογος για τις 

πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης του PIN, το PIN αποθηκεύεται προσωρινά στη 

RAM. Δεδομένου ότι η μνήμη RAM είναι μεταβαλόμενη, μόλις σταματήσει η τροφοδοσία με 

ρεύμα, όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη RAM θα χαθούν. 
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Κατά την αξιολόγηση των τύπων καρτών για μια ιδιαίτερη εφαρμογή, η ποσότητα μνήμης 

στα διάφορα συστατικά είναι σημαντική. Η ικανότητα μεγέθους αποθήκευσης της EEPROM 

μνήμης μιας κάρτας είναι κρίσιμη επειδή μια μεγαλύτερη σε μέγεθος EEPROM μπορεί να 

αποθηκεύσει έναν μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων εφαρμογής και αρχείων συναλλαγής. Το μέγεθος 

της μνήμης ROM είναι επίσης σημαντικό επειδή μία ROM μεγαλύτερου μεγέθους μπορεί να 

περιέχει ένα περιπλοκότερο λειτουργικό σύστημα, το οποίο διευκολύνει τις σύνθετες διαδικασίες 

καρτών και συστημάτων. Υπάρχει επίσης μια σχέση μεταξύ της ROM και EEPROM σε μερικές 

κάρτες επειδή διάφοροι προμηθευτές επιτρέπουν την χρησιμοποίηση κώδικα που επεκτείνει το 

λειτουργικό σύστημα της ROM σε EEPROM. Ενώ αυτή η τεχνική αυξάνει τη λειτουργικότητα 

και χρησιμότητα της κάρτας, μειώνει το ποσό της EEPROM που διαθέσιμη για την αποθήκευση 

εφαρμογών και συναλλαγών. Αντιθέτως, περισσότερο καθιερωμένες και αποδεκτές εφαρμογές 

μπορούν να περιληφθούν στην μνήμη ROM στις μελλοντικές εκδόσεις τσιπ, που ενδεχομένως να 

ελευθερώνουν EEPROM μνήμη για πρόσθετες εφαρμογές και επεκτάσεις. 
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4.1 Εισαγωγή στην τεχνολογία ανάγνωσης 

 

Οι συσκευές  ανάγνωσης-γραφής[4,13,15] έξυπνων καρτών παρέχουν τη φυσική σύνδεση 

μεταξύ της έξυπνης κάρτας και του συστήματος host ή της εφαρμογής. Το σύστημα host μπορεί 

να είναι ένα PC, μια συσκευή δικτύων, ή μια αυτόνομη συσκευή ελέγχου πρόσβασης όπως ένας 

ελεγκτής περιστροφικών πυλών. Η συσκευή ανάγνωσης-γραφής τροφοδοτεί με ρεύμα, 

μονογράφει την κάρτα, και ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ της έξυπνης κάρτας και του host. 

Ρεύμα δίνεται στην έξυπνη κάρτα με την δημιουργία μιας φυσικής επαφής στο micromodule της 

έξυπνης κάρτας ή με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της κεραίας για σχεδιασμούς μη 

επαφής. Η έναρξη (initialization) είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο που πρέπει να εκτελεσθεί 

σε όλες τις έξυπνες κάρτες και υποστηρίζεται από όλους τους συμβατούς αναγνώστες. Επομένως, 

πρέπει να είναι σίγουρο ότι ο αναγνώστης καρτών που επιλέγεται είναι συμβατός με το 

πρωτόκολλο του τσιπ της κάρτας. Aυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα εξετάζοντας την 

συμβατότητα μεταξύ κάρτας και αναγνώστη πριν αγοραστούν σε  μαζικές ποσότητες. 

Οι συσκευές ανάγνωσης-γραφής έξυπνων καρτών μπορούν να είναι είτε εξαρτώμενες 

(transparent), απαιτώντας μια συσκευή host για να λειτουργήσουν, είτε αυτές μπορεί να είναι 

αυτόνομες συσκευές που λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι transparent συσκευές ανάγνωσης-γραφής 

απαιτούν έναν host για όλες τις λειτουργίες σήματος, συμπεριλαμβανομένης της αρχικοποίησης 

(initialization). Αυτός ο τύπος υλικού δεν έχει καμία εσωτερική λογική εκτός από έναν οδηγό-

εφαρμογή για να ρυθμίσει την επικοινωνία μεταξύ της κάρτας και του host. Ένας transparent 

αναγνώστης είναι παρόμοιος με έναν modem PC ενώ ένας host χειρίζεται τον αναγνώστη και την 

κάρτα. Αυτό απαιτεί όμως περισσότερη υποστήριξη από το λογισμικό, το οποίο αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου την επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη και της κάρτας. 

Μια αυτόνομη συσκευή  ανάγνωσης-γραφής περιέχει όλη την λογική για το initialization 

μιας κάρτα και για να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ μιας έξυπνης κάρτας και του host. 

Παραδείγματος χάριν, ο host μπορεί να παραδώσει ένα μεγάλο πακέτο των πληροφοριών στον 

αναγνώστη για να περάσει προς την κάρτα. Ο αναγνώστης ελέγχει το πακέτο και το σπάζει 

μερικές φορές σε μικρότερα πακέτα πριν στείλει τις πληροφορίες στην έξυπνη κάρτα. Αυτό 

σημαίνει ότι ο host ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία με τον αναγνώστη καρτών και όχι με 

την έξυπνη κάρτα. Οι αυτόνομες συσκευές λειτουργούν ως ένα πέρασμα (pass-through) για τις 
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κάρτες μικροελεγκτών. Το λειτουργικό σύστημα καθορίζει όλες τις εντολές που μια κάρτα 

μικροελεγκτών καταλαβαίνει, έτσι ο αναγνώστης να μην χρειάζεται να επέμβει. 

Οι transparent αναγνώστες απαιτούν περισσότερους οδηγούς(drivers) από τους 

αυτόνομους αναγνώστες, αλλά είναι φτηνότεροι για να κατασκευαστούν και ευκολότεροι να 

αντικατασταθούν. Οι αυτόνομοι αναγνώστες, αν και ακριβότεροι από τις transparent συσκευές, 

έχουν τα γενικά σύνολα οδηγών που καθορίζουν την επικοινωνία μεταξύ ενός αναγνώστη και 

ενός host. Αυτό είναι μια σημαντική διάκριση επειδή το σχέδιο της αρχιτεκτονικής ενός 

συστήματος θα καθορίσει την ευκολία για την προσθήκη  μελλοντικών εφαρμογών και  

βελτιώσεων λογισμικού. 

Η παραγωγή και αγορά μεμονωμένων έξυπνων καρτών και μεμονωμένων αναγνωστών 

έξυπνων καρτών είναι φυσικό να είναι σχετικά ανέξοδη σε σύγκριση με την ανάπτυξη ενός 

ολόκληρου συστήματος. Εντούτοις, κατά την αγορά των έξυπνων καρτών και των αναγνωστών 

έξυπνων καρτών σε εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες, το κόστος μπορεί να γίνει αρκετά 

σημαντικό. Η αξιολόγηση του υλικού έξυπνων καρτών είναι απαραίτητη για να επιλέξει κάποιος 

τις συσκευές που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό μιας εταιρείας. Οι 

έξυπνες κάρτες, οι αναγνώστες, και οι εφαρμογές είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές 

ανά ημέρα επομένως, είναι σημαντικό ότι το υλικό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο. 

Διάφορες συσκευές ανάγνωσης-γραφής έξυπνων καρτών και μηχανισμοί διεπαφών είναι 

τώρα διαθέσιμοι και ικανοποιούν τις διάφορες ανάγκες εφαρμογών. Οι συσκευές ανάγνωσης-

γραφής έξυπνων καρτών μπορούν να παρέχουν μια μόνο λειτουργία ή μπορούν να ενσωματωθούν 

σε ποικίλες άλλες συσκευές όπως ένα πληκτρολόγιο προσωπικών υπολογιστών. Η αγορά ενός 

ενσωματωμένου αναγνώστη έξυπνων καρτών μέσα σε ένα πληκτρολόγιο PC εξασφαλίζει 

συμβατότητα με το σύστημα host στο οποίο και αποφεύγει επίσης οποιαδήποτε ζητήματα 

συμβατότητας. Μια καλή χρήση για αυτόν τον τύπο αναγνώστη επιτρέπει την ασφαλή λογική 

πρόσβαση σε ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ένα δίκτυο. Οι μίας μόνο λειτουργίας 

αναγνώστες είναι επίσης διαθέσιμοι με διάφορες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένου της USB port, 

PCMCIA, serιal port, και άμεση-σύνδεση με καλώδιο όπως με έναν ελεγκτή πόρτας για το φυσικό 

έλεγχο πρόσβασης. 

Οι αναγνώστες έξυπνων καρτών μπορούν να τοποθετηθούν με ποικίλους τρόπους όπως 

παραδείγματος χάριν της μονάδας τοποθετημένης σε πόρτα. Οι αναγνώστες που σχεδιάζονται για 

τις εφαρμογές ελέγχου φυσικής πρόσβασης τοποθετούνται συνήθως σε ένα κατάλληλο ύψος σε 

μια πόρτα ή μια περιστροφική πύλη με την καλωδίωση να κρύβεται από την όψη για να 

αποτρέψει κάποιον κακόβουλο να την πειράξει. Οι συσκευές ανάγνωσης-γραφής έξυπνων καρτών 

μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες εξειδικευμένες συσκευές και εφαρμογές (π.χ., ένα PDA). 

Αυτός ο τύπος εφαρμογής μπορεί να παρέχει την ασφαλή πρόσβαση και τη φορητότητα. 
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Οι συσκευές ανάγνωσης-γραφής ή οι κωδικοποιητές έξυπνων καρτών χρησιμοποιούνται 

επίσης κατά τη διάρκεια του βήματος εξατομίκευσης (personalization) καρτών. Τα περισσότερα 

συστήματα εξατομίκευσης καρτών έχουν την λεγόμενη έξυπνη λογική που επιτρέπει στο τσιπ της 

κάρτας  να μονογραφθεί με τα στοιχεία εξατομίκευσης στην ίδια λειτουργία καθώς εφαρμόζονται 

τα οπτικά στοιχεία της κάρτας και το κείμενο (δηλ., εξατομίκευση). Αυτό βοηθά να εξασφαλιστεί 

ότι η εφαρμογή λογισμικού κωδικοποιεί τα στοιχεία του χρήστη και εξαλείφει την ανάγκη να 

κωδικοποιηθούν σε ένα μεταγενέστερο βήμα. Τα περισσότερα εμπορικά συστήματα εκτυπωτών 

καρτών μπορούν να ενσωματώσουν  έναν in-line κωδικοποιητή έξυπνων καρτών.  
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Εικόνα 4.1.1 : Κοινές συσκευές ανάγνωσης-γραφής 
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4.2 Φυσική πρόσβαση 

 

Physical Access Application Solutions (Εφαρμογές-λύσεις για φυσική πρόσβαση). Οι 

συσκευές μη επαφής αναπτύχθηκαν και η τεχνολογία  τυποποιήθηκε για να παρέχει μια γρήγορη, 

αξιόπιστη ανταλλαγή των δεδομένων για τις εφαρμογές φυσικής πρόσβασης. Οι εφαρμογές 

φυσικής πρόσβασης απαιτούν χαρακτηριστικά έναν χρήστη για να παρουσιάσουν ένα έγκυρο 

πιστοποιητικό σε μια είσοδο που φρουρείται από ένα σημείο ελέγχου. Εάν το πιστοποιητικό είναι 

αυθεντικό, ο χρήστης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στην περιοχή. 

Για τις εφαρμογές φυσικής πρόσβασης[8,9], η τεχνολογία μη επαφής προσφέρει αξιόπιστη 

και γρήγορη ρυθμοαπόδοση. Εάν ένας άλλος παράγοντας επικύρωσης εισαχθεί, όπως η 

αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα πλεονεκτήματα ρυθμοαπόδοσης που προσφέρονται 

από την ανέπαφη τεχνολογία μειώνονται, αλλά το επίπεδο της ασφάλειας και της επικύρωσης 

αυξάνεται. 

Όπου υπάρχουν εχθρικές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως όταν εκτίθεται ο αναγνώστης 

στη δυνατή βροχή ή όταν οι μολυσματικοί παράγοντες είναι παρόντες, η τεχνολογία μη επαφής 

προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα πέρα από οποιαδήποτε τεχνολογία επαφών. Οι ανέπαφοι 

αναγνώστες είναι επίσης ανθεκτικότεροι σε οποιονδήποτε βανδαλισμό, και η έλλειψη κίνησης 

των μηχανικών μερών μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης. 

 

4.3 Λογική πρόσβαση 

 

Logical Access Application Solutions (Εφαρμογές-λύσεις για λογική πρόσβαση). Αυτήν την 

περίοδο, η τεχνολογία επαφών παρέχει έναν κατάλληλο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο για να 

μεταφερθούν τα σημαντικά δεδομένα μεταξύ μιας κάρτας και ενός συστήματος αναγνωστών και 

να εκτελεσθούν οι σύνθετες κρυπτογραφικές διαδικασίες για τις εφαρμογές επικύρωσης[8,9]. 

Επιπλέον, τα τσιπ επαφών έχουν τους μικροελεγκτές ενώ τα τσιπ μη επαφής μπορεί και να μην 

έχουν. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις συστημάτων, μια έξυπνη κάρτα μη επαφής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας για τη λογική πρόσβαση, 

παρέχοντας μια αξιόπιστη και εύχρηστη λύση για τη φυσική πρόσβαση. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ SMART CARD 
 

5.1 Ανάλυση συστήματος 

 
Η διαμόρφωση ενός συστήματος έξυπνων καρτών θα ποικίλει από πρόγραμμα σε 

πρόγραμμα χρήσης έξυπνων καρτών, από τις διαδικασίες εξατομίκευσης καρτών και έκδοσης, τις 

ικανότητες και τις εφαρμογές καρτών. Εντούτοις, τα ακόλουθα γενικά συστατικά είναι αυτά που 

ένα σύστημα καρτών συνήθως περιλαμβάνει[8,9]: 

i) Κάρτες. Οι έξυπνες κάρτες περιέχουν ένα ICC (integrated circuit chip) που ενεργεί 

όπως ένα μικροεπεξεργαστής σε ένα PC. Οι έξυπνες κάρτες έχουν την ικανότητα να 

εφαρμόζονται σε αυτές πολλαπλές τεχνολογίες επικύρωσης. Έχουν επίσης ένα ορισμένο μέγεθος 

αποθήκευσης και χρησιμοποιούνται γενικά και για τη φυσική και λογική πρόσβαση ενώ είναι 

διαθέσιμες και με των δύο ειδών διεπαφών. 

ii) Κεντρικό σύστημα διαχείρισης καρτών. Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης καρτών 

πρέπει να λειτουργήσει ως πυρήνα του συστήματος και υπό αυτήν τη μορφή διασυνδέεται με όλα 

τα άλλα τμήματα συστημάτων. Στεγάζει την κεντρική βάση δεδομένων κατόχων κάρτας που 

υποστηρίζει τη συγκέντρωση, την αποθήκευση, την ανάκτηση, τη διατήρηση, την ακεραιότητα, 

και τη διαχείριση των στοιχείων απαραίτητων για τη διαχείριση του κύκλου ζωής (LCM, life card 

management) των έξυπνων καρτών. To LCM περιλαμβάνει: προ-έκδοση, έκδοση, διάθεση, 

αντικατάσταση, ανανέωση, ικανότητες επανέκδοσης και λογιστικός έλεγχος των έξυπνων καρτών. 

iii) Εξοπλισμός και λογισμικό έξυπνων καρτών. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό 

έξυπνων καρτών περιλαμβάνουν τους υπολογιστές, τις περιφερειακές μονάδες, και το λογισμικό 

που απαιτείται για να καταγράψει τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή ενός 

κατόχου κάρτας, για την προσωποποίηση μιας κάρτα, για την φόρτωση μιας κάρτα με 

οποιαδήποτε απαραίτητα πιστοποιητικά και την διανομή της κάρτας στον κάτοχο. Ο εξοπλισμός 

έκδοσης καρτών περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Τερματικός σταθμός εγγραφής. Ο τερματικός σταθμός εγγραφής χρησιμοποιείται 

για να συλλέξει τις πληροφορίες εγγραφής και να τις καθοδηγήσει στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης καρτών με τον εξοπλισμό που προσωποποιεί και που εκδίδει 

τις κάρτες. 
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• Βασικός τερματικός σταθμός παραγωγής κλειδιών. Μόλις παραχθούν τα 

κλειδιά κωδικοποίησης, διαβιβάζονται ασφαλώς (χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα 

για την κρυπτογράφηση επικύρωσης, συμμετρικό ή ασύμμετρο) και φορτώνονται 
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επάνω στην κάρτα στο χρονικό σημείο της εξατομίκευσης και της έκδοσης 

καρτών. 

• Σύστημα εξατομίκευσης καρτών. Το σύστημα εξατομίκευσης καρτών 

χρησιμοποιείται για να προσωποποιήσει την κάρτα με διάφορα δεδομένα και άλλα 

στοιχεία, όπως φωτογραφίες. Συνδεμένος με τον τερματικό σταθμό εξατομίκευσης 

είναι ένας αναγνώστης καρτών που χρησιμοποιείται για να φορτώσει τις 

πληροφορίες στο τσιπ της κάρτας και ένας εκτυπωτής καρτών που χρησιμοποιείται 

για την εκτύπωση διαφόρων στοιχείων και φωτογραφιών επάνω στην κάρτα. 

• Αναγνώστης καρτών. Ένας αναγνώστης καρτών χρησιμοποιείται για να 

επικοινωνήσει με την έξυπνη κάρτα κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής. Είναι η 

διεπαφή μεταξύ της κάρτας και του συστήματος οικοδεσποτών. Οι αναγνώστες 

καρτών τροφοδοτούν με ρεύμα το ICC και έρχονται και στις δυο εκδόσεις 

διεπαφής (επαφής και ανέπαφης). 

iv) Εφαρμογές. Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούνται και σε φυσικές και λογικές 

εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, καθώς επίσης και άλλες εφαρμογές που είναι συστατικά του 

συστήματος καρτών μιας εταιρείας. Ανάλογα με τη διοικητική προσέγγιση καρτών, αυτές οι 

εφαρμογές μπορούν να επικοινωνήσουν με την κεντρική διοικητική πλατφόρμα καρτών. 
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5.2 Κύκλος ζωής μιας κάρτας 

 

Σε οποιοδήποτε σύστημα καρτών, ρόλοι και ευθύνες πρέπει να δοθούν. Ρόλοι και ευθύνες 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας καρτών, του ελέγχου καταλόγων, της εξατομίκευσης, της 

έκδοσης καρτών, της αντικατάστασης καρτών, και της διαχείρισης εφαρμογής. Οι τρεις φάσεις 

προγράμματος στη διαχείριση του κύκλου ζωής των έξυπνων καρτών είναι  η προ-έκδοση, 

έκδοση και επανέκδοση. Οι συνιστώμενες διοικητικές λειτουργίες καρτών για την εφαρμογή μιας 

πλατφόρμας έξυπνης καρτών είναι οι ακόλουθες[8,9]: 

i) Προμήθεια καρτών: Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες και αποφάσεις για το 

ποια εταιρεία παραγωγής έξυπνων καρτών θα προμηθεύσει την εταιρεία που αποφάσισε να της 

χρησιμοποιήσει. 

ii) Αρχικοποίηση (Initialization) καρτών. Η αρχικοποίηση είναι η διαδικασία 

προγραμματισμού των τσιπ σε μια ομάδα καρτών με τα ίδια στοιχεία. Η αρχικοποίηση μπορεί 

επίσης να περιλάβει τις ίδιες εκείνες πληροφορίες εκτύπωσης, όπως ένα λογότυπο πάνω σε μια 

κάρτα. Κατά την διαδικασία αυτή ο κατασκευαστής της κάρτα μπορεί επίσης να κάνει τα εξής: 
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- Φόρτωση του λειτουργικού συστήματος στην ROM; 

- Οριοθέτηση ζωνών μνήμης (π.χ , για φωτογραφίες ή ψηφιακές  υπογραφές); 

- Φόρτωση του μοναδικού serial number της κάρτας στην μνήμη ROM  

-  Δημιουργία κλειδιών ασφαλείας 

 

iii) Εξατομίκευση καρτών. Η εξατομίκευση γίνεται στο τέλος της διαδικασίας κατασκευής 

και είναι η διαδικασία όπου στοιχεία όσον αφορά την επιφάνεια της κάρτας τυπώνονται. Επίσης 

δεδομένα που συνδέουν τον κάτοχο με την κάρτα φορτώνονται στο τσιπ. Ανάλογα με τις 

εφαρμογές που φορτώνονται στην κάρτα, οι διαδικασίες εξατομίκευσης μπορούν να περιλάβουν 

κάποιο συνδυασμό των εξής: 

• Κωδικοποίηση της μαγνητικής λωρίδας; 

• Κωδικοποίηση του bar code; 

• Φόρτωση λογισμικού εφαρμογών; 

• Εκτύπωση γραφικών στην κάρτα; 

• Εκτύπωση υπογραφής στην κάρτα; 

 

iv) Διαμοίραση καρτών. Η διαδικασία της διανομής καρτών στους κατόχους κάρτας 

καλείται διαμοίραση καρτών. 

v) Αντικατάσταση καρτών. Η διαδικασία αντικατάστασης καρτών χρησιμοποιείται για να 

παρέχει τις κάρτες αντικατάστασης στα άτομα που δηλώνουν χαμένη, κλεμμένη ή δυσλειτουργία. 

vi) Ο φραγμός-απελευθέρωση (block/unblock) καρτών. Όταν μια κάρτα αναφέρεται 

χάθηκε ή κλάπηκε, πρέπει να απενεργοποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι ένα αναρμόδιο άτομο δεν 

θα μπορέσει  να χρησιμοποιήσει την κάρτα. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας κάτοχος κάρτας 

μπλοκάρει την κάρτα του με την είσοδο λάθος PIN κατά λάθος, ο κάτοχος κάρτας πρέπει να έχει 

την ικανότητα να απελευθερώσει την κάρτα με κάποια διαδικασία. 

vii) Αλλαγή PIN. Ο κάτοχος κάρτας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επαναρυθμίζει 

ασφαλώς το PIN στην κάρτα χωρίς την απαίτηση ο ίδιος ο  κάτοχος κάρτας να επιστρέψει στην 

εταιρεία παραγωγής και αρχικοποίησης της ίδιας της κάρτας. Ο μηχανισμός για την αλλαγή του 

PIN μπορεί να ποικίλει. 
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viii) Διαχείριση κλειδιών. Η διαχείριση κλειδιών είναι ένα σημαντικό μέρος του LCM (life 

cycle management) μιας κάρτας. Καθένας που καλείται να εφαρμόσει και να εποπτεύσει  ένα 

πρόγραμμα έξυπνων καρτών πρέπει να έχει εκείνους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για να 

εξασφαλίσει μια πλήρη και λεπτομερή κατανόηση των κλειδιών των καρτών. Είναι σημαντικό να 
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γίνει κατανοητό πώς τα κλειδιά αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Τα κλειδιά κρατούν το μυστικό στο 

σύστημα. Εάν δεν είναι κατάλληλα, η ακεραιότητα ολόκληρου του συστήματος μπορεί να γίνει 

αμφισβητήσιμη και με αυτόν τον τρόπο άχρηστο. 

ix) Διαχείριση βάσεων δεδομένων κατόχων κάρτας. Μια εταιρεία πρέπει να διατηρήσει 

ένα αρχείο όλων των καρτών που εκδίδονται. Αυτό το αρχείο πρέπει να συνδέσει τον αύξοντα 

αριθμό καρτών ή το μοναδικό προσδιοριστικό αριθμό με τον κάτοχο κάρτας και να διατηρήσει 

την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου κάρτας, την εικόνα υπογραφών, τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά ιδιοτήτων, και άλλες σχετικές πληροφορίες για όλες τις εφαρμογές που φέρονται 

για την κάρτα. Αυτό θα επιτρέψει σε μια κάρτα αντικατάστασης να εκδοθεί περιέχοντας όλα τα 

αρχικά εξουσιοδοτημένα προνόμια και τα στοιχεία σε περίπτωση που η κάρτα του κατόχου 

χάνεται ή κλέβεται ή δυσλειτουργεί. 

x) Έλεγχος καταλόγων καρτών. Το απόθεμα έξυπνων καρτών πρέπει να διατηρηθεί σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον. 

xi) Υπηρεσίες στους κατόχων κάρτας. Η εταιρεία που τις χρησιμοποιεί ή ο επιλεγμένος 

εκδότης-προμηθευτής καρτών πρέπει να παρέχει υποστήριξη εξυπηρετήσεων προς τους κατόχους 

των καρτών. Υπηρεσίες όπου θα εξυπηρετούν καταστάσεις όπου: 

 

- Γίνεται αναφορά χαμένης , κλεμμένης ή κατεστραμμένης κάρτας 

- Γίνεται αναφορά κάρτας που δυσλειτουργεί; 

- Γίνεται αναφορά χρήσης κάρτας δίχως την απαιτούμενη πιστοποίηση; 

- Γίνεται αναφορά αλλαγής προσωπικών στοιχείων 

- Γίνεται παραγγελία νέας κάρτας για νέο χρήστη 
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6.1 Ασφάλεια και Πλεονεκτήματα  

 

Οι έξυπνες κάρτες θεωρούνται από τα πλέον ασφαλή υπολογιστικά συστήματα. Η 

ασφάλεια των έξυπνων καρτών παρέχεται ήδη από το φυσικό επίπεδο, καθώς οι έξυπνες κάρτες 

έχουν το χαρακτηριστικό της ανοχής σε κακόβουλους χειρισμούς (tamper resistance), δηλαδή 

ενσωματώνουν τεχνολογίες, οι οποίες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο ενός επίδοξου εισβολέα. 

Υπάρχουν έξυπνες κάρτες για συστήματα με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, οι οποίες 

ενσωματώνουν διάφορους ανιχνευτές (sensors) παραμέτρων του περιβάλλοντος λειτουργίας και 

διαγράφουν άμεσα τα δεδομένα τους, αν ανιχνεύσουν κακόβουλο χειρισμό. Τέτοιες παράμετροι 

είναι η τάση λειτουργίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η απουσία εξωτερικών επιστρώσεων 

ασφαλείας. Οι κάρτες αυτές έχουν το χαρακτηριστικό «tamper proof», δηλαδή μπορούν να 

ανιχνεύσουν και να αντιδράσουν σε κακόβουλους χειρισμούς. 

Οι κάρτες μνήμης[6,15,16]: 
 

• έχουν χαμηλό κόστος, 

• δε μπορούν να προγραμματιστούν και  

• έχουν συνήθως κάποια προπληρωμένη αξία ή περιορισμένη δυνατότητα προσθαφαίρεσης 

πόντων. 

 
Οι έξυπνες κάρτες έχουν μεγαλύτερο κόστος από τις κάρτες μνήμης αλλά: 
 

• ενσωματώνουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία ημιαγωγών, επιτρέποντας τη 

συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών τους. 

• ως επί το πλείστον είναι επαναπρογραμματιζόμενες 

• διαθέτουν δυνατότητες υπολογισμού και πράξεων (computing & calculating), 

• διαθέτουν κυκλώματα λογικής και μνήμης, 

• επεξεργάζονται δεδομένα και αποθηκεύουν πληροφορίες, 

• μπορούν να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες, 

• συνήθως χρησιμοποιούνται για εφαρμογές μεγάλης ασφάλειας (high security), 

• επιτρέπουν off-line εξακρίβωση των στοιχείων, σε αντίθεση με μία κάρτα με μαγνητική 

λωρίδα 
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• δίνουν δυνατότητα επιλογής στο ποια στοιχεία της κάρτας είναι προσβάσιμα από 

διαφορετικές εφαρμογές 
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• επιτρέπουν μεγάλη ασφάλεια, και αυτό οφείλεται στις πολύπλοκες κρυπτογραφικές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν την «κυκλοφορία» της 

πληροφορίας μεταξύ έξυπνων καρτών και άλλων συσκευών 

• προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης πληροφοριών. Οι έξυπνες κάρτες είναι 

διαθέσιμες με διαφορετικές χωρητικότητες, από 2 Kbits μέχρι 64 Κbits, προσφέροντας τη 

δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφορών σε σχέση με τις κάρτες με μαγνητική 

λωρίδα στις οποίες μπορούμε να εγγράψουμε μόνο μεχρι 1000 bits. 

• είναι συμβατές με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 

6.2  Συστατικά μέρη της κάρτας 

 

Τα υλικά, η κατασκευή και η παραγωγή του σώματος της κάρτας καθορίζονται από τα 

λειτουργικά τμήματα της κάρτας, καθώς επίσης και από τις πιέσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. Τα χαρακτηριστικά λειτουργικά συστατικά περιλαμβάνουν[15]: 

 

• Μαγνητική λωρίδα 

• Πάνελ υπογραφών 

• Αποτύπωση σε ανάγλυφο 

• Αποτύπωση  προσωπικών στοιχείων μέσω ακτίνας λέιζερ (κείμενο, φωτογραφία, 

δακτυλικό αποτύπωμα) 

• Ολόγραμμα 

• Εκτύπωση ασφάλειας 

• Αόρατα χαρακτηριστικά γνωρίσματα επικύρωσης 

• Τσιπ με επαφές ή άλλα στοιχεία συζεύξεων 

 

Σαφώς, ακόμη και μια σχετικά μικρή κάρτα, μόνο 0,76 χιλ. σε πάχος, πρέπει μερικές 

φορές να περιέχει έναν μεγάλο αριθμό λειτουργικών συστατικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 

σχετικά με την ευρωστία καρτών προσδιορίζονται από τις παρακάτω συνθήκες. 

 

• υπεριώδης ακτινοβολία 

• ακτινοβολία ακτίνων X  

• Προφίλ επιφάνειας της κάρτας 

• Μηχανική ευρωστία της κάρτας και των επαφών 
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• ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία 
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• ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 

• Αντίσταση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες 

      

Λέγοντας ευρωστία καρτών εννοείται την αντοχή τους σε απλές αλλά και δύσκολες 

συνθήκες. Αν δηλαδή η εταιρεία που θέλει να χρησιμοποιήσει έξυπνες κάρτες, αυτές εκτίθενται  

σε χαμηλές θερμοκρασίες, τότε οι κάρτες που θα αγοραστούν αλλά και το τσιπ που έχουν πάνω 

τους θα πρέπει να έχει αντίσταση σε αυτές τις ιδιαίτερες θερμοκρασίες. Ή αν το προσωπικό που 

τις έχει εκτίθεται και αυτό και ταυτόχρονα κι η κάρτα σε κάποιες ακτινοβολίες τότε η κάρτα θα 

πρέπει να έχει τις κατάλληλες αντιστάσεις. Έν τέλει θα πρέπει η εταιρεία που θα αποφασίσει να 

προχωρήσει σε χρήση έξυπνων καρτών θα πρέπει να κάνει μια μελέτη των ιδιαίτερων συνθηκών 

που τυχόν η κάρτα θα εκτεθεί. Έτσι ώστε να γίνει η αγορά των κατάλληλων εκείνων καρτών που 

θα αντιστέκονται σε αυτές τις συνθήκες και δεν θα καταλήξει η αγορά αυτή σε αποτυχία. 
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7.1 Ανάλυση βασικών πτυχών ISO 7816 

 

   Ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων[10] (International Standards Organisation, ISO) έχει 

αναπτύξει ένα πρότυπο (ISO 7816) για κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με ηλεκτρικές 

επαφές και χωρίς. Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις φυσικές διαστάσεις των έξυπνων καρτών και 

την αντίστασή τους στο στατικό ηλεκτρισμό, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις δυνάμεις 

κύρτωσης. Συγχωνεύει και άλλα ISO πρότυπα όπως το ISO 7811 και ISO 7810 που 

στοιχειοθετούν την τοποθεσία της μαγνητικής ταινίας της κάρτας  και των εξωτερικών, 

ανάγλυφων δεδομένων. 

     Οι περισσότερες έξυπνες κάρτες  έχουν οχτώ ηλεκτρικές επαφές, αλλά μόνο πέντε από 

αυτές έχουν καθοριστεί από το πρότυπο ISO 7816 και πρέπει να είναι ενεργές. Το πρότυπο 

καθορίζει τις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος, ενώ επιτρέπει στους κατασκευαστές να 

χρησιμοποιήσουν ένα από τα δύο πρωτόκολλα μεταφοράς: το Τ=1, ασύγχρονη ημι-διμερή 

μετάδοση πακέτων και το Τ=0, ασύγχρονη ημι-διμερή μετάδοση χαρακτήρων. Κάποιοι 

κατασκευαστές έχουν αναπτύξει έξυπνες κάρτες που ανταποκρίνονται στις φυσικές και 

ηλεκτρικές απαιτήσεις του ISO 7816 αλλά χρησιμοποιούν ένα ιδιωτικά σχεδιασμένο πρωτόκολλο 

μετάδοσης Τ=14 (το Τ=14 δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο απλά 

υποδεικνύει ακριβώς αυτήν τη μη προτυποποίηση). Το ISO 7816 καθορίζει, επίσης, εντολές για 

διάβασμα, γράψιμο και ενημέρωση των αρχείων, οι οποίες όμως δε χρησιμοποιούνται καθολικά 

από τους κατασκευαστές. Υπάρχουν, τέλος, μέθοδοι για την αναγνώριση των εφαρμογών των 

οργανισμών που τις δημιουργούν.  
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Παρακάτω δίδεται ο πίνακας με τις παραγράφους του προτύπου  ISO 7816. 

1 7816-1 Φυσικά χαρακτηριστικά 

2 7816-2 Κάρτες με επαφές 

3 7816-3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας στα 5V, 3V και 1.8V 

4 7816-4 Οργάνωση, ασφάλεια και εντολές 

5 7816-5 Επικύρωση εφαρμογών από τους προμηθευτές 

6 7816-6 Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

7 7816-7 Εργοστασιακές εντολές για SQL 

8 7816-8 Εντολές για εφαρμογές ασφάλειας 

9 7816-9 Εντολές για την διαχείριση της κάρτας 

10 7816-10 Σήματα για αρχικοποίηση της κάρτας 

11 7816-11 Προσωπική επικύρωση μέσω βιομετρικών μεθόδων 

12 7816-12 Κάρτες με επαφές για εφαρμογές διαχείρισης 

13 7816-13 Εντολές για πολύ-λειτουργικό περιβάλλον 

14 7816-14 Εφαρμογές κρυπτογράφησης 

 

 
Πίνακας7.1.1: Πρότυπα ISO 7816 i
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i ISO 7816 www.en.wikipedia.com (τελευταία πρόσβαση 20/1/2008) 

http://www.en.wikipedia.com/
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8.1 Εισαγωγή στις ιδιότητες 

 

To σύνολο των έξυπνων καρτών κληρονομεί τις θεμελιώδεις ιδιότητές του από τον 

προκάτοχό του, την αποτυπωμένη σε ανάγλυφο κάρτα, η οποία εξουσιάζει ακόμα την αγορά στον 

τομέα των πιστωτικών καρτών. Από τεχνικής άποψης, τέτοιες κάρτες είναι απλές πλαστικές δομές 

που προσωποποιούνται με την αποτύπωση σε ανάγλυφο με ποικίλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

χρηστών, όπως το όνομα και ο αριθμός του κατόχου κάρτας. Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών 

των καρτών προστέθηκε μια μαγνητική λωρίδα για να επιτρέψουν την απλή επεξεργασία από 

μηχανές. Όταν η ιδέα της εμφύτευσης ενός τσιπ στην κάρτα προέκυψε, αυτός ο υπάρχων τύπος 

κάρτας χρησιμοποιήθηκε ως βάση και ένας μικροελεγκτής ενσωματώθηκε στο σώμα της 

πλαστικής κάρτας. 

Εάν εξεταστεί οπτικά μια έξυπνη κάρτα, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι το 

σχήμα της. Μετά από αυτό, μπορεί κάποιος να διακρίνει ένα σύνολο επαφών, αν και μια ανέπαφη 

έξυπνη κάρτα μπορεί να μην έχει οποιαδήποτε ορατή ηλεκτρική διεπαφή. Το επόμενο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μια μαγνητική λωρίδα, αποτύπωση σε ανάγλυφο ή ένα 

ολόγραμμα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και λειτουργικά συστατικά αποτελούν 

μέρος των φυσικών χαρακτηριστικών μιας έξυπνης κάρτας. 

Τα περισσότερα από τα φυσικά χαρακτηριστικά είναι καθαρά μηχανικής φύσης, όπως το 

σχήμα της κάρτας και της αντίστασής της στην κάμψη ή το στρίψιμο. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι γνωστά σε κάθε χρήστη από την προσωπική του εμπειρία. Στην πράξη, εντούτοις, οι 

σωματικές ιδιότητες όπως η ευαισθησία στη θερμοκρασία ή το φως και η αντίσταση στην υγρασία 

είναι επίσης σημαντικές. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του σώματος της κάρτας και του εμφυτευμένου τσιπ πρέπει 

επίσης να εξεταστεί, δεδομένου ότι μόνο ο σωστός συνδυασμός των δύο συστατικών κάνει μια 

κάρτα να λειτουργεί σωστά. Παραδείγματος χάριν, μια κάρτα που σχεδιάζεται για χρήση σε 

υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες είναι σχεδιαστικά λάθος εάν ο ενσωματωμένος 

μικροελεγκτής της δεν μοιράζεται αυτήν την ιδιότητα. Αυτά τα δύο συστατικά μέρη πρέπει 

χωριστά και συλλογικά να καλύπτουν όλες τις σχετικές απαιτήσεις. 
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Μικρές κάρτες με τις χαρακτηριστικές διαστάσεις έξυπνων καρτών 85,6 χιλ. από 54 χιλ. 

ήταν σε χρήση για ένα μεγάλο διάστημα. Σχεδόν όλες οι έξυπνες κάρτες παράγονται με αυτό το 

σχήμα, το οποίο είναι βεβαίως το πιο εξοικειωμένο. Έχει το κωδικό όνομα ID-1[8], και το 
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μέγεθός του είναι στα πρότυπα του ISO 7816. Αυτές οι πρώτες κάρτες δημιουργήθηκαν το 1985 

και δεν έχουν καμία σχέση με τις έξυπνες κάρτες δεδομένου όπως τις ξέρουμε σήμερα, όπως 

μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει από το όνομα ID-1 που σημαίνει identification. Αυτά τα 

πρότυπα περιγράφουν απλά μια αποτυπωμένη σε ανάγλυφο πλαστική κάρτα με μια μαγνητική 

λωρίδα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ενός προσώπου. Όταν γράφτηκε, 

κανένας δεν είχε σκεφτεί την τοποθέτηση ενός τσιπ στην κάρτα. Η παρουσία ενός τσιπ και η θέση 

των επαφών τους στην κάρτα ήρθε αρκετά έτη αργότερα στο πρότυπο 7816 το οποίο 

ενσωματώνει το 7810. 

Με την ποικιλία των καρτών που είναι διαθέσιμες σήμερα, χρησιμοποιούνται για 

διάφορους λόγους και έχουν ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων, είναι δύσκολο συχνά να αναγνωριστεί 

εάν μια κάρτα είναι πραγματικά μια ID-1 έξυπνη κάρτα. Εκτός από το ενσωματωμένο τσιπ, ένα 

από τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι το πάχος της κάρτας. Εάν αυτό είναι 0,76 χιλ. 

και η κάρτα περιέχει έναν μικροελεγκτή, μπορεί να θεωρηθεί μια έξυπνη κάρτα από την πλευρά 

των προτύπων του ISO. 

Το συμβατικό σχήμα ID-1 έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί 

κανείς. Το σχήμα της κάρτας είναι έτσι ώστε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορεί να 

χωρέσει σε ένα πορτοφόλι, αλλά όχι και τόσο μικρό που θα χανόταν εύκολα. Επιπλέον, η 

ευκαμψία της κάρτας την καθιστά καταλληλότερη από ένα άκαμπτο αντικείμενο. 

Εντούτοις, αυτό το σχήμα δεν ικανοποιεί πάντα τις απαιτήσεις της σύγχρονης τάσης για 

την μείωση των μεγεθών. Έγινε έτσι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μικρότερο σχήμα εκτός από 

το ID-1, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μικρών τελικών συσκευών. Η κάρτα που 

χρησιμοποιείται σε τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι πολύ μικρή, δεδομένου ότι τοποθετείται 

συνήθως στη συσκευή μόνο μια φορά και παραμένει εκεί. Το σχήμα κάρτας με κωδικό όνομα ID- 

000 έγινε για αυτόν το λόγο, και του δόθηκε το περιγραφικό όνομα-ιδιότητα “plug in”. Αυτό το 

σχήμα προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά τηλέφωνα GSM, τα οποία έχουν πολύ 

λίγο χώρο για μια κάρτα και δεν απαιτείται η κάρτα να μπαινοβγαίνει συχνά από την συσκευή. 

Το γεγονός ότι οι κάρτες με το σχήμα ID- 000[8] είναι δύσκολο να τις χειριστεί κανείς, και 

κατά την παραγωγή και από τους τελικούς χρήστες, οδηγήθηκε η τεχνολογία  στην ανάπτυξη ενός 

πρόσθετου σχήματος. Αυτό το σχήμα με κωδικό όνομα ID- 00[8], ή αλλιώς μίνι-κάρτα. Οι 

διαστάσεις της είναι περίπου ανάμεσα μεταξύ του ID-1 και ID- 000 καρτών. Αυτός ο τύπος 

κάρτας είναι καταλληλότερος να χειριστεί και φτηνότερος για να παραχθεί. Βέβαια, είναι αρκετά 

νέα, και αυτό το σχήμα δεν έχει γίνει ακόμα καθιερωμένο διεθνώς. 
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8.1.1 Tο ID-1 Μοντέλο 

 

To ID-1 έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: 

Εξωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 85.72 mm  Ύψος 54.03 mm 

Εσωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 85.46 mm  Ύψος 53.92 mm 

 

     Το πάχος πρέπει να είναι 0,76 χιλ. , με μια ανοχή ±0.08 χιλ. Οι διαστάσεις μιας ID-1 κάρτας 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

                                85,6mm 

                                                0.76mm   

  

                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

external  rectangle 

al ID-1 format intern

rectangle 
Εσωτερικό ορθογώνιο

Περίγραμμα ID- 1 προτύπου

Εξωτερικό περίγραμμα

 
R = 3.18 mm 

 
 
 
 
 
 

54 mm 

 

Σχήμα 8.1.1.1 : Οι διαστάσεις μιας ID-1 κάρτας 
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8.1.2 Το ID-000 Μοντέλο 

 

Στο ID- 000 οι βασικές διαστάσεις είναι μετρικές. Η κατώτατη δεξιά γωνία μιας κάρτας 

κόβεται διαγωνίως 45 μοιρών , όπως φαίνεται στο σχήμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή 

εισαγωγή της κάρτας στον αναγνώστη καρτών.  

To ID- 000 έχει τις ακόλουθες διαστάσεις:  

Εξωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 25.10 mm  Ύψος 15.10 mm 

Εσωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 24.90 mm  Ύψος 14.90 mm 

 

     Το πάχος πρέπει να είναι 0,76 χιλ. , με μια ανοχή ±0.08 χιλ. Οι διαστάσεις μιας ID- 000 κάρτας 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

                                                                                      0.76mm 

 
 
 
 

15 mm 

 
 
3 mm 
 

 

 

Σχήμα 8.1.2.1 : Οι διαστάσεις μιας ID- 000 κάρτας 

 

8.1.3 Το ID-00 Μοντέλο 

 

Tο σχήμα ταυτότητα ID- 00 έχει τις ακόλουθες διαστάσεις: 

Εξωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 66.10 mm  Ύψος 33.10 mm 

Εσωτερικό ορθογώνιο : Πλάτος 65.90 mm  Ύψος 32.90 mm 
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                                              66m                                         0.76mm 

   

 

 

 

 
 

Σχήμα 8.1.3.1 : Οι διαστάσεις μιας ID- 00 κάρτας 

 
 

8.2 Σύγκριση μοντέλων 

 
R = 3.18 mm 

 
 
 
 

33 mm 

 
Τα σχετικά μεγέθη των ID-1, ID- 00 και ID- 000 σχημάτων παρουσιάζονται στις κάρτες 

σχήματος 8.2.1. Τα μικρότερα σχήματα μπορούν να παραχθούν από εταιρείες που παράγουν τα 

μεγαλύτερα, απλά αποκολλώντας την κάρτα από αυτήν του μεγαλύτερου σχήματος. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατασκευαστές καρτών, δεδομένου ότι επιτρέπει στη διαδικασία 

παραγωγής να βελτιστοποιηθεί και να γίνει πιο οικονομική χρησιμοποιώντας ένα ομοιόμορφο ID-

1 σχήμα. 

Εναλλακτικά, το σχήμα μπορεί να αλλαχθεί αργότερα από τον πελάτη. Αυτό έχει γίνει 

κοινή πρακτική με τις κάρτες για τα κινητά τηλέφωνα. Ο πελάτης λαμβάνει μια ID-1 κάρτα που 

είναι αποσπώμενη έτσι ώστε μπορεί να μετατραπεί σε μια κάρτα ID- 000 με το σπάσιμο της. Σε 

μια άλλη τεχνική, η κάρτα ID- 000 ενώνεται με μία κάρτα ID-1. 
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χετικά μεγέθη ID- 1 ID- 00 και ID- 000 

                                           

- 00 και ID- 000 

                                           

 
 
Σ
  
  
  

 
Παράδειγμα τηλεφωνικής κάρτας ID- 1 που μπορεί να μετατραπεί σε μια κάρτα ID- 
000 εάν σπρωχθεί το μικρό κομμάτι προς τα έξω 
 
 

 
 

6.25 mm 
 
 
 
 

16.40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID-000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID-00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID-1 

 
 

Σχήμα 8.2.1 : Τα σχετικά μεγέθη των ID-1, ID- 00 και ID- 000 καρτών 
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9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ SMART CARDS 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ SMART CARDS 
 
 Οι έξυπνες κάρτες είναι πρακτικά ένας φορητός υπολογιστής με αυξημένα χαρακτηριστικά 

ασφάλειας σε φυσικό επίπεδο. Η συνεχής πρόοδος στην τεχνολογία ολοκλήρωσης παρέχει 

σήμερα χαρακτηριστικά επεξεργασίας στις έξυπνες κάρτες που ήταν διαθέσιμα στους πρώτους 

προσωπικούς υπολογιστές. Παρουσιάζουμε στη συνέχεια μερικά παραδείγματα όπου 

χρησιμοποιούνται οι έξυπνες κάρτες για να γίνει πιο κατανοητή η αξία και η χρησιμότητά 

τους[16,14,13,6,5,4,3,2]. 

 

9.1 Ηλεκτρονικό πορτοφόλι 

 

 Η έξυπνη κάρτα μπορεί να αποθηκεύσει νομισματικές μονάδες, διευκολύνοντας 

σημαντικά τις πληρωμές και αγορές. Παραδείγματα χρήσεων αποτελούν οι ελεγχόμενοι χώροι 

στάθμευσης, διόδια σε δρόμους, πληρωμή εισιτηρίου σε μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, τρένο, 

λεωφορεία), αγορά αναψυκτικών από μηχανήματα που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (venting 

machines) και αυτόματη πληρωμή φωτοτυπιών σε δημόσιες βιβλιοθήκες αλλά και αγορές 

καταναλωτικών ειδών σε κάθε είδους κατάστημα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η άμεση 

είσπραξη του πληρωτέου ποσού καθώς επίσης και η εκκαθάριση μεταξύ καταστημάτων και 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικού πορτοφολιού είναι η κάρτα 

Mondex i και τα αντίστοιχα της Visa ii.  

 

9.2 Κάρτα διατηρησιμότητας & εξυπηρέτησης πελατών (loyalty cards) 

 
 Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις έξυπνες 

κάρτες προκειμένου να εξυπηρετούν ποιο αποτελεσματικά τους πελάτες τους και να τους κρατούν 

πιστούς. Για παράδειγμα μπορούν να πριμοδοτούν τους πελάτες τους με κάποιους πόντους σε 

κάθε τους αγορά και να τους επιβραβεύουν δίνοντας τους δώρα με την εξαργύρωση των πόντων 

αυτών όταν φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο πόντων. Το γεγονός ότι οι πόντοι αποθηκεύονται 

στο chip προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα:  

α. Δεν χρειάζεται να υπάρχει δίκτυο μεταξύ των καταστημάτων προκειμένου να ενημερώνεται μία 

κεντρική βάση με τους πόντους του πελάτη. 

                                                 
i URL: http://www.mondex.com (τελευταία πρόσβαση 20/1/2008) 

40 

ii URL: http://www.visa.com/pd/ewallet/main.html (τελευταία πρόσβαση 20/1/2008) 

http://www.mondex.com/
http://www.visa.com/pd/ewallet/main.html


9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ SMART CARDS 

β. Ο πελάτης επιβραβεύεται άμεσα με την επίτευξη του ορίου πόντων, δίνοντάς του επιπλέον 

κίνητρο για αγορές. 

Με τον τρόπο αυτό κρατούν πιστούς τους πελάτες τους ενώ ταυτόχρονα παίρνουν 

πληροφορίες για τις καταναλωτικές τους συνήθειες, στοιχεία πολύτιμα τόσο για την στρατηγική 

marketing και πωλήσεων όσο και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

 

9.3 Έλεγχος πρόσβασης σε κτίρια 

 
 Μία έξυπνη κάρτα μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία αναγνώρισης ενός ατόμου για τον 

έλεγχο πρόσβασης σε κτίρια υψηλής ασφάλειας αλλά και σε πανεπιστήμια, σχολεία, βιβλιοθήκες 

και λέσχες. Για ανάγκες υψηλότερης ασφάλειας και πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή 

πληροφορίες, μια έξυπνη κάρτα μπορεί να αποτελέσει μια συσκευή για την αποθήκευση 

πληροφοριών όπως η εικόνα ή άλλα βιομετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. τα δακτυλικά αποτυπώματα, 

ίριδα του ματιού) του χρήστη. Η ίδια κάρτα μπορεί στη συνέχεια να διατηρεί στοιχεία για την 

ταυτοποίηση του ατόμου στα υπολογιστικά συστήματα του οργανισμού. Παράδειγμα αποτελεί η 

κάρτα Mcard, που χρησιμοποιείται από 110.000 μέλη του Πανεπιστημίου του Michigan3 και σε 

αυτή υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα του κάθε φοιτητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, για αγορά φαγητού, βιβλίων, για φωτοαντίγραφα και άλλες 

χρήσεις. 

 

9.4 Πρόσβαση σε ανοικτά ή κλειστά δίκτυα 

 
 Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να αποθηκεύσουν ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) 

και άλλες πληροφορίες για τον έλεγχο του δικαιώματος πρόσβασης του χρήστη, ώστε να μπορεί 

να χρησιμοποιεί υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα με ασφαλή τρόπο. Η ασφάλεια εδώ 

αναφέρεται τόσο στην πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, όσο και στη δημιουργία 

ιδιωτικών εικονικών δικτύων (VPN) για την πρόσβαση εταιρικών συστημάτων από δημόσια 

δίκτυα, όπως για παράδειγμα το Internet. 

 

9.5 Τραπεζικές συναλλαγές 
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 Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Visa και η American Express 

θεωρούν ήδη τις έξυπνες κάρτες ως το επόμενο βήμα στις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς 

προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των καρτών με μαγνητική λωρίδα. Για το λόγο 
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αυτό έχει συσταθεί η εταιρεία EMVco (EUROPAY-MASTECARD-VISA co) η οποία 

επεξεργάζεται τις προδιαγραφές EMV τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη (Τράπεζες, κατασκευαστές καρτών και εξοπλισμού, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού 

τερματικών συσκευών και back office συστημάτων κ.α.) προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη 

EMV συναλλαγών. Η νεότερη έκδοση EMV προδιαγραφών είναι τα EMV2000. Οι EMV κάρτες 

θα αντικαταστήσουν τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μαγνητικής πίστας, ενώ θα μπορούν να 

υποστηρίζουν και επιπλέον εφαρμογές π.χ. loyalty, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.α. Οι EMV κάρτες 

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως (internet 

banking, mobile banking), με χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του χρήστη. 

 

9.6 Υγεία και ασφάλιση 

 
 Η έξυπνη κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή αποθήκευση στοιχείων 

ταυτότητας, ασφάλισης και ιατρικών δεδομένων ενός ατόμου ή για την αποθήκευση των σημείων 

όπου βρίσκονται στοιχεία ιατρικού φακέλου (pointer cards). Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες 

είναι έγκαιρα και έγκυρα διαθέσιμες στους ασθενείς και ιατρούς υποστηρίζοντας και 

διευκολύνοντας σημαντικά την ελεύθερη διακίνηση των ασθενών που μπορούν να ταξιδεύουν στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό φέροντας μαζί τους τον ασφαλιστικό και ιατρικό τους φάκελο. 

Πέραν αυτού, οι έξυπνες κάρτες στο τομέα της υγείας χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

ταυτοποίησης του ασθενούς και επαγγελματιών υγείας (ιατρών, νοσηλευτών κλπ), ηλεκτρονικών 

υπογραφών για την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα των ιατρικών δεδομένων, 

κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (health professional 

cards), ασφαλή πρόσβαση σε δίκτυα υγείας κλπ. 

9.7 Προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σε ηλεκτρονικά έγγραφα 
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 Οι έξυπνες κάρτες, με τις δυνατότητες δημιουργίας ζεύγους κλειδιών, και ασφαλούς 

εναποθήκευσης ιδιωτικών κλειδιών και ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που παρέχουν,  αποτελούν 

αξιόπιστο τμήμα των «ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής» που απαιτεί η Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 93 του 1999 «για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» -και το αντίστοιχο ελληνικό Π.Δ. 

150/2001-, ώστε οι κάτοχοί τους, που πιστοποιούν την ταυτότητά τους σε ένα δίκτυο και να 

μπορούν να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα με δικονομική αξία ίση με αυτήν της ιδιόχειρης 

υπογραφής τους στα έντυπα έγγραφα». Για την εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητες τρεις 

διακριτές οντότητες: 



9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ SMART CARDS 

α. Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (¨Έμπιστη Τρίτη Οντότητα) 

β. Τελική οντότητα, συνήθως παροχέας υπηρεσιών ασφαλούς δικτύου στους πελάτες του (π.χ. 

Τράπεζα) 

γ. Τελικός χρήστης (π.χ. πελάτης Τράπεζας) 

 

9.8 GSM κάρτες και τηλεκάρτες 

 
Οι έξυπνες κάρτες βρήκαν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής. Δύο 

από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές τους είναι στον τομέα τηλεπικοινωνιών και μάλιστα στην πιο 

απλή τους (προπληρωμένη τηλεκάρτα) και στην πιο σύνθετη (GSM κάρτες) μορφή τους. Αυτή τη 

στιγμή κυκλοφορούν παγκοσμίως πολλά δισεκατομμύρια τηλεκάρτες και εκατοντάδες 

εκατομμύρια SIM κάρτες αφού τα GSM τηλέφωνα υπολογίζονται σε 500.000.000. 

 

9.9 Άλλες εφαρμογές 
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Άλλες εφαρμογές των έξυπνων καρτών είναι η χρήσης τους σε αποκωδικοποιητές, Internet 

access, product tracking, δίπλωμα οδήγησης (ιδανική για αποθήκευση penalty points και άμεση 

αφαίρεση του διπλώματος), κ.α. 
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10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 

10.1 Παράδειγμα χρήσης των καρτών στην εκπαίδευση  

 
 Το 2007 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην παραχώρηση 

έξυπνων καρτών σε φοιτητές των σχολών του ώστε να έχουν πρόσβαση σε διάφορες 

λειτουργίες[12]. 

 Είχε γίνει και μια προσπάθεια πριν από πέντε χρόνια για κάτι ανάλογο, αλλά η όλη 

ενέργεια έπεσε στο κενό λόγω κάποιων προβλημάτων. Η ιδέα όμως παρέμεινε και άρχισε να 

υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2006. Με την συμμετοχή σχεδόν όλων των τμημάτων και 

σχολών (Πίνακας 10.1.1) το πρόγραμμα υπό την εποπτεία του καθηγητή Γ. Πάγκαλου αυτή τη 

στιγμή είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και προχωράει στην ολοκλήρωση του παρέχοντας όλο και 

περισσότερες δυνατότητες στους κατόχους φοιτητές της κάρτας. 

 

Πολυτεχνική Σχολή: 

1. Τμήμα Τοπογράφων Μηχ/κων.  

2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων  

3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ/κων  

4. Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κων  

5. Τμήμα Χημικών Μηχ/κων  

6. Τμήμα Γενικό  

Σχολή Θετικών Επιστημών: 

7. Τμήμα Πληροφορικής  

8. Τμήμα Βιολογίας  

9. Φυσικό Τμήμα  

10. Χημικό Τμήμα  

11. Γεωλογικό Τμήμα  

12. Μαθηματικό Τμήμα  

Φιλοσοφική Σχολή: 

13. Τμήμα Φιλολογίας  

14. Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
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15. Τμήμα Γερμανικής  

Σχολή ΝΟΠΕ: 

16. Τμήμα Νομικής  

17. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

18. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  

Θεολογική Σχολή: 

19. Τμήμα Θεολογίας  

20. Τμήμα Ποιμαντικής  

Παιδαγωγική Σχολή: 

21. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  

22. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Σχολή Καλών Τεχνών: 

23. Τμήμα Μουσικών Σπουδών  

24. Τμήμα Θεάτρου  

Μονοτμηματικές Σχολές: 

25. Ιατρική Σχολή  

26. Κτηνιατρική Σχολή  

27. Οδοντιατρική Σχολή  

28. Γεωπονίας   

29. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος   

Ανεξάρτητα Τμήματα: 

30. Τμήμα Δημοσιογραφίας  

31. Τμήμα Φαρμακευτικής  

 

Πίνακας 10.1.1: Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπου οι φοιτητές 

κατέχουν smart cards 
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Αυτή τη στιγμή οι κάρτες είναι διαθέσιμες μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές ενώ 

προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να υπάρξει και χρήση των καρτών από μεταπτυχιακούς αλλά και 

υποψήφιους διδάκτορες. Η κάρτα που χρησιμοποιείται είναι η eKEY 2032 και οι συσκευές 

ανάγνωσης-γραφής είναι οι SCR355 (SCM Microsystems reader), μοντέλα τα οποία αγοράστηκαν 
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από την εταιρεία cardisoft. Η πρώτη κάρτα που δίνεται στον φοιτητή είναι δωρεάν και παρέχεται 

μετά από αίτηση στην γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. Στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια 

της κάρτας, αν γίνει επιθυμητή η αντικατάσταση της από τον ιδιοκτήτη της, κοστίζει 40 ευρώ. Η 

εταιρεία αυτή είναι υπεύθυνη και για την παροχή λογισμικού ή άλλων hardware κομματιών. Η 

cardisoft συνεργάζεται με πολλές εταιρείες αλλά όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

υποστηρίζει με διάφορες υπηρεσίες περίπου το 70% περίπου των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της 

χώρας, ενώ ανά Γραμματεία Τμήματος οι εγκαταστάσεις ξεπερνάνε τις 150 σε αριθμό.  

   Στο πελατολόγιο της Cardisoft στα προϊόντα διαχείρισης Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ 

συγκαταλέγονται τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας μας, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια 

(πίνακας 10.1.2): 

 

  

ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 
5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 
9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 
10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΣΕ) 
12. TEI IONΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
3. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
6. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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Πίνακας 10.1.2 : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με την Cardisoft 
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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η έξυπνη 

σπουδαστική κάρτα eKEY[12] παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

 

● πιλοτική χρήση στην Κεντρική Νησίδα υπολογιστών  

● χρήση ως δανειστική κάρτα βιβλιοθήκης για το σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ (πιλοτικά για 

ορισμένα Τμήματα και βιβλιοθήκες) 

● αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  

● ψηφιακή υπογραφή αρχείων που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα (πχ. MS Word, Acrobat 

PDF)  

● πρόσβαση (Windows login) στους υπολογιστές του domain για το οποίο έχει εκδοθεί (πχ. 

κεντρική νησίδα ΗΥ του ΑΠΘ) 

● πιστοποίηση της ταυτότητάς σας ηλεκτρονικά σε σελίδες του διαδικτύου που υποστηρίζουν 

αυτή τη δυνατότητα 

● δημιουργία σύνδεσης VPN (εικονικού ιδιωτικού δικτύου) με το δίκτυο του ΑΠΘ 

Βέβαια έως τώρα η κάρτα αυτή λειτουργεί μόνο για την ελεγχόμενη πρόσβαση σε χώρους 

όπου έξω υπάρχει ένας αναγνώστης και για τον δανεισμό από την βιβλιοθήκη. Εδώ μάλιστα ο 

δανεισμός δεν γίνεται μέσω της πιστοποίησης από το τσιπάκι της κάρτας (όπως θα ήταν και το 

λογικό) αλλά γίνεται μέσω του γραμμωτού κώδικα που τοποθετείται πάνω στην κάρτα. Ο λόγος 

είναι ότι δαπανήθηκαν πρόσφατα αρκετά χρήματα για την εγκατάσταση και την χρήση αυτού του 

γραμμωτού συστήματος αναγνώρισης στην βιβλιοθήκη και θεωρήθηκε ότι θα προκαλούσε 

προβλήματα η άμεση εγκατάλειψη του ως απαρχαιωμένου και η στροφή στις έξυπνες κάρτες. 
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Παρακάτω ακολουθεί ένα δείγμα της κάρτας που δίνεται στους φοιτητές (εικόνα 10.1): 
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Εικόνα 10.1 : Δείγμα της κάρτας που δίνεται στους φοιτητές 

 

Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Α) Το λογότυπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Β) Ονοματεπώνυμο φοιτητή 

Γ) Το τμήμα που είναι εγγεγραμμένος, έτος και αριθμός εγγραφής 

Δ) Μια φωτογραφία του φοιτητή 

 

 Τα άνω είναι όλα εκτυπώσιμα στην κάρτα από ένα ειδικό εκτυπωτή για πλαστικές κάρτες 

παντός τύπου και προμηθεύτηκε και αυτός από την cardisoft. 

 

Ε) Τσιπ 

 Το τσιπ είναι μεγέθους μνήμης 32kb και το λειτουργεί μόνο για την αποθήκευση των 

πληροφοριών που αναγράφονται επάνω στην κάρτα. Δηλαδή όπως αναφέρθηκε και πριν, η χρήση 

της κάρτας είναι καθαρά για την αναγνώριση του φοιτητή. 

 

ΣΤ) Bar code 

 Το bar code δεν προγραμματιζόταν από την αρχή να βρίσκεται στην κάρτα και δεν έχει 

καμία σχέση με την όλη τεχνολογία. Απλώς έγινε η εκτύπωση του για να υπάρχει και η χρήση της 

κάρτας και στην βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 
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10.2 Επιλογή μοντέλου κάρτας  

 

 Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με απόδοση μιας έξυπνης κάρτας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

του. Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί μια μελέτη για το πώς ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν δυνατό 

και το τι θα χρειαζόταν να γίνει. Το μοντέλο της έξυπνης κάρτας που θεωρήθηκε κατάλληλο για 

την χρήση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το SLE 4428[11] chip card. Είναι ένα μοντέλο 

έξυπνης κάρτας που δημιουργήθηκε από τον όμιλο Siemens και είναι γνωστό στην αγορά σαν 

Siemens SLE 4428. 

 Οι τιμές στις οποίες είναι διαθέσιμες οι κάρτες αυτές δίνονται στον κάτω ενδεικτικό 

πίνακα (πίνακας 10.1.2): 

 

 Ποσότητα Τιμή(€ )
10 - 99 1,90

100 - 499 1,85
500 - 999 1,75

1,000 1,70
2,000 1,65

 

Πίνακας 10.1.2 : Ενδεικτικές τιμές έξυπνης κάρτας SLE 4428 chip card 

 

 

Το μοντέλο αυτό είναι μια εξέλιξη του προκατόχου του , του μοντέλου SLE 4418 και τα 

χαρακτηριστικά του είναι τα εξής : 

 

● Θερμοκρασία αντοχής: -40 + 85°C  

● 1024 x 8 bit EEPROM μνήμη 

● Διευθυντιοδότηση με βάση τα bytes 

● Μη αναστρέψιμη προστασία των bytes 

● 1024 x 1 bit μνήμη προστασίας 

● Τριπλοί σειριακοί δίαυλοι 
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● Τα δεδομένα μπορούν να προγραμματιστούν κατά την έξοδο. 

● Διάρκεια ζωής των δεδομένων 10 χρόνια. 

● Ακολουθεί τα πρότυπα του ISO 7816. 

● Τα δεδομένα μπορούν να αλλαχθούν μόνο μετά την εισαγωγή ενός 2-byte κωδικού προστασίας. 
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                                              VCC               GND 

  

 RST    N.C. 

C1 C5

  

 CLK                                    I/O 

                                               

 N.C.                                  N.C. 

                                               

 

 

 

 

 

Πίνακας 10.1.3 : Οι ακίδες του SLE 4428 

 

 

PIN ΕΠΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟ Function 

1 C1 VCC βολτ λειτουργίας 5 V 

2 C2 RST Έλεγχος τσιπ 
3 C3 CLK Ρολόι 
4 C4 N.C. Δεν λειτουργεί 
5 C5 GND Γείωση 

6 C6 N.C. Δεν λειτουργεί 

7  C7 
Είσοδος/Έξοδος 
δεδομένων I / O 

 
8 C8 N.C. Δεν λειτουργεί 

 

 

Πίνακας 10.1.4 : Λεπτομερής περιγραφή ενός microprocessor 
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C4 

C3

C6

C8 

C7

C2
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Το SLE 4428 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του SLE 4418. Επιπλέον, 

προσφέρει ένα κώδικα ασφάλειας (PSC) ενάντια στις διαδικασίες εγγραφής/σβησίματος. Όλη η 

μνήμη, εκτός από τον PSC κωδικό μπορεί πάντα να διαβαστεί, αλλά η μνήμη μπορεί να γραφτεί ή 

να σβηθεί μόνο μετά από την επαλήθευση του PSC. Εάν ο χρήστης αποτύχει να εισαγάγει το 

σωστό PSC σε οκτώ διαδοχικές προσπάθειες, η συσκευή θα εμποδίσει περαιτέρω προσπάθειες 

εισόδων PSC και η μνήμη δεν μπορεί να σβηστεί ή να επανεγγραφεί. Ο κώδικας PSC 

προγραμματίζεται εκ των πρότερων από τον κατασκευαστή, ο οποίος δίνεται στον πελάτη, για 

λόγους ασφάλειας μεταφορών συσκευών, προτού σταλθούν οι κάρτες σε αυτόν. Ο μετρητής 

λάθος προσπαθειών μπορεί να επανασβηθεί από τον κατασκευαστή για να επιτρέψει πάλι άλλες 8 

προσπάθειες PSC κωδικού. Το SLE 4428 λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 7816 

για τις επαφές των smart cards και το καθιστά απόλυτα αξιόπιστο και λειτουργικό. 
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Εικόνα 10.1.5 : Δείγμα της κάρτας που δίνεται στους φοιτητές 
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10.3 Επιλογή αναγνώστη 

 

Ο αναγνώστης που θα χρησιμοποιηθεί είναι της σειράς rocket readers και είναι ο 

Rockey400[11]. Οι αναγνώστες ROCKEY είναι η επόμενη γενιά αναγνωστών καρτών SIM και 

έξυπνων καρτών. Αυτοί οι αναγνώστες είναι ανέξοδοι, μικροί, ελαφριοί και επαρκής plug and 

play συσκευή που συνδέεται με το USB port οποιουδήποτε προσωπικού υπολογιστή. Έχει την 

πλήρη υποστήριξη και τη συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft 

98SE/ME/2000/XP/Server2003, MAC OS 8/9 και Linux (αν και ο ROCKEY400 -εικόνα 10.3.1- 

αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζει Linux και MAC ως το τέλος του 2007). Οι αναγνώστες 

ROCKEY δεν απαιτούν οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εκτός από αυτή του 

USB port. 

 

 
 

Εικόνα 10.3.1 : Αναγνώστης ROCKEY400 

 

Οι αναγνώστες ROCKEY προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία και την ασφάλεια δεδομένου 

ότι μπορεί να εφαρμοστούν τα ιδιαίτερα φορητά συστήματα ασφάλειας με πολλαπλούς χρήστες. 

Δεν είναι απαραίτητο να καταβληθούν τεράστια χρηματικά ποσά για αναγνώστες έξυπνων 

καρτών για λόγους ασφάλειας και επικύρωσης. Οι αναγνώστες ROCKEY μεταφέρουν τις 

πληροφορίες μεταξύ καρτών SIM και του PC εύκολα και με ασφάλεια. Είναι πλήρως συμβατοί με 

τα πρότυπα PC/SC της Microsoft και είναι ιδανικοί για τον έλεγχο πρόσβασης, την ασφάλεια PC, 

την επικύρωση ταυτότητας και τις εφαρμογές GSM. Συγκεκριμένα μάλιστα οι ROCKEY400 δεν 

χρειάζονται κανένα driver για να λειτουργήσουν, λύνοντας έτσι πολλά από τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται σε end-user συστήματα.  
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Εν τέλει συγκεντρωτικά τα οφέλη από την χρήση του ROCKEY αναγνώστη είναι τα εξής : 
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 Ευκολία μεταφοράς. Είναι από τους μικρότερους αναγνώστες στην αγορά και ασύγκριτοι όσον 

αφορά την χαμηλή τους τιμή. Είναι τόσο μικροί και ελαφριοί που χωράν στην τσέπη και μπορούν 

να μεταφερθούν παντού. Αυτό το πλεονέκτημα σε συνάρτηση με την ιδιότητα τους να μην 

χρειάζονται drivers τους κάνουν ξεχωριστούς. 

Συμβατότητα. Είναι συμβατοί με το ISO 7816 και σε συνδυασμό με την συμβατότητα τους με 

σχεδόν όλα τα λειτουργικά αλλά και με το ότι χρησιμοποιούν και το T=0 αλλά και το T=1 

πρωτόκολλο επικοινωνίας τους καθιστούν από τους πιο διάσημους αναγνώστες καρτών.  

Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Το να είναι κάποιος αναγνώστης φορητός δε θα σήμαινε τίποτα 

αν δεν ήταν και ανθεκτικός. Πειράματα με αυτούς τους αναγνώστες δείξαν ότι αντέχουν σε 

πραγματικά σκληρές συνθήκες. 

Παρακάτω  δίνονται δυο πίνακες (πίνακες 10.3.1 και 10.3.2) με συγκεντρωμένα τα 

χαρακτηριστικά του αναγνώστη ROCKEY400. 

 

 ROCKEY400 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0~70 C 

Μέγιστος αριθμός τοποθέτησης 

κάρτας 
Τουλάχιστον 100.000 φορές 

Συχνότητα λειτουργίας 3 MHz 

Ένταση λειτουργίας κάρτας 0~50 mA 

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω Usb port 

ISO ISO 7816 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας T=0 και T=1 

Μεταφορά δεδομένων 9600~115200 bps 

Λειτουργικά συστήματα που 

υποστηρίζεται 

WIN98/ME/2000/XP/SERVER2003/LINUX/

MACOS 

 

 

Πίνακας 10.3.1 :  Χαρακτηριστικά του αναγνώστη ROCKEY400 

 ROCKEY400 

Βάρος 60 γραμμάρια 

LED 1 κόκκινο φως 

Διαστάσεις 70x48x12 mm 

Καλώδιο 1 μέτρο USB καλώδιο 
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Πίνακας 10.3.2 :  Χαρακτηριστικά του αναγνώστη ROCKEY400 
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10.4 Επιλογή προσωποιητή - εκτυπωτή καρτών και λογισμικού 

 
Η επιλογή του θερμικού εκτυπωτή καρτών είναι μια σημαντική απόφαση. Παρακάτω 

παραθέτονται τα Κριτήρια επιλογής ενός θερµικού εκτυπωτή. Ένα άρθρο του περιοδικού Access 

Control, έδινε συµβουλές για τα σηµεία που πρέπει να προσέξει κανείς στην επιλογή ενός 

εκτυπωτή πλαστικών καρτών.  

• Αυτόµατος Μηχανισµός Καθαρισµού (Automatic Card Cleaning).  

• Πίεση Λειτουργίας της Κεφαλής (Head Pressure)  

• Σύστηµα Ανάκτησης Λαθών (Error Recovery System)  

• ∆υνατότητα επανεκτύπωσης της κάρτας (Card Remake Facility)  

• ∆ηµιουργία καρτών ασφαλείας (Protective Topcoats)  

• Ποιότητα εικόνας (Image Quality and Consistency).  

• Service και υποστήριξη.  

• Εγγύηση -Συµβόλαιο Ασφάλισης της Κεφαλής 

• Ταχύτητα (Speed).  

• Eπίπεδα Θορύβου (Noise)  

Σύμφωνα με όλους τους παραπάνω προτεινόμενους λόγους από το έγκυρο και αξιόπιστο αυτό 

περιοδικό, επιλέχθηκε ο Magicard Rio MS [11]. Ο χαρακτηρισµός «ΜS» σηµαίνει ότι ο 

εκτυπωτής έχει ενσωµατωµένο κωδικοποιητή µαγνητικών καθώς και επαφές για σύνδεση 

κωδικοποιητή έξυπνων καρτών (Magnetic encoder – Smart Card Contacts). 
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Εικόνα 10.4.1 :  Εκτυπωτής Magicard Rio MS 
 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 
 

• Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης περίπου 20 δευτερόλεπτα ανά έγχρωμη κάρτα (µαζί µε 

την αποστολή Εκτύπωσης δεδοµένων), 

  

• Λογισµικό Driver για Windows 98 και Windows 2000, 

 

• Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ultra Secure, 

 

• Εγγύηση 12 µήνες. Συνοδεύεται από το 24µήνο συµβόλαιο ασφάλισης της κεφαλής του 

εκτυπωτή Ultra Cover Plus, το οποίο καλύπτει την  δωρεάν αντικατάσταση της κεφαλής 

του εκτυπωτή ανεξάρτητα από το αίτιο που προκάλεσε την καταστροφή της. 

  

• ∆ιαστάσεις: 200mm Height x 190mm Wide x 190mm, 

   

• Βάρος: 8,4 kg, 

  

• Mέθοδος Εκτύπωσης: Dye Sublimation, 

  

• Ανάλυση 300dpi (11,8 dots/mm), 
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• Μέγεθος Καρτών ISO Standard 7816, 
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• Πάχος Καρτών 0,38mm έως 1,6mm, 

  

• Υλικό Εκτύπωσης: PVC, 

  

• Χωρητικότητα τροφοδότη 100 κάρτες πάχους 0,76mm, 

  

• Περιοχή εκτύπωσης 948 pixels (82mm) x 596 pixels (50,5mm), 

  

• Kωδικοποιητής Μαγνητικής κάρτας,  

 

• Interface IEEE standard 1284-1994: Συνδέεται µέσω Centronics στην παράλληλη θύρα 

του Η/Υκαι USB, 

  

• Θερµοκρασίες Λειτουργίας: 10 – 30 βαθμούς Κελσίου. 

 
Τελευταίο μένει η επιλογή λογισμικού για την προσωποποίηση των καρτών. Για την 

εκτύπωση των καρτών είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε γραφικό πρόγραµµα όπως 

Corel, Photo Shop, Photo Paint κτλ. Για την µαζική παραγωγήτων ID καρτών µε 

προσωπικοποιηµένα στοιχεία, επιλέχθηκε το BM i software για Windows 3.11, 95 & NT, µε το 

οποίο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να δημιουργεί Βάση ∆εδοµένων για την αποθήκευση των 

στοιχείων και να συνδέει τα δεδοµένα µε τη µακέτα της κάρτας, η οποία δημιουργείται από το 

ίδιο πρόγραµµα. Συνδέεται µε κάμερα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που υποστηρίζει TWAIN για 

την εύκολη εισαγωγή των φωτογραφιών.  

 

Η σειρά BM αποτελείται από τις παρακάτω εκδόσεις:  

16 bit: ΒΜ 100, ΒΜ 500, ΒΜ 5000, ΒΜ 5500, ΒΜ 6000  

32 bit: BM 5000 (100, 200, 500, 1000, 1000+ records),  BM 5500, BM 6000  

 

Επιλέχθηκε η BM 6000 που αποτελείται από τις εξής επιµέρους εφαρµογές: 
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Data Base Layout Creator: Μέσω της εφαρµογής αυτής ο χρήστης σχεδιάζει την Βάση 

∆εδοµένων και τις συνδέσεις µε την Β.∆ από την οποία θέλει να αντλεί τα δεδοµένα.  

Badge Creator: Μέσω της εφαρµογής αυτής ο χρήστης σχεδιάζει τις  µακέτες των καρτών που 

θέλει να εκτυπώνει, καθορίζοντας τα πεδία εγγραφής από την βάση δεδοµένων, τη 

γραµµατοσειρά, τον τρόπο γραφής κτλ.  

Badge Maker: Για την µαζική παραγωγή των ID καρτών µε προσωπικοποιηµένα στοιχεία.  

 

Ορισµένες από τις δυνατότητες που παρέχονται είναι:  

 

• Εισαγωγή φωτογραφίας,  

• Εισαγωγή και εκτύπωση Bar Code. Το πρόγραµµα αυτό δηµιουργεί και εκτυπώνει όλους 

τους τύπους Barcode για την περίπτωση που θέλουµε να αναγνωρίσουµε τις κάρτες µέσω 

του bar code.  

• Κωδικοποίηση των καρτών (έξυπνων ή µαγνητικών LOCO και HICO). ∆ηµιουργεί όλων 

των ειδών τα format κωδικοποίησης για την κωδικοποίηση των µαγνητικών καρτών(Track 

1, 2, 3) ή του Chip.  

• Εισαγωγή και εκτύπωση υπογραφής  

• Εισαγωγή και εκτύπωση  

• Μετάφρασης σε επιθυµητή γλώσσα 

• Χρήση σε δικτυακό περιβάλλον 

• Σύνδεση µε Βάσεις ∆εδοµένων µέσω ODBC  

• Αυτόµατης εισαγωγής (import) / εξαγωγής (export) στοιχείων    

• Πολλαπλές εικόνες ανά εγγραφή 

• Καταγραφή σε log files  

• Zoom  

• Υποστήριξη γραφικών BMP, JPG  

• Προεπισκόπιση της κάρτας και της κωδικοποίησης της κάρτας 

• Εκτύπωση πολλών καρτών ταυτόχρονα (batch printing)  
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10.5  Προτάσεις χρήσης έξυπνης κάρτας 

 
Θα μπορούσαν να παρατεθούν δεκάδες προτάσεις για την χρήση των έξυπνων καρτών στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Άλλες εύκολα πραγματοποιήσιμες και 

άλλες που θα απαιτούσαν μεγάλους οικονομικούς πόρους αλλά κυρίως χρόνο για την υλοποίηση 

τους. Προϋποθέτοντας ότι ο  κάθε φοιτητής έχει προεφοδιαστεί με μια προσωπική έξυπνη κάρτα 

από την γραμματεία του μεταπτυχιακού και ότι η γραμματεία θα είναι η υπεύθυνη για την 

απόδοση αλλά και την προσωποποίηση της κάρτας αυτής με την βοήθεια των λογισμικών 

εφαρμογών που παρέχονται από την εταιρεία αγοράς των έξυπνων καρτών και των αναγνωστών, 

μπορούν να γίνουν οι εξής προτάσεις: 

 

1. Έλεγχος εισόδου σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης μεταπτυχιακών φοιτητών. Η 

δημιουργία μιας αίθουσας στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης για την χρήση της αποκλειστικά από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές θα ήταν σημαντικό και πρωταρχικό βήμα για την καθιέρωση της χρήσης 

των έξυπνων καρτών. Με ένα αναγνώστη στην είσοδο της αίθουσας θα υπήρχε ο φυσικός έλεγχος 

για το σε ποια άτομα θα επιτρέπεται η χρήση του χώρου αυτού, έτσι ώστε να υπάρχει η αποφυγή 

της χρήσης από άτομα έξω από τον χώρο του μεταπτυχιακού προγράμματος, με ότι εύκολα 

κατανοητά επακόλουθα θα είχε κάτι το αντίθετο. 
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2. Χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αντίγραφα από αναλυτικές βαθμολογίες. Στον 

χώρο αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν προσωπικοί υπολογιστές σύγχρονης γενιάς με ποικίλες 

εφαρμογές εγκατεστημένες προς χρήση τους από τους αρμόδιους φοιτητές. Η χρήση του κάθε 

υπολογιστή θα άρχιζε από την στιγμή που θα τοποθετούνταν η κάρτα στον ειδικό αναγνώστη που 

θα ήταν συνδεδεμένος μαζί του. Με την λογική της προσωποποίησης που προσφέρει η έξυπνη 

κάρτα, έτσι θα μπορούσε να προσωποποιηθεί και ο έκαστος υπολογιστής. Με την εισαγωγή της 

κάρτας στον αναγνώστη, ο υπολογιστής θα μπορούσε να φορτώσει το προσωπικό προφίλ του 

φοιτητή-χρήστη δίνοντας του διάφορες δυνατότητες. Λέγοντας προφίλ εννοούνται εκείνες οι 

παράμετροι που, όπως προαναφέρθηκε, θα αποθηκεύονταν από την γραμματεία κατά την 

προσωποποίηση της κάρτας. Οι παράμετροι αυτοί θα μπορούσαν να είναι, εκτός βέβαια από τα 

προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κατοικίας), το ποια 

μαθήματα παρακολουθεί ή χρωστάει. Η αναγκαία εξάρτηση αυτή μεταξύ της κάρτας και της 

γραμματείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για περαιτέρω διευκολύνσεις προς τους φοιτητές όπως 

την ανακοίνωση της βαθμολογίας. Όπως επίσης και για το ποιες δόσεις των διδάκτρων έχουν 

πληρωθεί αλλά και για την εκτύπωση των αποδείξεων πληρωμής. 
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3. Χρήση για υπογραφή στις εξεταστικές περιόδους. Κατά την περίοδο της εξεταστικής η 

υπογραφή της παρουσίας στην εξέταση μπορεί να πάρει μια άλλη μορφή με την χρήση των 

έξυπνων καρτών. Ο κάθε φοιτητής αντί του πάσου του, με την είσοδο της έξυπνης κάρτας σε ένα 

φορητό αναγνώστη θα μπορούσε να αντικατασταθεί η απαρχαιωμένη και όχι σίγουρη λύση της 

λευκής κόλλας που ο καθένας έγραφε το ονοματεπώνυμο του και περνούσε ο εισηγητής 

καθηγητής και έκανε έλεγχο του πάσου. 

 

4. Χρήση για Φωτοτυπικά μηχανήματα και fax. Στον προαναφερθέντα χώρο της 

αποκλειστικής του χρήσης από τους φοιτητές, θα μπορούσαν να υπάρχουν και μηχανήματα fax 

και φωτοτυπίας. Έτσι ώστε ο φοιτητής του μεταπτυχιακού να αποφύγει την πολύωρη αναμονή 

στην αίθουσα των εκτυπώσεων του Τ.Ε.Ι. που διατίθεται κυρίως για τους σπουδαστές των 

τμημάτων Τ.Ε.Ι. της Κοζάνης. 

 

5. Χρήση για πρόσβαση σε Εφαρμογές διαχείρισης συγγραμμάτων και ηλεκτρονικής 

βιβλιοθήκης του ιδρύματος. Μέχρι πρότινος δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την αποθήκευση στον δίσκο των βιβλίων και 

περιοδικών που είναι διαθέσιμα, παρά μόνο με την χρήση υπολογιστή της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την χρήση της κάρτας σε ένα αναγνώστη είναι δυνατή η 

αναγνώριση του φοιτητή και επομένως η επιτροπή της εισόδους του στις πολύτιμες αυτές 

ηλεκτρονικές πληροφορίες. 

 

6. Χρήση για on-line εγγραφή στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Ο φοιτητής δεν 

θα χρειάζεται να πηγαίνει ως την γραμματεία του μεταπτυχιακού, αλλά μέσω μιας ειδικής 

φόρμας, δίνοντας τα στοιχεία της κάρτας, ηλεκτρονικά να εγγράφεται στο νέο εξάμηνο και να 

μπορεί να επιλέγει τα μαθήματα εκείνα που θέλει να παρακολουθήσει. Με την δυνατότητα αυτή 

θα μπορούσε να υπήρχε και μια λεπτομερής περιγραφή του κάθε μαθήματος επιλογής έτσι ώστε 

να αποφεύγεται από την γραμματεία η εξήγηση στον έκαστο φοιτητή για το τι μάθημα πρόκειται 

να παρακολουθήσει. 

 

59 

7. Χρήση για αποκλειστική εκτύπωση σημειώσεων και ανάγνωση των ανακοινώσεων που  

αφορούν τον φοιτητή. Με την διαδικασία της προσωποποίησης, δίνεται η δυνατότητα της 

εισαγωγής στην κάρτα των στοιχείων εκείνων που θα αφορούσαν την συγκεκριμένη χρήση. Έτσι 

ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει ποιες ανακοινώσεις μαθημάτων τον αφορούν και να μπορεί 

αυτόματα να εκτυπώνει τις σημειώσεις του μαθήματος (αυτό να μπει παρακάτω σαν πρόσβαση σε 
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συγγράματα) από μία φορά. Καθιστώντας τον φοιτητή υπεύθυνο για τις σημειώσεις που πήρε, 

έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές εκτυπώσεις που συνήθως καταλήγουν στο καλάθι των 

αχρήστων. 

 

8. Χρήση για την δήλωση παρουσίας στο κάθε μάθημα. Με ένα αναγνώστη ο κάθε 

καθηγητής θα μπορούσε να κρατάει στον φορητό του ένα παρουσιολόγιο. Με την εισαγωγή της 

κάρτας αυτόματα θα κρατιόνταν στο αρχείο η παρουσία του φοιτητή για να αποφεύγονται τυχών 

προβλήματα κατά την διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα στο παρουσιολόγιο αυτό θα μπορούσε να 

αποθηκεύονταν και οι ανάλογες εργασίες που αποδόθηκαν στους φοιτητές. 

 

9. Συμμετοχή σε blog/forum. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο forum, δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σπουδαστών για 

τις εργασίας που τους ανατέθηκαν. Επίσης ακόμα και η καθηγητές θα μπορούσαν να έχουν ενεργή 

συμμετοχή για την παροχή διευκρινίσεων και ευκολιών. 

 

10. Διαδικασία on-line εξέτασης.  Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε ένα 

αναγνώστη θα δίνεται η δυνατότητα στον εξεταστή να μην βρίσκεται άμεσα στον χώρο εξέτασης 

αλλά από απομακρυσμένο σημείο, μέσω ενός λογισμικού τηλεδιάσκεψης, να δίδει τα θέματα προς 

εξέταση και να βρίσκεται πάντα εκεί εικονικά για τυχόν διευκρινίσεις και οτιδήποτε ζητηθεί από 

τους εξεταζόμενους. 

 

11. On-line πρόσβαση. Δίνεται η δυνατότητα για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, 

επιστημονικά άρθρα και περιοδικά προστατεύοντας τα παράλληλα με το copyright.  
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11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Είναι φανερό ότι η χρήση των έξυπνων καρτών μόνο οφέλη θα μπορεί να έχει όπου κι αν 

βρει εφαρμογή. Πόσο μάλιστα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που το επίκεντρο της 

εξειδίκευσης  του μάλιστα είναι η σύγχρονη τεχνολογία και ο χώρος των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 Οι διευκολύνσεις που θα παρέχονται θα έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τομείς, τόσο για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά όσο και για τους καθηγητές πόσο μάλλον και για την γραμματεία 

του προγράμματος. Οι φοιτητές με την πρόσβαση σε σημειώσεις αλλά και σε χώρους κτιριακούς, 

με την on-line εξέταση και με την συμμετοχή σε blogs και fora θα λύσουν πολλά από τα 

προβλήματα που τυχών θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και θα κάνει την 

χρονική περίοδο των σπουδών αποδοτικότερη. Οι καθηγητές με την προστασία του copyright και 

με την δυνατότητα on-line εξέτασης θα προστατεύουν το επιστημονικό τους έργο, που στις μέρες 

μας μέσω του internet η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σε έξαρση. Ενώ τέλος για την 

γραμματεία τα οφέλη θα είναι ποικίλα λόγω των πλεονεκτημάτων που θα παρέχονται τόσο από 

την κάρτα-ταυτότητα φοιτητή αλλά και από την άριστη μηχανοργάνωση που θα προκύψει από την 

χρήση των έξυπνων καρτών. 
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 Βλέπουμε λοιπόν ότι αν δεν μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον απαραίτητη η χρήση των 

καρτών αυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ότι στο μέλλον είναι σχεδόν σίγουρο πως οι κάρτες 

αυτές θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του Ακαδημαϊκού τομέα κάτι που ήδη έχει γίνει στο 

εξωτερικό και στα ιδιωτικές σχολές.  
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