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Πεξίιεςε 

Ζ δεκηνπξγία ησλ θαηλνχξγησλ θνηηεηηθψλ θαξηψλ κε barcode έδσζε ηελ 

ηδέα γηα ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζίαο, ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ απηνκα-

ηνπνίεζε ηεο κέρξη πξφηηλνο «ρεηξνθίλεηεο» δηαδηθαζίαο δήισζεο πα-

ξνπζίαο ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

βαζηθά ζηνηρεία ην Arduino, κηαο πιαθέηαο κηθξνειεγθηή θαη ελφο 

barcode scanner γηα ηε ζάξσζε ηνπ ξαβδνθψδηθα πνπ είλαη ηππσκέλνο 

ζηηο θνηηεηηθέο θάξηεο. Ζ επηινγή ηνπο, θαζψο θαη ε επηινγή ησλ εμαξ-

ηεκάησλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ έγηλε κε εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα αγνξάο 

έρνληαο ππφςε ηελ πην νηθνλνκηθή θαη απνδνηηθή ιχζε θαζψο θαη κηα 

ιχζε, πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ ειεθηξνληθή θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηεο κε ηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηαδηθαζία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ κηθξνε-

ιεγθηή, εμππεξέηεζαλ απηνχο ηνπο ζθνπνχο κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπγγξαθέα. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

παξνπζίαζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα απνηέιεζε ζέκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ αμηνπνίεζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ζπνπδάζηξηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

   



 

Abstract 

The introduction of the new barcode student's cards kickstarted the 

finding of this thesis's subject aiming the automation of the current 

manual process of the students's presences registration. Arduino, a 

microprocessor and a barcode scanner, for scanning the student's card 

barcode, were the basic elements of the desired automated solution. A 

through market research was conducted and based on financial and 

educational criteria, trying to satisfy the thesis's goals. Working both on 

electronics and programming was a great contibution to the expansion of 

the writer's field knowledge. The thesis's subject was the epicentre of a 

business plan, developed by a group of Western Macedonian University's 

students. 

 



 

Πξφινγνο 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ θνηηεηηθψλ θαξηψλ κε ξαβδνθψδηθα ζηε δηεπ-

θφιπλζε δηαδηθαζηψλ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ήηαλ ε έκπλεπζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξ-

γαζίαο. Ξεθηλψληαο κε δεδνκέλν φηη ε θαηαρψξεζε ησλ παξνπζηψλ ησλ 

θνηηεηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη κηα ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία 

πνπ επηβαξχλεη ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο, πεξηιακβάλνληαο θαη 

έλα παξάγνληα ζθάικαηνο, θαη ιακβάλνληαο έλαπζκα απφ ηε ζπγθπξία 

ηεο παξνπζίαο ηνπ ξαβδνθψδηθα ζηηο λέεο θνηηεηηθέο θάξηεο, ε παξνχζα 

εξγαζία ζηφρεπζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ην 

πξφβιεκα κε απηφκαην ηξφπν.  

Σν ζχζηεκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πήξε ζάξ-

θα θαη νζηά ράξε ζηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ θαζεγεηή θ. Γ. 

Παπιίδε, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκά. Αηζζάλνκαη επίζεο ππνρξεσ-

κέλνο λα επραξηζηήζσ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο φπσο θαη ηνπο ππαι-

ιήινπο ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζηελ αλαδήηεζε βηβιη-

νγξαθίαο θαη γεληθφηεξα ζηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ. Οθεί-

ισ επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη ηηο θνηηήηξηεο Κνχξηνγινπ ηέιια, Νηά-

γηνπ Άλλα, Πνχιηνπ Υξπζνχια θαη Σζηπιαθίδνπ Μαξία ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπ-

ηηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο κέζσ ηνπ business plan πνπ ζπλέηαμαλ ζην 

πιαίζην εξγαζίαο ηνπο κε αληηθείκελν ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο, αλέδεημαλ ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ. Δίλαη πεπνίζεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα φηη ε κεραλνγξάθεζε, φηαλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη θαζνιηθά, 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

πάλσ ζε απηή ηελ αξρή βαζίζηεθε φιε ε έξεπλα θαη αλάπηπμε. 
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Διζαγυγή 

1.1 Γενικά 

Μία ρψξα φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε πιήξεο κεραλνγξάθεζε ησλ ππεξε-

ζηψλ είλαη αθφκε δεηνχκελν, έρεη αλάγθε απφ ζπζηήκαηα θαη πξντφληα 

ινγηζκηθνχ, ηα νπνία εθαξκνδφκελα ζε φιν ην θάζκα ηνπ δεκφζηνπ θπ-

ξίσο ηνκέα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ πξνο ηε ζσζηή θαη γξήγνξε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη παξαδνζηαθά ρσξίο θάπνηα απηνκα-

ηνπνίεζε. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ, 

μεθηλνχλ κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπο, δειαδή κε ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο. Έλα ηέηνην πξφβιεκα παξνπ-

ζηάδεηαη ζε πνιιά αθαδεκατθά, θπξίσο ηερλνινγηθά, ηδξχκαηα, ζηα νπνία 

εθηφο απφ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζηεξηαθά. 

ε απηά απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ θνηηεηή κε αλνρή (αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε θαη ην ίδξπκα) δχν απνπζηψλ, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνηηεηή απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε ηνπ κα-

ζήκαηνο. Ζ θαηαρψξεζε ησλ παξνπζηψλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ «ρεηξνθίλε-

ην» ηξφπν κε ρξήζε θαηαζηάζεσλ νλνκάησλ θαη ππνγξαθψλ, εθηφο απφ 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, παξαηεξείηαη θαη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ ή θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη θαλεξφ φηη κπνξεί λα απνβεί πξνο ην ζπκθέ-

ξνλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (θαζεγεηέο, θνηηεηέο, εηαηξείεο, εξ-

γαδφκελνη θιπ.). Έλαο ηξφπνο λα θαηαζηεί εθηθηή είλαη κε ηελ απηνκαην-

πνηεκέλε ηαπηνπνίεζε κε ηε ρξήζε θαξηψλ ξαβδσηνχ θψδηθα (ή ξαβδν-

θψδηθα – barcode)
1
. 

Απηή ε κέζνδνο ηαπηνπνίεζεο ζπλαληάηαη ζε θάζε πξντφλ πνπ παξάγεηαη 

ζηε βηνκεραλία θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηηο θνηηεηηθέο θάξηεο ησλ 

                                                      

1
 Ραβδσηφο Κψδηθαο ή γξακκσηφο θψδηθαο ή ξαβδνθψδηθαο νλνκάδεηαη ν θψδηθαο νπηη-

θήο αλαγλψξηζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν παξάιιεισλ αληζνπαρψλ γξακ-

κψλ θαη κπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε πξντφλ ή πξφζσπν ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ή αλαθέξεηαη αληηζηνίρσο. Ζ αλάγλσζή ηνπο γίλεηαη απφ εηδηθά κεραλήκαηα, 

ηνπο ζαξσηέο ξαβδνθψδηθα (barcode scanner). 
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ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο ξαβδνθψδηθαο ζηηο θνηηεηηθέο ηαπ-

ηφηεηεο είλαη ζπλήζσο έλαο αξηζκφο, κνλαδηθφο γηα θάζε έλα θνηηεηή, 

πνπ ηνλ ηαπηνπνηεί. Απηφο ν θψδηθαο ζα είλαη ε αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζί-

αο πεξηιακβάλεη ζχζηεκα αλάγλσζεο θαξηψλ ξαβδνθψδηθα θαη ηαπην-

πνίεζεο πξνζψπσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθα-

ζίαο δηαρείξηζεο παξνπζηψλ ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε άκεζε εθαξ-

κνγή ζην Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδν-

λίαο ζηηο έξξεο φπνπ εθπνλείηαη ε παξνχζα εξγαζίαο.  

1.2 Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θάζε θνηηεηήο ηαπηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχ-

ζπλν θαζεγεηή αλαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ζε κηα θφιια αλαθνξάο, ε 

νπνία παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ ίδην θαη παξαδίδεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο πξνο θαηαρψξεζε ησλ παξνπζηψλ. Καηφπηλ, νη παξνπζίεο ζε-

κεηψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη θαηαρσξνχληαη 

ζηα αξρεία ηεο ρνιήο, ζηα νπνία αλαηξέρεη φηαλ ππάξρεη αλάγθε αλαδή-

ηεζεο ησλ παξνπζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ρξνλνβφξα «ρεηξνθίλεηε» δηα-

δηθαζία αθνχ ε πεξάησζή ηεο απαηηεί έλαλ ειάρηζην ρξφλν εηθνζηηεζζά-

ξσλ σξψλ θαη έλαλ κέγηζην εμαξηψκελν απφ ην θφξην εξγαζίαο ηεο 

Γξακκαηείαο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκβνιή αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηε ρξήζε αξθεηψλ εξγαηνσξψλ. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

ρνιήο απνδπλακψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δξγαζίεο πνπ εμππεξεηνχ-

ληαλ απφ ηα άηνκα ηεο Γξακκαηείαο αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ παξνπζηψλ. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεη-

σζεί φηη παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γξακκα-

ηεηψλ ζπρλά παξαηεξνχληαη ζθάικαηα πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ιαλ-

ζαζκέλε θαηαρψξεζε ησλ παξνπζηψλ. Άιια αίηηα πνπ κπνξνχλ λα πξν-

θαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαρψξεζε ησλ παξνπζηψλ είλαη ε πηζαλή 

απψιεηα ηνπ παξνπζηνινγίνπ απφ ηνλ θαζεγεηή ή ε παξαπιαλεηηθή πια-

ζκαηηθή θαηαρψξεζε παξνπζίαο εθ κέξνπο θάπνηνπ θνηηεηή. Απφ ηα πα-

ξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη ζήκεξα 

νη παξνπζίεο παξνπζηάδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, αθνχ είλαη ρξνλνβφξνο 

θαη επάισηνο ζε ζθάικαηα (αθνχζηα ή φρη) θαη δηαθαίλεηαη φηη κηα ηερλη-

θή ιχζε, ε νπνία λα θαζηζηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αμηφπηζηε θαη 

γξήγνξε, ελ ηέιεη, απηνκαηνπνηεκέλε, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε. 

1.3 ηόσορ ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο παξνπζηψλ ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε νιν-

θιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ν νπνίνο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

κεγάιε ηαρχηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αζθάιεηα απφ ηπρφλ 
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ζθάικαηα ή απφ θπβεξλνεπηζέζεηο θαη ηελ ειάρηζηε ρξήζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, δειαδή ζα επηρεηξεζεί ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε έλα ηξφπν 

γξήγνξν, αμηφπηζην, πξαθηηθφ θαη νηθνλνκηθφ. 

Κάζε θνηηεηήο θαηαρσξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ρνιήο ηνπ 

κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ην κνλαδηθφ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ. Ζ 

ιχζε πνπ πξνηείλεηαη επηρεηξεί κέζσ ηεο αλάγλσζεο ηνπ barcode ηεο θνη-

ηεηηθήο θάξηαο λα θαηαρσξεί απηφκαηα ηελ παξνπζία ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο ρνιήο. ηε θνηηεηηθή θάξηα αλαγξάθνληαη εθηφο απφ ην 

barcode, ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ θνηηεηή, ν ηφπνο 

θαηνηθίαο ηνπ, ε ρνιή θαη ην Σκήκα ηνπ, θαζψο θαη κηα θσηνγξαθία 

ηνπ, κε ηελ νπνία γίλεηαη εθηθηή ε άκεζε νπηηθή ηνπ ηαπηνπνίεζε. Ξεθη-

λψληαο κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε ηνπ ξαβδνθψδηθα ζηε θνηηεηηθή ηαπηφ-

ηεηα, ζην ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε ην βαζηθφ «ζελάξην» ρξήζεο πεξη-

ιακβάλεη θαη πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα: 

 ηνπο θαζεγεηέο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ εθρσξείηαη 

θάξηα κε έλα κνλαδηθφ barcode πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έ-

λαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο. 

 Ζ θάξηα ηνπ θαζεγεηή ζπλδέεηαη κε φια ηα καζήκαηα πνπ έρεη 

ππφ ηελ επζχλε ηνπ καδί κε ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο καζήκα-

ηνο θαη ηκήκαηνο/νκάδαο. 

 Ζ εηζαγσγή παξνπζίαο θνηηεηή ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα γίλε-

ηαη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ ξαβδνθψδηθα ηεο θνηηεηηθήο ηαπηφηε-

ηαο απφ εηδηθφ ζχζηεκα αλάγλσζεο ξαβδνθσδίθσλ κε δπλαηφηε-

ηα απνζήθεπζεο θαη δηθηπαθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

 Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε ησλ πα-

ξνπζηψλ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ καζήκαηνο. 

 Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη έλαλ αλαγλψζηε ξαβδνθψδηθα θαη πα-

ξέρεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ην δηαδίθηπν θαη αιιειεπί-

δξαζεο κε ην ρξήζηε κέζσ εμαγσγήο κελπκάησλ ζε νζφλε έπεηηα 

απφ ηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη επηινγήο εξγαζηψλ κέζσ 

εηδηθψλ θνπκπηψλ επηινγήο.  

Όιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα ζα ζπλδπάδνληαη 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηελ απην-

καηνπνηεκέλε ηαπηνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ θνηηεηή 

ζην κάζεκα. ην βαζηθφ ζελάξην ρξήζεο, ε ηππηθή δηαδηθαζία ζα μεθηλά 

κε ηελ αλάγλσζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ θαζεγεηή, ηελ πξνβνιή θαη επηιν-

γή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζηα νπνία είλαη ππεχζπλνο, θαη ζα 

πξνρσξά κε ηελ αλαγλψξηζε θνηηεηψλ θαη απνζήθεπζε ηεο εγγξαθήο 

ηνπο κεηά απφ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ρξέσζεο ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε 

αλάγλσζε ξαβδνθσδίθσλ δεδνκέλα απνζηέιινληαη ζε server, ν νπνίνο ηα 

επεμεξγάδεηαη θαη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ή επηηπρνχο εθηέιεζεο επη-
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ζηξέθεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα. ηελ επηηπρεκέλε θαηαρψξηζε δεηείηαη 

ε αλάγλσζε ηνπ επφκελνπ barcode, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε δεηείηαη ε 

αλάγλσζε ηνπ ηδίνπ ή άιινπ. ην ζρεδηαζκφ ηνπ αιγνξίζκνπ δηαρείξηζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνβιέπνληαη φια ηα πηζαλά ζθάικαηα (είηε ιφγσ αλα-

ληηζηνηρίαο ζηνηρείσλ είηε ιφγσ κε πξφζβαζεο ζην δίθηπν είηε κε πξφ-

ζβαζεο ζην δηαθνκηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη αληίζηνηρα παξέρεηαη ζαθήο 

ελεκέξσζε. 
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Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ και επιλογή 

πλαηθόπμαρ ανάπηςξηρ 

2.1 Διζαγυγή 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ήηαλ απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ ην 

ηειηθφ ζχζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη 

ηαπηφρξνλα λα είλαη νηθνλνκηθή, ήηαλ αλαγθαίν λα δηεμαρζεί κηα ιεπην-

κεξέζηαηε έξεπλα αγνξάο, έηζη ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη ηερληθέο πξνδηα-

γξαθέο ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ, λα ζπγθξηζνχλ ηα αληίζηνηρα θφ-

ζηε θαη λα εληνπηζηνχλ ηα θαηαιιειφηεξα ηφζν απφ θαηαζθεπαζηηθήο 

φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Ζ δηαδηθαζία απηή δηαζθάιηζε ην φηη 

ην ζχζηεκα ζα επηηειεί ην έξγν ηνπ κε αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία, 

θαη ζα είλαη επίζεο κία νηθνλνκηθή ιχζε γηα παξφκνηα πξνβιήκαηα, 

πξάγκα πνπ ην θαζηζηά ειθπζηηθφ γηα κηα πηζαλή κειινληηθή εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζή ηνπ. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη νη 

επηζπκεηέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη 

ζήκεξα δηαζέζηκα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

2.2 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ηος ζςζηήμαηορ 

Ππξήλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ην ζχζηεκα ην νπνίν ζα εθηειεί 

φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε. Έηζη, ην ζχ-

ζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 ςτηλήρ ηασύηηηαρ επεξεπγαζία δεδομένυν, δειαδή λα δηαρεη-

ξίδεηαη δεδνκέλα απφ ηηο κνλάδεο εηζφδνπ θαη λα ηα εμάγεη επε-

μεξγαζκέλα ζηηο κνλάδεο εμφδνπ, θαζψο θαη λα εθηεινχληαη απφ 

απηή αξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο πξάμεηο 

 ππογπαμμαηιζμόρ διαδικαζιών, ψζηε λα πινπνηνχληαη αιγφ-

ξηζκνη κέζα απφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εηζάγνληαη 

ζην ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα θαζηζηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλερή 

θαη απηφλνκε 

 διαζύνδεζη πεπιθεπειακών ζςζκεςών, δειαδή λα ζπλδένληαη 

ζε απηή πνιιέο ζπζθεπέο κέζσ ησλ εηζφδσλ πνπ παξέρνληαη 
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 ζύνδεζη με ηο διαδίκηςο, γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ζην server 

 αποθήκεςζη δεδομένυν, ψζηε λα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα 

πνπ εμάγνληαη απφ ηηο κνλάδεο εμφδνπ γηα λα είλαη δηαζέζηκεο γηα 

κειινληηθή ρξήζε 

2.3 Πλαηθόπμα ανάπηςξηρ ηος ζςζηήμαηορ 

Σερληθά νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ζχ-

ζηεκα κηθξνειεγθηή κε έλα νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάι-

ινλ, εμαξηήκαηα εηζφδνπ-εμφδνπ θαη ινγηζκηθφ πνπ πινπνηεί ηε ινγηθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 1). 

 

 

Δικόνα 1. Μικποελεγκηήρ, εξαπηήμαηα και ππογπαμμαηιζηικό πεπιβάλλον ανάπηςξηρ 

Ζ πιαηθφξκα αλάπηπμεο πνπ επηιέρζεθε ε νπνία πιεξνί φιεο ηηο πξνδηα-

γξαθέο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ε πλαηθόπμα Arduino. Σν Arduino είλαη έλα 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ζπζηε-

κάησλ πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη θαη λα ειέγρεη ην θπζηθφ θφζκν κέζσ 

θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηψλ. Δίλαη κηα αλνηθηνχ θψδηθα 

(open-source) πιαηθφξκα πιεξνθνξηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ απιφ ελ-

ζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα ηε ζπγ-

γξαθή ινγηζκηθνχ. Σν Arduino ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε δηα-

δξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ιακβάλνληαο δεδνκέλα απφ κηα πνηθηιία απφ 

δηαθφπηεο ή αηζζεηήξεο θαη ειέγρεη κηα πνηθηιία απφ ελεξγνπνηεηέο πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ζε θψηα, θηλεηήξεο θαη άιιεο θπζηθέο εμφ-

δνπο. Οη εξγαζίεο ηνπ Arduino κπνξνχλ λα είλαη απηφλνκεο ή λα εμαξηψ-

ληαη απφ ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη ζε ππνινγηζηή. Οη πιαθέηεο ζπλαξκν-

ινγνχληαη κε ην ρέξη ή αγνξάδνληαη πξν-ζπλαξκνινγεκέλεο. Σν νινθιε-

ξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) αλνηθηνχ θψδηθα παξέρεηαη δσξεάλ 

απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Arduino. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Arduino είλαη κηα πινπνίεζε ηεο γιψζζαο Wiring, κηαο απιήο παξαιια-

γήο ηεο γλσζηήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C++. 
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Τπάξρνπλ πνιινί άιινη κηθξνειεγθηέο θαη πιαηθφξκεο κηθξνειεγθηή. Οη 

Parallax Basic Stamp, Netmedia BX24, Phidgets, Handyboard ηνπ MIT 

θαη πνιινί άιινη πξνζθέξνπλ παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα. Όια απηά ηα 

εξγαιεία ιακβάλνπλ ηηο αθαηάζηαηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

κηθξνειεγθηή θαη ηηο νκαδνπνηνχλ ζε έλα εχθνιν ζηε ρξήζε παθέην. ην 

Arduino απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο κε κηθξνειεγθηέο θαη 

πξνζθέξνληαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο κα-

ζεηέο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξαζηηέρλεο ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκα-

ηα ηα νπνία είλαη: 

 κόζηορ - Οη πιαθέηεο Arduino είλαη ζρεηηθά θζελέο ζε ζχγθξηζε 

κε άιιεο πιαηθφξκεο κηθξνειεγθηή. Ζ ιηγφηεξν αθξηβή έθδνζε 

ηεο κνλάδαο Arduino ζπλαξκνινγείηαη κε ην ρέξη, αιιά αθφκε 

θαη νη πξνζπλαξκνινγεκέλεο πιαηθφξκεο Arduino έρνπλ ρακειφ 

θφζηνο 

 cross platform ανάπηςξη - Σν ινγηζκηθφ Arduino ιεηηνπξγεί ζε 

Windows, Mac OS X θαη Linux, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

κηθξνειεγθηή πεξηνξίδνληαη ζηα Windows. 

 απλόηηηα, καθαπό πεπιβάλλον ππογπαμμαηιζμού - Σν πεξη-

βάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ Arduino είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε γηα 

αξράξηνπο αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηά επέιηθην γηα πξνρσξεκέλνπο 

ρξήζηεο. 

 Δπεκηάζιμο λογιζμικό ανοικηού κώδικα - Σν ινγηζκηθφ ηνπ 

Arduino δεκνζηεχεηαη σο εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα, δηαζέζηκν 

γηα επέθηαζε απφ έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ζ γιψζζα επε-

θηείλεηαη κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ ηεο C++. 

 Δπεκηάζιμο ςλικό ανοικηού κώδικα - Σν Arduino βαζίδεηαη ζε 

Atmel ATMEGA κηθξνεπεμεξγαζηέο. Σα ζρέδηά ηνπο δεκνζηεχν-

ληαη κε άδεηα Creative Commons, έηζη ψζηε έκπεηξνη ζρεδηαζηέο 

θπθισκάησλ λα κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή ηνπο εθδν-

ρή, επεθηείλνληαο θαη βειηηψλνληαο ηελ πιαηθφξκα. 

2.4 Βαζικοί ηύποι Arduino 

H πιαηθφξκα κηθξνειεγθηή Arduino βαζίδεηαη ζε επεθηάζηκν πιηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδνληαη θαηλνχξγηα κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Σα δηάθνξα κνληέια αλαιχζεθαλ κε 

ζθνπφ λα επηιεγεί απηφ, ην νπνίν ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη 

κεξηθνί απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηχπνπο ηεο ελ ιφγσ πιαηθφξκαο. 

2.4.1 Arduino Uno Rev3 

ην Arduino Uno Rev3 (Δηθφλα 2) πεξηιακβάλεηαη έμνδνο γηα ζχλδεζε κε 

θαιψδην USB, παξνρή ηξνθνδνζίαο, είζνδνη-έμνδνη δεδνκέλσλ θαη έλαο 

ηαρχηαηνο κηθξνειεγθηήο. Γελ παξέρεηαη φκσο δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 



Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ και επιλογή πλαηθόπμαρ ανάπηςξηρ  

24 

ην δηαδίθηπν θαη ππνδνρή γηα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη γη απ-

ηνχο ηνπο ιφγνπο απνξξίθζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ο Πίλαθαο Η παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ηε-

ρληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ηχπνπ. 

 

Δικόνα 2. Arduino Uno Rev3 

Πίνακαρ I. Arduino Uno Rev 3 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) 0.5 KB θor bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

2.4.2 Arduino Leonardo 

Όπσο θαη ζην Uno έηζη θαη ζην Arduino Leonardo (Δηθφλα 3) παξέρεηαη 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θαιψδην micro USB, παξνρή ηξνθνδνζίαο, εί-

ζνδνη-έμνδνη δεδνκέλσλ θαη έλαο ηαρχηαηνο κηθξνειεγθηήο φκσο δελ πα-

ξέρεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη ππνδνρή γηα κέζα απνζήθεπζεο δε-

δνκέλσλ γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο επίζεο απνξξίθζεθε. Ο Πίλαθαο ΗΗ πα-

ξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ηχ-

πνπ. 

 

Δικόνα 3. Arduino Leonardo 
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Πίνακαρ II. Arduino Leonardo 

Microcontroller ATmega32u4 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 20 

PWM Channels 7 

Analog Input Channels 12 

DC Current per I/O Pin 40 Ma 

DC Current for 3.3V Pin 50 Ma 

Flash Memory 32 KB (ATmega32u4) - 4 KB by boot loader 

SRAM 2.5 KB (ATmega32u4) 

EEPROM 1 KB (ATmega32u4) 

Clock Speed 16 MHz 

2.4.3 Arduino Due 

ην Arduino Due (Δηθφλα 4) παξέρνληαη δχν έμνδνη γηα θαιψδην USB 

OTG, παξνρή ηξνθνδνζίαο, είζνδνη-έμνδνη δεδνκέλσλ (πεξηζζφηεξνη ζε 

πιήζνο απφ ηα πξνεγνχκελα κνληέια) θαη έλαο κηθξνειεγθηήο ηαρχηεξνο 

ησλ πξνεγνχκελσλ, φκσο δελ παξέρεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη π-

πνδνρή γηα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, θαη ζπλεπψο γη απηνχο ηνπο 

ιφγνπο απνξξίθζεθε. Ο Πίλαθαο ΗΗI παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ηχπνπ. 

 

Δικόνα 4. Arduino Due 

Πίνακαρ III. Arduino Due 

Microcontroller AT91SAM3X8E 

Operating Voltage 3.3V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 12 provide PWM output) 

Analog Input Pins 12 

Analog Outputs Pins 2 (DAC) 

Total DC Output Current on I/O lines 130 Ma 

DC Current for 3.3V Pin 800 Ma 

DC Current for 5V Pin 800 mA 
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Flash Memory 512 KB all available for the user apps 

SRAM 96 KB (two banks: 64KB and 32KB) 

Clock Speed 84 MHz 

2.4.4 Arduino Micro 

Σν Arduino Micro (Δηθφλα 5) εθνδηάδεηαη κε κία έμνδν micro USB, κηα 

παξνρή ηξνθνδνζίαο, εηζφδνπο-εμφδνπο δεδνκέλσλ θαη έλαλ ηαρχηαην 

κηθξνειεγθηή. ηελ πιαθέηα απνπζηάδεη ε χπαξμε ζχλδεζεο δηαδηθηχνπ 

θαη παξνρήο γηα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη έηζη απνξξίπηεηαη. Ο 

Πίλαθαο IV παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ελ ιφγσ ηχπνπ. 

 

Δικόνα 5. Arduino Micro 

Πίνακαρ IV. Arduino Micro 

Microcontroller ATmega32u4 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 20 

PWM Channels 7 

Analog Input Channels 12 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega32u4) 4 KB bootloader 

SRAM 2.5 KB (ATmega32u4) 

EEPROM 1 KB (ATmega32u4) 

Clock Speed 16 MHz 

2.4.5 Arduino Ethernet συπίρ PoE module 

ην Arduino Ethernet ρσξίο Power-Over-Ethernet (PoE) Module (Δηθφλα 

6) ζπλππάξρνπλ φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ παξνχζα εξγαζί-

α, έλαο γξήγνξνο κηθξνειεγθηήο, είζνδνη-έμνδνη δεδνκέλσλ, παξνρή ηξν-

θνδνζίαο, ζέζε γηα θάξηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ζχλδεζε κε ην δηαδί-

θηπν θαη είζνδνη-έμνδνη δεδνκέλσλ γηα ηε ζχλδεζε κεηαηξνπέα USB γηα 

πξνγξακκαηηζκφ απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ο ηχπνο απηφο δηαζέηεη φια ηα α-

παξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο νπφηε θαη θξίζεθε 

θαηαιιειφηεξνο ησλ ππνινίπσλ θαη ηειηθά επηιέρζεθε. Ο Πίλαθαο V πα-
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ξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ηχ-

πνπ. 

 

Δικόνα 6. Arduino Ethernet συπίρ PoE module 

Πίνακαρ V. Arduino Ethernet συπίρ PoE module 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage Plug (recommended) 7-12V 

Input Voltage Plug (limits) 6-20V 

Input Voltage PoE (limits) 36-57V 

Digital I/O Pins 14 (of which 4 provide PWM output) 

Arduino Pins reserved: 10 to 13 used for SPI, 4 used for SD card, 

2 W5100 interrupt (when bridged) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 Ma 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB 

used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Extra W5100 TCP/IP Embedded Ethernet Con-

troller, Power Over Ethernet ready Mag-

netic Jack, Micro SD card, with active 

voltage translators 

 

2.5 Δπιλογή εξαπηημάηυν ηος ζςζηήμαηορ 

Γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ barcode πνπ είλαη ηππσκέλν πάλσ ζηε θνηηεηηθή 

θάξηα, πξέπεη λα επηιεγεί έλα barcode scanner, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο παξνπζηψλ. Ο ηχπνο ζχλδεζήο ηνπ κπνξεί λα είλαη 

είηε USB είηε PS/2. Δμαηηίαο ηεο επηινγήο ηνπ κνληέινπ Arduino πνπ επη-

ιέρζεθε, ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ αλαγλψζηε είλαη κέζσ 

ζχξαο PS/2. Παξάιιεια, ε χπαξμε βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ Arduino γηα 
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ηε δηαρείξηζε PS/2 ζπζθεπψλ δηεπθνιχλεη ηελ ελ ιφγσ επηινγή. Ζ ζπ-

ζθεπή ηεο επηινγήο καο είλαη ε Zebex Z-3110 Scanner (Δηθφλα 7). 

 

Δικόνα 7. Zebex Z-3110 Scanner 

Tν barcode scanner δηαζέηεη αξζεληθφ θαη ζειπθφ βχζκα PS/2 γηα ζχλδε-

ζε κε άιιε ζπζθεπή. Απφ ηε κεξηά ηνπ αλαγλψζηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

αξζεληθφ βχζκα θαη ζπλεπψο ε πξνκήζεηα ελφο ζειπθνχ βχζκαηνο θξί-

ζεθε απαξαίηεηε. Σν ζειπθφ βχζκα είλαη ην MiniDin 6-Pin Connector 

(Δηθφλα 8). 

 

Δικόνα 8. MiniDin 6-Pin Connector 

Ζ χπαξμε κηαο νζφλεο ήηαλ επίζεο επηβεβιεκέλε γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ρξήζηε κε ην ζχζηεκα. ε απηή ζα εκθαλίδνληαη ρξήζηκα κελχκαηα ηφζν 

ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε φζν θαη αιιειεπίδξαζεο κε απηφλ κέζσ ησλ 

κελνχ επηινγψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

νζφλεο είλαη ην πιήζνο ην ραξαθηήξσλ αλά γξακκή θαζψο θαη ην πιήζνο 

ησλ γξακκψλ ηεο. Οη ζπλεζέζηεξεο αλαινγίεο είλαη 16 ραξαθηήξεο ζε 2 

γξακκέο αληίζηνηρα. Ζ νζφλε Basic 16x2 Character LCD-White on Blue 

5V (Δηθφλα 9) επηιέρζεθε γηα λα θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε ζην παξφλ 

ζχζηεκα. 

 

Δικόνα 9. Οθόνη basic 16x2 Character LCD  
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Γηα λα πινεγείηαη ν ρξήζηεο ζηηο επηινγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφ-

λε ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία πιήθηξα-δηαθφπηεο. Σα δχν απφ απηά είλαη γηα 

ηε κεηαθίλεζε ζηηο επηινγέο ηνπ κελνχ, ελψ  ην ηξίην είλαη ην πιήθηξν 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ηξέρνπζαο επηινγήο. Σα πιήθηξα απηά πινπνηνχληαη 

κε δηαθφπηεο Tact Switch 12x12mm 7.5mm (Δηθφλα 10). Γηα ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζε ηεο επαλεθθίλεζεο (reset) ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε έλαο δηαθφ-

πηεο ηχπνπ Momentary Button - Panel Mount (Δηθφλα 11). ε θάζε πιή-

θηξν επηινγήο αληηζηνηρίδεηαη κία αληίζηαζε 10ΚΩ (Δηθφλα 12). Ο ιφγνο 

ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη γηα λα κεηψλεηαη θαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ηάζε 

ζην θχθισκα φηαλ ελεξγνπνηείηαη έλα απφ ηα πιήθηξα. Δπίζεο, γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο αληίζεζεο ηνπ θσηηζκνχ ηεο νζφλεο ρξεζηκνπνηείηαη είηε έλα 

πνηελζηφκεηξν 10ΚΩ (νπφηε παξέρεηαη ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε), είηε κηα 

ζηαζεξή αληίζηαζε πξνηεηλφκελνπ κεγέζνπο 1ΚΩ. Ο ιφγνο πνπ επηιέγε-

ηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε σκηθή αληίζηαζε έλαληη ηνπ πνηελζηφκε-

ηξνπ είλαη ν φγθνο. 

  
Δικόνα 10. Γιακόπηηρ tact Switch 

12x12mm 7.5mm 

Δικόνα 11. Γιακόπηηρ momentary button 

– panel mount 

 

  
Δικόνα 12. Ωμική ανηίζηαζη 10ΚΩ 

 
Δικόνα 13. Ποηενζιόμεηπο 

 

Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνειεγθηή απαηηείηαη δηαζχλδεζε κε π-

πνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζχλδεζε απηή γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Arduino 

ηππηθά παξέρεηαη κέζσ USB. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κεηαηξνπέαο USB ζε ζεηξηαθή ζχξα θαζψο ην Arduino 

Ethernet δε δηαζέηεη ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο. Ο κεηαηξνπέαο 

ζχλδεζεο απφ USB ζε ζεηξηαθή ζχξα, πξνζαξκφδεηαη ζην Arduino 

Ethernet ζε εηδηθή ζέζε γηα λα κεηαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπ-

ληάζζνληαη ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κέζσ ελφο θαισδίνπ USB. Με-

ηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κεηαηξνπέα είλαη πεξηνξη-

ζκέλε γηαηί δελ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο παξά 

κφλν ζηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθζθαικάησζεο. Ο κεηαηξν-

πέαο είλαη ν Arduino USB-To-Serial Converter (Δηθφλα 14). 

 

Δικόνα 14. Arduino USB-To-Serial Converter 
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Σέινο, γηα λα ηεζεί ζε απηφλνκε ιεηηνπξγία ην ηειηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα 

ζπλδεζεί είηε κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα USB ζε ππνινγηζηή, είηε απεπζείαο 

ζε πεγή ηξνθνδνζίαο (είηε ζε κπαηαξία 9 ή 12 Volts είηε κε εηδηθφ ηξν-

θνδνηηθφ ζε ξεπκαηνδφηε ζην δίθηπν). Απφ ην εηδηθφ ηξνθνδνηηθφ 

(Δηθφλα 15) ιακβάλεηαη ηάζε ίζε κε 12 Volts, κε κηα κέγηζηε έληαζε 

ξεχκαηνο ίζε κε 1Ampere. 

 

Δικόνα 15. Arduino Power supply 12V 1A 

Γηα ηηο ελψζεηο ησλ εμαξηεκάησλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ πιαηθφξ-

κα ηνπ κηθξνειεγθηή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά θαιψδηα, ηα νπνία έρνπλ 

αξζεληθέο άθξεο θαη ηαηξηάδνπλ απφιπηα κε ηηο νπέο δηαζχλδεζεο πνπ 

παξέρεη ε πιαηθφξκα. Σα θαιψδηα απηά είλαη ηα Breadboard Jumper 

Cables M/M (Δηθφλα 16). 

 

Δικόνα 16. Breadboard Jumper cables M/M 

Γηα λα ζπλδεζεί ην ζχζηεκα κε ην δηαδίθηπν απαηηείηαη θαιψδην Ethernet. 

Σν θαιψδην απηφ νλνκάδεηαη Patch UTP Cable Cat5e (Δηθφλα 17). Σν 

θαιψδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππνινγηζηή κε ην κεηα-

ηξνπέα ηεο USB ζχξαο ζε ζεηξηαθή είλαη έλα θαιψδην USB mini (Δηθφλα 

18). Σν έλα ηνπ άθξν είλαη αξζεληθφ mini-B γηα ηε ζχλδεζε κε ην κεηα-

ηξνπέα USB-to-serial θαη ην άιιν ηνπ άθξν ηνπ είλαη έλα αξζεληθφ Type-

A γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή. 

  
Δικόνα 17. Καλώδιο Ethernet ηύπος 

patch UTP cable CAT5E  

Δικόνα 18. Καλώδιο USB mini 
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Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζήθεο πνπ ζε απηήλ λα πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ 

φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα DVD-ROM 

(Δηθφλα 19), ην νπνίν απνζπλαξκνινγήζεθε θαη αθαηξέζεθαλ ηα εζσηε-

ξηθά ηνπ ηκήκαηα κε ζθνπφ λα ηνπνζεηεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηή-

καηνο πνπ αλαπηχρζεθε. Παξέκεηλε κφλν ν κεραληζκφο πνπ αλνηγνθιείλεη 

ηε ζπζθεπή. Απφ ηα εζσηεξηθά ηνπ ηκήκαηα απνζπάζηεθαλ θαη ηξνπν-

πνηήζεθαλ ηα βχζκαηα ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή (Δηθφλα 20) έηζη 

ψζηε λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ππνδνρέο ηνπ Arduino. 

 

Δικόνα 19. DVD-ROM εζυηεπικού ηύπος 

 

Δικόνα 20. JST PH Connector male angled 
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 Τλοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ 

3.1 Διζαγυγή 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο είλαη κηα απαηηεηηθή εξ-

γαζία ε νπνία, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερληθέο 

γλψζεηο. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζπλδεζκνινγηψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εηδηθφ ειεχζεξν ινγηζκηθφ, ην Fritzing
2
, ην νπνίν 

είλαη έλα ινγηζκηθφ απηνκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ (elec-

tronic design automation) γηα ηνπο ζρεδηαζηέο, θαιιηηέρλεο ή απιά γηα 

θάπνηνλ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ 

θαη ηελ πξνηππνπνίεζε (prototyping). ηφρνο ηνπ είλαη λα παξέρνληαη 

απιά εξγαιεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αληαιιαγή αξρείσλ γηα ηελ 

παξαγσγή δηαηάμεσλ γηα πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ (PCB) θαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ειεθηξνληθψλ. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζπλδεζκνινγία φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηή-

καηνο κε αληίζηνηρν ζρνιηαζκφ γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο. 

3.2 ςνδεζμολογία ζαπυηή μέζυ ζςνδεηήπα PS/2  

Γηα ηνλ έιεγρν θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ην ζαξσηή (barcode scan-

ner) παξέρνληαη δχν ζχλδεζκνη ηχπνπ PS/2, έλαο αξζεληθνχ θαη έλαο ζε-

ιπθνχ ηχπνπ. Καζψο ζην Arduino ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε κέζσ 

ζειπθνχ ηχπνπ ζπλδεηήξα PS/2, ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ ν αξζεληθφο ζπλ-

δεηήξαο ηνπ ζαξσηή. Γεληθά, ν αξζεληθφο θαη ν ζειπθφο ζπλδεηήξαο 

PS/2 δηαζέηεη έμη αθίδεο ή νπέο αληίζηνηρα γηα ηελ ηξνθνδνζία κηαο εμσ-

ηεξηθήο ζπζθεπήο θαη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ (Δηθφλα 21). Οη ζέζεηο ησλ 

νπψλ/αθίδσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπλδεηήξα. Κά-

ζε κία απφ απηέο πξννξίδνληαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία. Ζ ιεη-

ηνπξγηθφηεηα απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα VI. ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ν αθξνδέθηεο κε αξηζκφ 1 ελψλεηαη κε ηελ επαθή 8 

ηνπ Arduino γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Ο αθξνδέθηεο 3 γεηψλεηαη ζηελ 

επαθή GND θαη ν 4 ηνπνζεηείηαη ζηα 5 Volts, ζηελ αληίζηνηρε επαθή γηα 

                                                      

2
 Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα http://fritzing.org/home/ 
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ηελ παξνρή ηξνθνδνζίαο ζην ζαξσηή. Ο αθξνδέθηεο 5 ζπλδέεηαη ζηελ 

επαθή 3 ηνπ Arduino γηα λα ξπζκίδεηαη ην ξνιφη ηνπ αλαγλψζηε (Δηθφλα 

22). 

 

Δικόνα 21. ςνδεηήπαρ PS/2 απζενικού (απιζηεπά) και θηλςκού ηύπος (δεξιά) 

Πίνακαρ VI. ήμαηα ζε ένα βύζμα ηύπος PS/2 

Ακίδερ /Οπέρ Λειηοςπγικόηηηα 

1 Γεδνκέλα 

2 Με πινπνηήζηκν 

3 Γείσζε 

4 +5 Volts 

5 Ρνιφη 

6 Με πινπνηήζηκν 

 

 

Δικόνα 22. ςνδεζμολογία Arduino και ζςνδεηήπα PS/2 

3.3 ςνδεζμολογία LCD οθόνηρ 

Γηα ηε ζπλδεζκνινγία ηεο νζφλεο απαηηείηαη κία αληίζηαζε 1ΚΩ γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο αληίζεζεο ηεο νζφλεο. Αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε πνπ ηνπν-

ζεηείηαη νη ραξαθηήξεο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

έληνλα. Απφ ηε νζφλε LCD εμάγνληαη δεθαέμη (16) επαθέο (Δηθφλα 23), 

απφ ηηο νπνίεο νη ηέζζεξηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα VII.  
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Δικόνα 23. Οθόνη LCD με  16 επαθέρ 

Πίνακαρ VII. Λειηοςπγικόηηηα επαθών LCD οθόνηρ 

Δπαθέρ ςμβολιζμόρ Λειηοςπγικόηηηα 

1 Vss Γείσζε 

2 Vcc +5 Volts 

3 Vo Ρπζκηζηήο αληίζεζεο 

4 Rs Δγγξαθή ζήκαηνο επηινγήο 

5 R/W Αλάγλσζε/Δγγξαθή δεδνκέλσλ 

6 E ήκα ελεξγνπνίεζεο 

7 D0 Με πινπνηήζηκν 

8 D1 Με πινπνηήζηκν 

9 D2 Με πινπνηήζηκν 

10 D3 Με πινπνηήζηκν 

11 D4 Γξακκή δηαχινπ δεδνκέλσλ 

12 D5 Γξακκή δηαχινπ δεδνκέλσλ 

13 D6 Γξακκή δηαχινπ δεδνκέλσλ 

14 D7 Γξακκή δηαχινπ δεδνκέλσλ 

15 A +5 Volts θσηηζκνχ 

16 K Γείσζε θσηηζκνχ 

 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο νζφλεο ζπλδένληαη ε επαθή 1 ζηε γείσζε θαη ε 

2 ζηα +5 Volts. Ζ επαθή 3 κέζσ κηαο σκηθήο αληίζηαζεο 1ΚΩ νδεγείηαη 

ζηε γείσζε γηα λα ξπζκίδεηαη ε αληίζεζε ηεο νζφλεο. Ζ εγγξαθή ηνπ ζή-

καηνο επηινγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε επαθή 4, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ 

επαθή 9 ηνπ Arduino. Ζ επαθή 5 πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αλάγλσζε θαη 

εγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ γεηψλεηαη. Σν ζήκα ελεξγνπνίεζεο ηεο επαθήο 6 

θαηαιήγεη ζηελ επαθή 1 ηνπ Arduino. Απφ ηελ 8ε έσο θαη ηελ 10ε επαθή 

δελ απαηηείηαη θάπνηα ζπλδεζκνινγία. Οη γξακκέο δηαχισλ δεδνκέλσλ 

απφ ηελ 11ε επαθή έσο θαη ηε 14ε είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη νδεγνχληαη κε 

ζεηξά ζηελ 5
ε
, 6

ε
, 7

ε
 θαη 2

ε
 επαθή ηνπ Arduino αληίζηνηρα. Σέινο, γηα ηνλ 

νπίζζην θσηηζκφ ζπλδένληαη ε επαθή 15 ζηα +5 Volts θαη 16 ζηε γείσζε. 

Ζ ζπλδεζκνινγία παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζηελ Δηθφλα 24. 
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Δικόνα 24. ςνδεζμολογία Arduino και οθόνηρ LCD  

3.4 ςνδεζμολογία πλήκηπυν επιλογών (button) 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ρξεηάδνληαη ηξεηο σκηθέο αληηζηάζεηο ησλ 10ΚΩ θαη 

ηέζζεξα button, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία είλαη φκνηα. Απφ ηα φκνηα απηά  

(Δηθφλα 25) δεκηνπξγνχληαη ηξεηο νκάδεο θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ απνηε-

ιείηαη απφ έλα θνπκπί (button) θαη κηα αληίζηαζε. 

 

Δικόνα 25. Ακποδέκηερ button 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ αθξνδεθηψλ. Οη απέλαληη 

αθξνδέθηεο είλαη πάληνηε ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Σν έλα ζχλνιν α-

θξνδεθηψλ απνηειείηαη απφ ηνπο αθξνδέθηεο 1 θαη 2, ελψ ην άιιν ζχλνιν 

απφ ηνπο 3 θαη 4. Δθφζνλ αλαθέξνληαη σο νκάδεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηε-

ξηζηηθά θαη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζην θχθισκα. Ζ ζπλδεζκνινγία ηνπ 

θνπκπηνχ γηα ηελ πινήγεζε ζε πξνεγνχκελε επηινγή ζην κελνχ επηινγψλ 
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πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδένληαο ηε κία νκά-

δα αθξνδεθηψλ ηνπ ζηα +5Volts θαη ηελ άιιε νκάδα ηνπ ζε έλα θφκβν κε 

δχν θιάδνπο. Ο πξψηνο θιάδνο νδεγείηαη ζηελ επαθή Α0 ηνπ Arduino 

θαη ν δεχηεξνο, κέζσ κηαο αληίζηαζεο 10ΚΩ, νδεγείηαη ζηε γείσζε. Α-

ληίζηνηρα, γηα ην θνπκπί ηεο επφκελεο επηινγήο ζην κελνχ επηινγψλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε, γίλεηαη ε πξνεγνχκελε ζπλδεζκνινγία κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηνλ πξψην θιάδν δεκηνπξγείηαη ζχλδεζε κε ηελ επαθή Α1 

ηνπ Arduino. Όκνηα ζπλδέεηαη ην θνπκπί ελεξγνπνίεζεο ηεο ηξέρνπζαο 

επηινγήο, κφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θαιψδην ηνπ πξψηνπ θιά-

δνπ ζπλδέεηαη ζηελ επαθή Α3 ηνπ Arduino. 

Σν ηέηαξην πιήθηξν (button) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη αθξνδέθηεο ηνπ είλαη δχν ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν 

είδνο αιιά ε ζπλδεζκνινγία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παξφκνηα. Ζ 

ζχλδεζή ηνπ ζην Arduino πινπνηείηαη κε ηε γείσζε ηνπ ελφο αθξνδέθηε 

θαη ηε ζχλδεζε ηνπ άιινπ κε ηελ νπή RESET. 

 

Δικόνα 26. ςνδεζμολογία Arduino και κοςμπιών (button) επιλογών 

3.5 ςνδεζμολογία θήκηρ DVD Drive 

Σειεπηαίν βήκα ζηε δηαδηθαζία ζπλδεζκνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε 

ελζσκάησζή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ελφο DVD Drive. ηφρνο ηεο ζπλδεζκν-

ινγίαο απηήο είλαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή-ηερληθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη πξφζβαζε ζην ίδην ην πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο α-

πιά θαη κφλν κε ηε ζάξσζε ελφο barcode. ην εζσηεξηθφ ηνπ DVD Drive 
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έρνπλ αθαηξεζεί φια ηα εμαξηήκαηα, ελψ ππάξρεη κφλν ν θηλεηήξαο 

(Δηθφλα 27) θαη ν κεραληζκφο ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη δίζθνη DVD. 

 

Δικόνα 27. Κινηηήπαρ θήκηρ DVD Drive 

ηνλ θηλεηήξα απηφ ππάξρνπλ δχν επαθέο, νη νπνίεο ελψλνληαη ε κηα ζηα 

+5Volts θαη ε άιιε ζηε γείσζε ψζηε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν θηλεηήξαο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε θνξά ηνπνζέηεζεο ησλ επαθψλ ηνπ 

θηλεηήξα θαζψο ε πνιηθφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ θαζνξίδεη θαη ηε θν-

ξά πεξηζηξνθήο ηνπ. 

Με ηε ρξήζε ηνπ θηλεηήξα επηηπγράλνπκε ην άλνηγκα ηνπ DVD Drive θαη 

ηελ εμαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην θάιπκκά ηνπ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

αθαίξεζεο δίζθσλ. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα 

ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε κηα επαθή ηνπ θηλεηήξα ζπλδέεηαη 

ζηε γείσζε ηνπ Arduino θαη ε επαθή ησλ +5Volts ζηελ επαθή Α5 ηνπ 

Arduino (Δηθφλα 28). 

 

 

Δικόνα 28. ςνδεζμολογία Arduino και θήκηρ 
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3.6 ςνολική εικόνα ζςνδεζμολογίαρ 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ζπλδεζκνινγίαο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 29. Δηθνλίδνληαη φιεο νη δηαζπλδέζεηο εηζφ-

δνπ-εμφδνπ θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζαξσηήο ξαβδνθσδίθσλ ην-

πνζεηείηαη απιά ζην ζχλδεζκν PS/2 θαη ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα πξν-

γξακκαηηζκφ θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

. 

 

Δικόνα 29. ςνολική ζςνδεζμολογία ζςζηήμαηορ 

3.7 Τλοποίηζη ηος λογιζμικού ηος ζςζηήμαηορ 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο, αθνινπζεί ν πξνγξακ-

καηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ αξρη-

θά ηεζεί. Πέξα απφ ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Arduino πξέπεη λα πξνγξακ-

καηηζηεί θαη ν server, ζηνλ νπνίνλ ζα βξίζθεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

«Γξακκαηείαο» (ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ησλ θνηηεηψλ θαη θα-

ζεγεηψλ) θαη ζα θαηαρσξνχληαη νη παξνπζίεο ησλ θνηηεηψλ.  
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Ζ πιαηθφξκα Arduino πξνγξακκαηίδεηαη κε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ Arduino 

IDE
3
 ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα Arduino, κηαο γιψζζαο βαζηζκέ-

λεο ζηηο γιψζζεο C/C++. Οη εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Arduino είλαη αξθεηέο έηζη ψζηε ζηηο 

ηειεπηαίεο εθδφζεηο λα δηνξζψλνληαη πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε ησλ πξνε-

γνχκελσλ εθδφζεσλ. ην πεξηβάιινλ αλνηθηνχ θψδηθα Arduino θαζίζηα-

ηαη εχθνιε ε ζπγγξαθή θψδηθα θαη ε απηφκαηε κεηαγιψηηηζε θαη κεηα-

θφξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πιαηθφξκα. Σν ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί 

ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, Mac OS X θαη Linux. Σν πεξηβάι-

ινλ είλαη γξακκέλν ζε Java θαη βαζηζκέλν ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή πιαη-

θφξκα Processing
4
, ζηελ avr-gcc

5
, θαη ζε άιια ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδη-

θα. ε απηφ πεξηέρεηαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε 

ζπγγξαθή θψδηθα, κηα πεξηνρή κελπκάησλ, κηα θνλζφια θεηκέλνπ, κηα 

γξακκή εξγαιείσλ κε επηινγέο γηα θνηλέο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη κηα ζεη-

ξά απφ κελνχ επηινγψλ. Σν πεξηβάιινλ ζπλδέεηαη κε ην Arduino θαη κεηά 

ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο πιαηθφξκαο θαη ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο πνπ ρξε-

ζηκνπνηείηαη, είλαη εθηθηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πιαηθφξκαο. ην 

πξφγξακκα δηαζπλδένληαη φιεο νη απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο, δειαδή φια 

ηα αξρεία ζηα νπνία αλαγξάθνληαη πξνγξάκκαηα κε εληνιέο γηα ηε ζσ-

ζηή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην Arduino. 

Ζ ζπγγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ δηαθνκηζηή ηεο εηθνληθήο Γξακκαηείαο 

βαζίζηεθε ζε PHP κε ππνζηήξημε βάζεο δεδνκέλσλ MySQL. Σν ινγη-

ζκηθφ ηνπνζεηήζεθε ζε δηαδηθηπαθφ δηαθνκηζηή. ε απηφ πεξηιακβάλν-

ληαη αξρεία γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην Arduino, αξρεία αλάθηεζεο θαη 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ήδε θηινμελείηαη ζε 

απηφ θαζψο θαη έλα αξρείν γηα ηελ εκθάληζε νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

3.8 Ππογπαμμαηιζμόρ ηος Arduino 

Μηα ηππηθή ξνή εξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε εθθηλεί κε ηε 

ζάξσζε ελφο barcode κέζσ ηνπ ζαξσηή θαη ζπλερίδεη κε ηνλ έιεγρν εάλ 

απηφο αληηζηνηρεί ζε δηαρεηξηζηή (κνλαδηθφο θσδηθφο απνζεθεπκέλνο ζηε 

κλήκε ηνπ Arduino), νπφηε δίλεηαη ε εληνιή λα αλνίμεη ε ζήθε ηνπ DVD 

Drive γηα έιεγρν/ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ή δηαθνξεηηθά, πξαγκαην-

πνηείηαη ζχλδεζε κε ην server ηεο Γξακκαηείαο κε ηαπηφρξνλε απνζηνιή 

ηνπ barcode πνπ ζαξψζεθε θαη κηαο ηηκήο ειέγρνπ πνπ ελεκεξψλεη ην 

δηαθνκηζηή φηη πξφθεηηαη γηα ηαπηνπνίεζε θαζεγεηή. Ο server απνθξίλε-

ηαη είηε κε έλα κήλπκα ζθάικαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ην barcode δελ α-

ληηζηνηρεί ζε θαηαρσξεκέλν θαζεγεηή, είηε επηζηξέθνληαο κηα ιίζηα απφ 

                                                      

3
 Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα http://arduino.cc/en/main/software  

4
 Γηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα https://processing.org  

5
 Γηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc  

http://arduino.cc/en/main/software
https://processing.org/
https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
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πιεξνθνξίεο γηα θάζε εξγαζηήξην πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ 

ηαπηνπνηεκέλνπ πιένλ θαζεγεηή. ηελ πεξίπησζε ζθάικαηνο εκθαλίδε-

ηαη κήλπκα ζηελ νζφλε θαη δεηείηαη λα ζαξσζεί έλαο άιινο ξαβδνθψδη-

θαο. ηελ πεξίπησζε επηηπρνχο αλαγλψξηζεο θαζεγεηή εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζφλε ε ιίζηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο επζχλεο ηνπ θαη ην 

ζχζηεκα αλακέλεη ηελ επηινγή εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο πξνο δηεμαγσ-

γή. Δθφζνλ επηιεγεί ην εξγαζηήξην, ην ζχζηεκα κεηαβαίλεη ζε ιεηηνπξγία 

αλακνλήο ζάξσζεο θάξηαο θνηηεηή γηα θαηαρψξεζε παξνπζίαο. Ζ δηαδη-

θαζία είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ θαζεγεηή κε ηε δηαθνξά φηη απνζηέιιεηαη ζην server καδί κε ην 

barcode πνπ αλαγλψζηεθε ε παξάκεηξνο ειέγρνπ πνπ ελεκεξψλεη φηη ν 

ξαβδνθψδηθαο αληηζηνηρεί ζε θνηηεηή. Παξάιιεια απνζηέιινληαη νη 

πιεξνθνξίεο γηα ην εξγαζηήξην, ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί ε 

παξνπζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε απφ ην server επηζηξέθνπλ δχν ηχπνη 

ζθάικαηνο θαη έλαο ηχπνο επηηπρίαο. Οη ηχπνη ζθάικαηνο αληηζηνηρνχλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ν θνηηεηήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ νινθιεξψλεηαη επηηπρψο ε θαηα-

ρψξεζε ηεο παξνπζίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη 

κέζσ ηεο νζφλεο γηα ηα πηζαλά ζθάικαηα θαη επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο ζάξσζεο. ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο θαηαρψξεζεο εκθαλίδε-

ηαη ζηελ νζφλε κήλπκα επηηπρνχο νινθιήξσζεο θαη αλακέλεηαη ε ζάξσ-

ζε ηνπ επφκελνπ θνηηεηηθνχ barcode. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη γηα φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. Ο αιγφξηζκνο παξνπζηά-

δεηαη κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο (flowchart) ζηελ Δηθφλα 30.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζην Arduino IDE έρεη νξηζκέλα βαζηθά θαη ζηαζεξά 

ηκήκαηα. Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηεινχληαη ηα ηκήκαηα κε 

ηνλ νξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ θαη ηνπ setup, ηα νπνία εθηεινχληαη κφλν 

κία θνξά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ή κε ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ Arduino 

(Δηθφλα 31). ην ηκήκα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ αξρηθνπνηνχληαη κεηαβιεηέο 

θαη εμαξηήκαηα θαη εηζάγνληαη νη βηβιηνζήθεο πνπ απαηηνχληαη. ην ηκή-

κα setup μεθηλά ε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη εθηεινχληαη ελέξγεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη εθηέιεζε κφλν κία θνξά. Σν ηειεπηαίν ηκήκα είλαη ην loop, 

ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα πνπ είλαη ελεξγν-

πνηεκέλν ην Arduino. ε απηφ ην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλε-

ηαη φινο ν απαξαίηεηνο θψδηθαο γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο απφ ηε κεξηά ηνπ Arduino. 
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Δικόνα 30. Γιάγπαμμα ποήρ επγαζιών ηος ζςζηήμαηορ 

 

Δικόνα 31. Γιάγπαμμα ποήρ ζηαθεπών ημημάηυν ππογπάμμαηορ Arduino 
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Οη απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη νη εμήο: PS2Keyboard.h, Ethernet.h, SPI.h θαη LiquidCrystal.h. Οη 

βηβιηνζήθεο νξίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηκήκα ησλ ζηα-

ζεξψλ ηηκψλ. Ζ βηβιηνζήθε PS2Keyboard.h ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην PS/2 

barcode scanner. Απηή ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο κεζφδνπο πνπ αληηδξάζνπλ 

ζηελ είζνδν ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Μφιηο ιακβάλεηαη κηα ηέηνηα είζνδνο, 

απνζεθεχεηαη ζε έλα ξπζκηζηηθφ (buffer) ελφο byte θαη είλαη δηαζέζηκε 

γηα ρξήζε. Ζ βηβιηνζήθε Ethernet.h επηηξέπεη ζε κηα πιαηθφξκα Arduino 

λα ζπλδεζεί ζην Internet. Υξεζηκνπνηείηαη είηε σο δηαθνκηζηήο (server) 

ψζηε λα δέρεηαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ή σο πειάηεο (client) ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο ζε άιινπο δηαθνκηζηέο θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα. 

Ζ βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη έσο θαη ηέζζεξηο ηαπηφρξνλεο ζπλδέζεηο (εη-

ζεξρφκελεο ή εμεξρφκελεο ή ζπλδπαζκνχο). Σν Arduino επηθνηλσλεί κε 

ην Ethernet shield ρξεζηκνπνηψληαο SPI δίαπιν ζηηο επαθέο 11, 12, θαη 13 

θαη γη απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε SPI.h. Ζ επαθή 10 

ρξεζηκνπνηείηαη σο SS. Απηέο νη επαθέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα άιιε ρξήζε εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν. Ζ βηβιηνζήθε 

LiquidCrystal.h επηηξέπεη ζην Arduino λα ειέγρεη νζφλεο LCD κε βάζε ην 

Hitachi HD44780 chipset, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο νζφλεο 

ραξαθηήξσλ LCD. Παξάιιεια, ζην ηκήκα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ νξίδν-

ληαη γηα ην PS/2 ζαξσηή ξαβδνθψδηθα νη επαθέο 8 γηα ηα δεδνκέλα θαη 3 

γηα ην ρξνληζκφ (ξνιφη) ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο DataPin θαη IRQpin. 

Οξίδεηαη επίζεο έλα αληηθείκελν ηχπνπ PS2Keyboard, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δίλεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηηο κεζφδνπο ηεο αληίζηνηρεο βη-

βιηνζήθεο. Σν φλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη barCodeScanner. Καη ηέινο 

γηα ην ζαξσηή νξίδεηαη κηα θελή ζπκβνινζεηξά (String) κε φλνκα 

newBarCodeNumber, ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ν αξηζκφο ηνπ ξαβδνθψ-

δηθα πνπ αλαγλσξίδεηαη. 

Γηα ηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν νξίδεηαη ε θπζηθή δηεχζπλζε (MAC 

Address) ηνπ Arduino ζην δεθαεμαδηθφ ζχζηεκα κε νλνκαζία mac θαη 

ηχπν byte. Δπίζεο θαηαρσξείηαη ζε κηα κεηαβιεηή ηχπνπ ραξαθηήξσλ 

(char) ε δηεχζπλζε ηνπ δηαθνκηζηή (URL) κε νλνκαζία serverName. Πα-

ξάιιεια, γηα ην δηαδίθηπν αξρηθνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε γηα ην Ethernet 

Client νξίδνληαο έλα αληηθείκελν ηχπνπ EthernetClient κε φλνκα client. 

Σέινο, γηα ην δηαδίθηπν αξρηθνπνηνχληαη ηα ηξία νξίζκαηα πνπ απνζηέι-

ινληαη ζην δηαθνκηζηή: απηά είλαη ε δπαδηθή κεηαβιεηή isT κε ηηκέο 1 ή 

0 γηα ηελ αλαγλψξηζε θαζεγεηή ή θνηηεηή, θαζψο θαη ε κεηαβιεηή ζπκ-

βνινζεηξάο (string) barcodeToSend, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αξηζκεηη-

θή ηηκή ηνπ ξαβδνθψδηθα θαη ηε κεηαβιεηή ζπκβνινζεηξάο (string) 

infoLab πνπ πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα απφ ηε δηαδξνκή (path) ηεο δηεχ-

ζπλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλδεζε κε ην δηαθνκηζηή. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνπκπηψλ θαη γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ δηαθνκηζηή 

νξίδνληαη θάπνηεο κεηαβιεηέο. Ο κεηξεηήο counterOfArray ηζνχηαη κε 0 
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θαη απμάλεηαη κνλαδηαία αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ 

ιακβάλνληαη σο απάληεζε απφ ην δηαθνκηζηή. Οη απαληήζεηο απφ ην δηα-

θνκηζηή γηα ηα εξγαζηήξηα δεκηνπξγνχληαη ζηε ζπκβνινζεηξά (string) 

stringCreator, ε νπνία νξίδεηαη θελή θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα 

ζπκβνινζεηξψλ (string array) item κε δέθα θελέο ζέζεηο. Ζ κεηαβιεηή 

iteratorOfCells, ε νπνία είλαη 0 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ζέζεσλ 

ηνπ πίλαθα κε ηα εξγαζηήξηα. Μφιηο επηιέγεηαη απφ ηα θνπκπηά ην εξγα-

ζηήξην απνζεθεχεηαη ζηε κεηαβιεηή chosenItemOnArray πνπ αξρηθνπνη-

είηαη κε θελφ θαη αιιάδεη ε ηηκή ηεο δπαδηθήο κεηαβιεηήο endStep απφ 0 

ζε 1. Ζ νζφλε αξρηθνπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ 

LiquidCrystal κε φλνκα θαη νξίζκαηα lcd (9, 1, 5, 6, 7, 2). ην ηκήκα ηνπ 

setup μεθηλάεη ε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηε ζπλάξηεζε begin κε νξί-

ζκαηα αλάινγα κε ηε βηβιηνζήθε πνπ αλαθέξεηαη. Με ην αληηθείκελν ηεο 

PS2Keyboard.h ρξεηάδνληαη ηα νξίζκαηα DataPin θαη IRQpin, κε ην αληη-

θείκελν ηεο LiquidCrystal.h ην 16 θαη ην 2 πνπ είλαη ν αξηζκφο ραξαθηή-

ξσλ αλά γξακκή θαη ην πιήζνο ην γξακκψλ θαη κε ην αληηθείκελν ηεο 

Ethernet.h ε κεηαβιεηή mac, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε κηα ζπλζήθε ειέγ-

ρνπ γηα ηε κε χπαξμε ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. ηε πεξίπησζε, πνπ δελ 

επηθνηλσλεί, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα θαη αθηλεηνπνηείηαη ην πξφγξακκα 

(Δηθφλα 34). Καη ηειεηψλνληαο κε ην ηκήκα ηνπ setup εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα ζάξσζεο πνπ εθηειείηαη κία κφλν θνξά έηζη ψζηε λα δνζεί ην 

έλαπζκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο (Δηθφλα 33).  

 

Δικόνα 32. Μήνςμα αποηςσίαρ ζύνδεζηρ 

 

Δικόνα 33. Ππυηαπσικό μήνςμα ζάπυζηρ barcode 

thesis_gpavlid_changes.docx
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ην ηκήκα ηνπ loop πεξηέρεηαη ν θψδηθαο πνπ πινπνηεί ην βαζηθφ αιγφ-

ξηζκν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 34). Με ηελ έλαξμε ηνπ ηκή-

καηνο ηνπ loop ειέγρεηαη εάλ ην barcode scanner έρεη δηαζέζηκα byte γηα 

λα νινθιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ αλαγλσζκέλνπ barcode θαη ζε πεξίπησ-

ζε πνπ ππάξρνπλ εθηεινχληαη νη εληνιέο ηνπ ππνηκήκαηνο 1, δηαθνξεηηθά 

ζπλερίδεηαη ν αιγφξηζκνο κε ηνλ επφκελν έιεγρν. Ο έιεγρνο απηφο ηζρχεη 

ζε πεξίπησζε πνπ ν client έρεη θαη άιια δηαζέζηκα byte γηα αλάγλσζε 

απφ ην server θαη έηζη εθηεινχληαη νη εληνιέο ηνπ ππνηκήκαηνο 2, δηαθν-

ξεηηθά εθηεινχληαη νη εληνιέο ηνπ ππνηκήκαηνο 3 θαη ελεξγνπνηείηαη ν 

επφκελνο έιεγρνο γηα ην εάλ παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο ν client ζην server. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ αιεζεχεη πξαγκαηνπνηνχληαη νη εληνιέο ηνπ 

ππνηκήκαηνο 4, δηαθνξεηηθά ειέγρεηαη ε ηειεπηαία ζπλζήθε κε ην 

endstep πνπ ππνδειψλεη ηελ πξν-εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο 

ηνπ αιγνξίζκνπ, νπφηε θαη εθηεινχληαη νη εληνιέο ηνπ ππνηκήκαηνο 5, 

δηαθνξεηηθά ν αιγφξηζκνο νινθιεξψλεη έλαλ πιήξε θχθιν ιεηηνπξγίαο 

θαη επαλεθθηλεί. ην δηάγξακκα ξνήο ζηελ Δηθφλα 35 γίλεηαη αλάγλσζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ Byte απφ ην ζαξσηή θαη, εάλ απηφ έρεη ηελ ηεξκαηηθή ηη-

κή ζάξσζεο Enter, ηφηε εθηειείηαη ε νκάδα εληνιψλ 1.1, δηαθνξεηηθά ε 

ηηκή ηνπ πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ελφο string γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο 

ηνπ barcode ηνπ ζαξψζεθε. ην δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 36 ε ζπλζήθε 

ηζρχεη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην αλαγλσξηζκέλν barcode αληηζηνη-

ρεί ζε απηφ ηνπ δηαρεηξηζηή, νπφηε ην ζχζηεκα εθθηλεί ηε δηαδηθαζία α-

λνίγκαηνο ηνπ DVD Drive κε ηα εμήο κελχκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 37 θαη Δηθφλα 38. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε ελ ιφγσ ζπλ-

ζήθε, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην αλαγλσξηζκέλν barcode ζηελ πξψηε 

γξακκή, απνζεθεχεηαη ζε κεηαβιεηή κε φλνκα barcodeToSend ψζηε λα 

απνζηαιεί αξγφηεξα ζην server. Μεηά απφ απηφ εθηειείηαη ε νκάδα ελην-

ιψλ 1.1.1. ην δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 39 θαιείηαη ε ζπλάξηεζε γηα ηε 

ζχλδεζε κε ην server θαη ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ. Ζ ζπλζήθε πνπ αθν-

ινπζεί εμεηάδεη εάλ έρεη ζπλδεζεί ν client ζην server ζηε ζχξα 80 θαη αλ 

ηζρχεη, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα connected ζηε δεχηεξε γξακκή ηεο νζφλεο 

(Δηθφλα 40). Ζ δηεχζπλζε ηνπ server δεκηνπξγείηαη ηκεκαηηθά γηα λα ν-

ινθιεξσζεί ην εξψηεκα HTTP ζηελ ηνπνζεζία πνπ ππνδεηθλχεη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη κήλπκα 

connection fail, ζηελ πξψηε γξακκή, ελψ ζηε δεχηεξε ην κήλπκα try scan 

again (Δηθφλα 41). 
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Δικόνα 34. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 1 

 

Δικόνα 35. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 2 
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Δικόνα 36. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 3 

 

Δικόνα 37. Μήνςμα για άνοιγμα case 

 

Δικόνα 38. Μήνςμα για κλείζιμο case 



Τλοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ 

48 

 

 

Δικόνα 39. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 4 

 

Δικόνα 40. Δμθάνιζη barcode και επιηςσημένη ζύνδεζη με ηο διαδίκηςο 
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Δικόνα 41. Μήνςμα αποηςσίαρ ζύνδεζηρ ζηο διαδίκηςο 

 

 

Δικόνα 42. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 5 

ην δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 42 ν δηαζέζηκνο ραξαθηήξαο απφ ηνλ client 

ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηελ πιεξνθνξία εάλ ν ρξήζηεο είλαη θαζεγεηήο 

θαη εθηειείηαη ε νκάδα εληνιψλ 2.1, ελψ δηαθνξεηηθά ε νκάδα 2.2.  
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Δικόνα 43. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 6 

ην δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 43 δηαρσξίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ 

πίλαθα νη πιεξνθνξίεο γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ επέζηξεςε ν server θαη έ-

ρνπλ ηε κνξθή !xxxxxxxxx> θαζψο επίζεο ειέγρεηαη θαη ην ζθάικα γηα 

ιάζνο αλάγλσζε ηνπ barcode ηνπ θαζεγεηή. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξί-

ζεηο θαη έιεγρνη πηζηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη αληίζηνη-

ρα κελχκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 44). Δάλ ε δηαδηθαζία 

είλαη επηηπρήο εθρσξείηαη ε αλαθηεκέλε πιεξνθνξία ζε πίλαθα.  
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Δικόνα 44. Μήνςμα αδςναμίαρ εύπεζηρ καθηγηηή 

 

Δικόνα 45. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 7 
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ην δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 45 ειέγρνληαη ηα δχν ζθάικαηα θαη ε επηηπ-

ρήο θαηαρψξεζε πνπ παξάρζεθαλ απφ ην server. Αξρηθά ειέγρεηαη αλ ν 

ραξαθηήξαο πνπ δηαβάζηεθε είλαη ν ραξαθηήξαο επηηπρνχο θαηαρψξεζεο 

«(» θαη, ζηε ζεηηθή πεξίπησζε (έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαρψξεζε ηεο 

παξνπζίαο ζηε βάζε) εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηα αληίζηνηρα κελχκαηα 

(Δηθφλα 46). Γηαθνξεηηθά ν αιγφξηζκνο εμεηάδεη αλ ππάξρεη ζθάικα α-

ληηζηνηρίαο ηνπ barcode κε θνηηεηή, νπφηε θαη εκθαλίδεη ζηελ νζφλε α-

ληίζηνηρν κήλπκα θαη επαλεθθηλεί ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο λένπ ξαβδν-

θψδηθα (Δηθφλα 47). ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη πξφ-

βιεκα ζηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο θαη πάιη εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάι-

καηνο ζηελ νζφλε θαη ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζί-

αο αλάγλσζεο ξαβδνθψδηθα (Δηθφλα 48).  

 

Δικόνα 46. Μήνςμα επιηςσούρ ειζαγυγήρ θοιηηηή 

 

Δικόνα 47. Μήνςμα αδςναμίαρ εύπεζηρ θοιηηηή 

 

Δικόνα 48. Μήνςμα αδςναμίαρ καηασώπηζηρ θοιηηηή 
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Δικόνα 49. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 8 

Σν δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 49 αλαθέξεηαη ζηε ζπλάξηεζε πνπ εθηειείηαη 

γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ παηήκαηνο ελφο πιήθηξνπ επηινγήο (button). Σν 

φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο δηαθέξεη απφ πιήθηξν ζε πιήθηξν φπσο θαη ε α-

λαινγηθή είζνδνο, σζηφζν ε δνκή ηεο παξακέλεη ίδηα. Οη ζπλαξηήζεηο 

απηέο είλαη : 

 ε onPushButtonDown κε ηελ αλαινγηθή είζνδν 0  

 ε onPushButtonOver κε ηελ αλαινγηθή είζνδν 1  

 ε onPushButtonSelect κε ηελ αλαινγηθή είζνδν 2 

θαη ε επηζηξεθφκελε ηηκή ηνπο είλαη 1 κε ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ ηνπο 

θαη 0 ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην δηάγξακκα αξρηθά δηαβάδεηαη ε ηηκή ηεο 

αλαινγηθήο εηζφδνπ, απνδίδνληαο κηα ηηκή ζηελ θιίκαθα απφ ην 0 έσο θαη 

ην 1023 ε νπνία γηα ιφγνπο επθνιίαο κεηαηξέπεηαη ζε κηα θιίκαθα απφ 0 

έσο θαη ην 5. ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε ηηκή ηνπ voltage 

πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0.5 έσο θαη 5 ζεσξείηαη true (αιεζήο), ελψ θάζε 

άιιε πεξίπησζε false (ςεπδήο). Ζ επηινγή απηή έγηλε ψζηε λα ζπλππνιν-

γηζηεί ε ζπλεηζθνξά ζνξχβνπ ζηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη. 
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Δικόνα 50. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 9 

Σν δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 50 απεπζχλεηαη ζηε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί-

ηαη κε ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ επηινγψλ (button). Αξρηθά, ην ζχζηεκα 

αλακέλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαζεγεηή θαη εθφζνλ ηα παξαιάβεη, ζπλερίδεη 

ζηνλ επφκελν έιεγρν πνπ εμεηάδεη εάλ ν πίλαθαο εξγαζηεξηαθψλ καζεκά-

ησλ είλαη ή φρη θελφο θαη ηα εκθαλίδεη (Δηθφλα 51). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ζεηξά ειέγρσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πινήγεζε ζην κελνχ καζεκάησλ κε 

ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ επηινγήο. 
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Δικόνα 51. Δμθάνιζη επγαζηηπίυν καθηγηηή 

 

Δικόνα 52. Γιάγπαμμα ποήρ αλγοπίθμος επιπέδος 10 

Σν δηάγξακκα ζηελ Δηθφλα 52 αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηνπ αιγνξίζκνπ 

πνπ εθηειείηαη κηα θνξά γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάγλσ-

ζεο ξαβδνθψδηθα ελφο θνηηεηή πξηλ ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζήο ηνπ ζην 

παξνπζηνιφγην εκθαλίδνληαο ην κήλπκα ηεο Δηθφλαο 53. 

 

 

Δικόνα 53. Μήνςμα ζάπυζηρ ηος επόμενος θοιηηηή 
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3.9 Ππογπαμμαηιζμόρ ηος server  

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο θαη ην 

ινγηζκηθφ πνπ πινπνηήζεθε γηα ην server, ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε ην 

ινγηζκηθφ ηνπ Arduino θαη έρεη ζπληαρζεί ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

PHP. πλνπηηθά, απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ Arduino απνζηέιινληαη κέζσ ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ server ηξεηο κεηαβιεηέο: ε barcode, ε isT θαη ε infoLab. 

Ζ κεηαβιεηή barcode είλαη ν αξηζκφο πνπ αλαγλψζηεθε απφ ην ζαξσηή, ε 

κεηαβιεηή isT είλαη κηα ινγηθή ηηκή (0|1) πνπ ππνδεηθλχεη ηελ θαηάζηαζε 

αλάγλσζεο barcode θαζεγεηή θαη ε κεηαβιεηή infoLab ππνδεηθλχεη ην 

εξγαζηεξηαθφ κάζεκα γηα ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ειεθηξν-

ληθνχ παξνπζηνινγίνπ. Αξρηθά αλακέλεηαη barcode θαζεγεηή, ην νπνίν 

απνζηέιιεηαη θαη ειέγρεηαη γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζην server ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εάλ ππάξρεη ζθάικα επηζηξέθεη εηδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζθάικαηνο, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηζηξέ-

θεη κηα ιίζηα κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε εξγαζηήξην κε ηε εηδηθή κνξ-

θή. Μεηά ηνλ αξρηθφ απηφ έιεγρν, ζε φιεο ηηο επφκελεο δηαζπλδέζεηο κε-

ηαμχ ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο barcode θαη server νη κεηαβιεηέο αιιάδνπλ 

ηηκέο, παξνπζηάδνληαο θάζε θνξά ηηο θαηάιιειεο ηηκέο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ. ηελ Δηθφλα 54 παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθφ ζπλνπηη-

θφ δηάγξακκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην server. Με ηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP δεκηνπξγήζεθαλ ηξία αξρεία κε 

ζθνπφ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα δεδνκέλα, λα ε-

θηεινχλ εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο απα-

ληήζεηο ηνπο. Σν ινγηζκηθφ πνπ εηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ Δηθφλα 55 θη-

ινμελείηαη ζην αξρείν κε φλνκα arController, ην νπνίν απνηειεί ην ζπλδε-

ηηθφ θξίθν ηνπ Arduino κε ην server. Με απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηα-

ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ 

κέζσ εξσηεκάησλ SQL. Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο ηνπ ελ ιφγσ 

ηκήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ ε δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ εθρψξεζε ησλ δε-

δνκέλσλ ζε κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ απνζηαιεί απφ ην 

Arduino κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Όηαλ ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

θάπνην θαζεγεηή εθηεινχληαη νη εληνιέο ηεο νκάδαο 1.1, ελψ φηαλ ιεθ-

ζνχλ πιεξνθνξίεο γηα θνηηεηέο εθηειείηαη ε νκάδα εληνιψλ 1.2, ησλ ν-

πνίσλ ηα δηαγξάκκαηα ξνήο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπ-

ζνχλ (Δηθφλα 56, Δηθφλα 57). ην ηκήκα 1.1 ειέγρεηαη κέζσ ζπλάξηεζεο 

εάλ ην barcode πνπ ειήθζε απφ ην Arduino αληηζηνηρεί ζε θαζεγεηή. ε 

ζεηηθή πεξίπησζε ε επηζηξεθφκελε ηηκήο ζα είλαη κηα ιίζηα κε πιεξνθν-

ξίεο γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηα νπνία είλαη ππεχζπλνο. Ζ πιε-

ξνθνξία ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ επηζηξέθεη ζην Arduino κνξθνπνηείηαη 

θαηάιιεια κε εηδηθνχο ραξαθηήξεο γηα ηελ νξζφηεξε δηαθίλεζε θαη αλα-

γλψξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλ ηα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ην Arduino 

δελ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεγεηή ηφηε επηζηξέθεη αληίζηνηρν κήλπκα ζθάι-

καηνο. 



Τλοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ 

57 

 

Δικόνα 54. ςνοπηικό διάγπαμμα λογιζμικού server 

 

Δικόνα 55. Γιάγπαμμα ππογπάμμαηορ Server επιπέδος 1 
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Δικόνα 56. Γιάγπαμμα ππογπάμμαηορ Server επιπέδος 2 

 

Δικόνα 57. Γιάγπαμμα ππογπάμμαηορ Server επιπέδος 3 
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ην ηκήκα 1.2 ειέγρεηαη ην barcode πνπ ειήθζε απφ ην Arduino ζε ζρέζε 

κε ηα ζηνηρεία θαηαρσξεκέλσλ θνηηεηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δάλ π-

πάξμεη ζεηηθή ηαπηνπνίεζε, ηφηε δηαζπάηαη ην string κε ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ην εξγαζηήξην, ζην νπνίν ζα γίλεη ε θαηαρψξεζε θαη ηα ηκήκαηά ηνπ, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ αχμνληα αξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα 

εθρσξείηαη ε ηξέρνπζα εκεξνκελία ζε κεηαβιεηή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αξγφηεξα καδί κε ην barcode θαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα 

ηελ ηειηθή θαηαρψξεζε ηεο παξνπζίαο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

επηζηξέθεη σο string ην απνηέιεζκά ηεο κε θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ηαπηνπνίεζε ηνπ barcode απιά επηζηξέθεη 

κήλπκα ζθάικαηνο. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δνκή ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ πέληε (5) πίλαθεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή θαη 

πιήξε ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ παξνπζηνινγίνπ γηα εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα. Κεληξηθφο πίλαθαο ν πίλαθαο παξνπζηψλ πιαηζηψλεηαη απφ 

βνεζεηηθνχο πίλαθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ παξνπζηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο παξνπζηψλ πεξηιακβάλεη ζπλδέζεηο κε ηνπο πί-

λαθεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη ησλ θνηηεηψλ θαη απιά ζπ-

κπιεξψλεηαη κε έλα πεδίν εκεξνκελίαο πνπ ζπλδέεη ηα δχν παξαπάλσ ζε 

έλα θνηλφ γεγνλφο κε ρξνληθή ζήκαλζε. Ο πίλαθαο εξγαζηεξίσλ πεξη-

ιακβάλεη νπζηαζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εθάζηνηε εξ-

γαζηεξίνπ θαη αληιεί πιεξνθνξία απφ ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ πίλαθα ησλ 

καζεκάησλ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ παξνπζηάδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κα-

ζήκαηνο. Σν ζρήκα ζπκπιεξψλνπλ νη πίλαθεο ησλ θνηηεηψλ θαη θαζεγε-

ηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ πξνζψπσλ θαη γηα ηε δηαζχλδεζε θαζεγεηψλ – καζεκάησλ – εξγα-

ζηεξίσλ θαη θνηηεηψλ – παξνπζηνινγίσλ. 

Πίνακαρ VIII. Γομή πίνακα παποςζιών (presence) 

ηήλη Σύπορ Κενό Πποεπιλογή Ππόζθεηα ύνδεζη με 

PId int(11) Όρη  auto incr  

SBarcode int(13) Ναη NULL  student  SBarcode 

Lid int(11) Ναη NULL  lab  Lid 

PresenseDate Date Ναη NULL   

Πίνακαρ IX. Γομή πίνακα επγαζηηπίυν (lab) 

ηήλη Σύπορ Κενό Πποεπ/γή Ππόζθεηα ύνδεζη με 

Lid int(11) Όρη  auto incr.  

DayLab int(1) Ναη NULL   

TimeLab varchar(10) Ναη NULL   

TBarcode varchar(13) Ναη NULL  teacher  TBarcode 

LsId int(11) Ναη NULL  lesson  LsId 
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Πίνακαρ X. Γομή πίνακα μαθημάηυν (lesson) 

ηήλη Σύπορ Κενό Πποεπιλογή Ππόζθεηα ύνδεζη με 

LsId int(11) Όρη  auto incr  

LName varchar(50) Ναη NULL   

LSemester int(2) Ναη NULL   

LAliasName varchar(20) Ναη NULL   

Πίνακαρ XI. Γομή πίνακα θοιηηηών (student) 

ηήλη Σύπορ Κενό Πποεπιλογή Ππόζθεηα ύνδεζη με 

SBarcode int(13) Όρη    

FirstName varchar(20) Ναη NULL   

LastName varchar(20) Ναη NULL   

FatherName varchar(20) Ναη NULL   

AEM int(11) Ναη NULL   

Semester int(11)     

Email varchar(20) Ναη NULL   

City varchar(20) Ναη NULL   

School varchar(20) Ναη NULL   

Πίνακαρ XII. Γομή πίνακα καθηγηηών (teacher) 

ηήλη Σύπορ Κενό Πποεπιλογή Ππόζθεηα ύνδεζη με 

TBarcode int(13) Όρη    

TFirstName varchar(20) Ναη NULL   

TLastName varchar(20) Ναη NULL   

TEmail varchar(20) Ναη NULL   

TCity varchar(20) Ναη NULL   

TPhone varchar(20) Ναη NULL   

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ ζηελ Δηθφλα 58 γί-

λεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ. Γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ παξνπζηψλ δηακνξθψζεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη απιή ε εχξεζή ηνπο κφλν κε ηνλ 

αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ θνηηεηή ή κφλν κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ξαβδνθψδηθα ηνπ 

(Δηθφλα 59).  
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Δικόνα 58. Γιάγπαμμα ονηοηήηυν – ζςζσεηίζευν (ER) 

 

Δικόνα 59. Ηζηοζελίδα παποςζιών 
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ςμπεπάζμαηα 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε ζρεδίαζε θαη πινπνίε-

ζε ελφο πξαθηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα είρε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη 

έλα ππαξθηφ πξφβιεκα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο αθαδεκατθψλ ηδξπ-

κάησλ αιιά θαη επξχηεξα: ην πξφβιεκα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ πα-

ξνπζηνινγίνπ ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε 

βαζίζηεθε ζε ζπλδπαζκφ ηερλνινγηψλ κηθξνειεγθηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ θαηά 

βάζε πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. πλνπηηθά, 

θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ησλ παξνπζηψλ 

 αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο θαηαρψξεζεο 

 δπλαηφηεηα εχξεζεο ησλ παξνπζηψλ κέζσ ηζηνηφπνπ 

 πνιιαπιή ρξήζε ηνπ πιηθνχ (hardware) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ιν-

γηζκηθνχ 

 εχθνιε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο θαη βάξνπο 

 πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (customization) 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 αδπλακία ιεηηνπξγίαο ρσξίο ζχλδεζε κε παξνρή δηθηχνπ ηξνθν-

δνζίαο, πξάγκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο 

 έιιεηςε αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη πάιη γηα ιφ-

γνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

 αδπλακία θαηαρψξεζεο παξνπζίαο ρσξίο ηε ρξήζε θνηηεηηθήο 

θάξηαο κε barcode 

Γηα ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ππάξρνπλ ήδε θάπνηεο ηδέεο γηα κειινληηθέο ε-

θαξκνγέο θαη επεθηάζεηο-αλαβαζκίζεηο πνπ ζα ην θαζηζηνχζαλ έλα νιν-

θιεξσκέλν ζπλδπαζκφ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ κε αξθεηέο ρξήζεηο. Δθηφο 

απφ ηελ θαηαρψξεζε παξνπζηψλ ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία δαλεηζκνχ βηβιίσλ ζε κηα βηβιηνζή-

θε. ην ίδην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρν ηεο ζπκκεηνρήο θνηηεηψλ ζε εμεηάζεηο. 

Πξνθαλψο φιεο απηέο θαη άιιεο πξνζαξκνγέο είλαη εχθνιν λα γίλνπλ κε 

επεκβάζεηο ζην ινγηζκηθφ ηνπ Arduino θαη ηνπ server. Σν πιηθφ απφ ηελ 

κεξηά ηνπ, γηα λα γίλεη απηφλνκν θαη ζρεδφλ αλεπεξέαζην απφ εμσηεξη-

θνχο παξάγνληεο , κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δεπηεξεχνπζα παξνρή απφ κπα-

ηαξία γηα πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή αλππαξμία παξνρήο ξεχκαηνο. Δπίζεο 

κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα πξνζαξκνζηεί ζε αζχξκαηε δηθηπαθή ιεηηνπξ-

γία δεκηνπξγψληαο κηα κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηηο δπλαηφηεηεο εγθαηά-

ζηαζεο. Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζχζηεκα απνζήθεπ-

ζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. SD card) γηα λα απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πα-

ξνπζηνινγίνπ θαη λα απνζηέιινληαη ζην server φηαλ ζα είλαη αδχλαηε ε 

απνζηνιή ηνπο. Σέινο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί ην barcode 

scanner κε QRcode scanner, φπσο επίζεο λα πξνζηεζεί πιεθηξνιφγην σο 

κέζν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 
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Παπάπηημα Α – Πηγαίορ Κώδικαρ 

Δθαπμογήρ 

1.1 Πηγαίορ κώδικαρ arduino 

/* 

 This sketch communicates with a server (3dcms.ipet.gr) 

 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.It sends barcodes  

 number which are scanned with barcode reader and other data to the 

 server.The server do its job if it have an error return a  

 message which print it to LCD.And if all goes well it returns  

 some data which are accessible with buttons. 

 

 Circuit: 

 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13 

 The circuit of LCD: 

 * LCD Vss pin to ground 

 * LCD Vdd pin to +5V 

 * LCD Vo pin through 1K resistor to ground 

 * LCD RS pin to digital pin 9 

 * LCD Rw pin to ground 

 * LCD Enable pin to digital pin 1 

 * LCD D4 pin to digital pin 5 

 * LCD D5 pin to digital pin 6 

 * LCD D6 pin to digital pin 7 

 * LCD D7 pin to digital pin 2 

 * LCD A pin to ground 

 * LCD K pin to +5V 

 The circuit of Ps/2 barcode reader: 

 * ps/2 pin 1 to digital pin 8 
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 * ps/2 pin 3 to ground 

 * ps/2 pin 4 to +5Volts 

 * ps/2 pin 5 to digital pin 3 

 The circuit of pushbuttonover: 

 *One pin of the button to +5Volts and the other 

  pin through 10K resistor to ground.Before the 

  resistor connect with a wire to analog pin 1. 

 The circuit of pushbuttondown: 

 *One pin of the button to +5Volts and the other 

  pin through 10K resistor to ground.Before the 

  resistor connect with a wire to analog pin 0. 

  The circuit of pushbuttonselect: 

 *One pin of the button to +5Volts and the other 

  pin through 10K resistor to ground.Before the 

  resistor connect with a wire to analog pin 2.  

  

 created  2013-2015 

 by Christos I. Feizidis 

 */ 

 

#include <PS2Keyboard.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

//barcode reader values 

int DataPin = 8; 

int IRQpin =  3; 

// Initialize the PS2Keyboard library 

PS2Keyboard barCodeScanner; 

String newBarCodeNumber = ""; 

//ethernet values 

byte mac[] = {  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0xFF, 0xC3 }; 

char serverName[] = "3dcms.ipet.gr"; 

// Initialize the Ethernet client library 

// with the IP address and port of the server 

// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP): 

EthernetClient client; 
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int isT=1; 

String barcodeToSend=""; 

String infoLab=""; 

//buttons values & server's answer values 

int counterOfArray=0; 

String stringCreator=""; 

String item[]={"","","","","","","","","",""};  

int iteratorOfCells=0; 

String chosenItemOnArray=""; 

 

int endStep=0; 

 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(9, 1, 5, 6, 7, 2); 

//administrator's barcode 

String admin="202721081081"; 

 

void setup() 

{ //start barcode reader 

  barCodeScanner.begin(DataPin, IRQpin); 

  delay(100); 

  // set up the LCD's number of columns and rows:  

  lcd.begin(16, 2); 

  delay(100); 

  // start the Ethernet connection: 

  if (Ethernet.begin(mac) == 0) 

    { 

    lcd.print("Failed DHCP"); 

  // no point in carrying on, so do nothing forevermore: 

    while(true); 

    } 

  delay(100); 

  //Print a message in first line 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Scan barcode"); 

} 

void loop() 

{  
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 /* 

  In this If statement read and complete a string with barcode 

number. 

  If this number is admin's number then open cd-rom case else print  

  it to lcd and send it to the server.The connection with the server  

  accomplish in another part of the program with a function.   

*/  

if (barCodeScanner.available()) 

  {       

    char c = barCodeScanner.read(); 

    if (c == PS2_ENTER)  

      { 

      if(newBarCodeNumber == admin) 

        { 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0, 0);   

          lcd.print("Open the case.."); 

          lcd.setCursor(0, 1); 

          lcd.print("Admin..."); 

          delay(1000); 

          pinMode(A5,OUTPUT);       

          digitalWrite(A5, HIGH); 

          delay(10000); 

          digitalWrite(A5, LOW); 

          lcd.clear(); 

          lcd.setCursor(0, 0);   

          lcd.print("You can close"); 

          lcd.setCursor(0, 1); 

          lcd.print("the case & scan"); 

          newBarCodeNumber = ""; 

        } 

      else 

        {   

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0);       

      lcd.print(newBarCodeNumber);     

      barcodeToSend=newBarCodeNumber; 

      newBarCodeNumber = ""; 
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      connectionToServer(barcodeToSend,isT,infoLab);       

        }    

      }  

    else 

      { 

      newBarCodeNumber.concat(c); 

      } 

  } 

/* 

  In this If statement read the answer of the server and depending 

  the response do some works.If it response with "!" ,it start to  

  connect in a string every incoming character and it stop to 

connect  

  when it read ">" character and put it to a array.The character "+" 

means 

  that was an error in the the server side which is mean the barcode 

number 

  don't match to a professor.Another errors is the character "%" 

which is  

  mean the barcode number don't match to a student,the character "#" 

which 

  is mean during the procedure it can't save the presence to 

database.And  

  when all it goes well it products the character "(".  

*/ 

if (client.available()) 

 { 

  char c = client.read(); 

  if(isT==1) 

    {  

    if(c=='!') 

      { 

      stringCreator=""; 

      c = client.read(); 

      counterOfArray=counterOfArray; 

      } 

    else if(c=='+') 

      { 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0);   
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      lcd.print("non-exist prof.."); 

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print("scan..."); 

      stringCreator=""; 

      }   

    if(c=='>') 

      { 

      item[counterOfArray]=stringCreator; 

      c = client.read(); 

      counterOfArray=counterOfArray+1;              

      stringCreator="";        

      c = client.read(); 

      }   

    } 

  else 

  {  

    if(c=='(') 

    { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0);   

    lcd.print("inserted student"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("scan..."); 

    stringCreator=""; 

     

    } 

    else if(c=='%') 

    { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0);   

    lcd.print("non-exist "); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("student scan..."); 

    stringCreator=""; 

    

    } 

    else if(c=='#') 

    { 
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    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0);   

    lcd.print("non-inserted "); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("student scan..."); 

    stringCreator=""; 

    } 

  } 

  stringCreator.concat(c); 

 } 

/* 

  In this part of If statement works when the client isn't  

  available.It print the first cell of the array and if one  

  of the three button pushed do something.When pushbuttonover 

  pushed ,it goes to the next cell of the array and print it  

  and the opposite result has the putting of the pushbuttondown. 

  The pushbuttonselect choose the string in this cell and it open  

  the next step of the program. 

*/ 

else 

 { 

  if(isT==1) 

    { 

    delay(100); 

    if(iteratorOfCells==0 && counterOfArray!=0) 

      { 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Lesson_Day_Time");   

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print(item[0]); 

      } 

    if(onPushButtonDown()==1 && iteratorOfCells>0) 

      { 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("Lesson_Day_Time"); 

      iteratorOfCells=iteratorOfCells-1; 
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      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print(item[iteratorOfCells]); 

      delay(100); 

      } 

    if(onPushButtonOver()==1 && iteratorOfCells < counterOfArray-1) 

      {  

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0);   

      lcd.print("Lesson_Day_Time"); 

      iteratorOfCells=iteratorOfCells+1; 

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print(item[iteratorOfCells]); 

      delay(100); 

      } 

    if(onPushButtonSelect()==1 && counterOfArray!=0) 

      {   

      chosenItemOnArray=item[iteratorOfCells]; 

      iteratorOfCells=-1; 

      endStep=1;  

      }      

    } 

 } 

/* 

  In this If statement stop the connection to the server. 

*/ 

if(!client.connected()) 

  { 

  client.stop();           

  } 

/* 

  In this If statement create a big string with two sting the  

  the infoLab and the above choise.Also it print a 

  message to lcd. 

*/ 

if(endStep==1) 

  { 

  endStep=0; 

  isT=0; 
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  infoLab="&infoLab="; 

  infoLab.concat(chosenItemOnArray); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("student.."); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("Scan next"); 

  } 

} 

/* 

This function makes the connection to the server.The Definitions are 

* b is the barcode number 

* isT is a number 0 or 1.It is 1 if the program must take a 

professor 

  barcode and 0 if the program must take a student barcode. 

* info is the whole string which is created at the above statement. 

The function don't return any value.  

  At the beginning if it connects to server at 80 port and then 

  report it to lcd.After it create a http reqeust with full path 

  of the main file at the server.If there isn't a connection to  

  server it create a message.  

*/ 

void connectionToServer(String b,int isT,String info) 

{ 

  String teacherPart="&isTeacher="; 

  String   

  path="GET http://3dcms.ipet.gr/barcode/arController.php?barcode="; 

 

  if (client.connect(serverName, 80))  

    { 

    lcd.setCursor(0, 1);   

    lcd.print("connected"); 

    path.concat(b); 

    path.concat(teacherPart); 

    path.concat(isT); 

    path.concat(info);     

    client.println(path); 

    client.println(); 
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    } 

  else  

    { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("connection fail"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("try scan again"); 

    } 

} 

/* 

  This fuction works when pushed the pushbuttonover.There aren't  

  any definitions but it has an integer returned value.It takes  

  the value in the analog pin 1 and convert it to voltage.If the 

  result is from 0.5 to 5 Volts return 1 else return 0.  

*/ 

int onPushButtonOver(){ 

  // read the input on analog pin 1: 

  int sensorValue = analogRead(A1); 

  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a 

voltage (0 - 5V): 

  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

  //check the value and return 1 if it is between 0.5 and 5 Volts 

otherwise return 0 

  if(voltage>0.5 && voltage<=5){ 

                              return 1; 

                              } 

  else{ 

   

      return 0; 

   

      } 

       

       

} 

/* 

  This fuction works when pushed the pushbuttondown.There aren't  

  any definitions but it has an integer returned value.It takes  
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  the value in the analog pin 0 and convert it to voltage.If the 

  result is from 0.5 to 5 Volts return 1 else return 0.  

*/ 

int onPushButtonDown(){ 

  // read the input on analog pin 0: 

  int sensorValue = analogRead(A0); 

  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a 

voltage (0 - 5V): 

  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

  //check the value and return 1 if it is between 0.5 and 5 Volts 

otherwise return 0 

  if(voltage>0.5 && voltage<=5){ 

                              return 1; 

                              } 

  else{ 

      return 0; 

   

      }       

} 

/* 

  This fuction works when pushed the pushbuttonselect.There aren't  

  any definitions but it has an integer returned value.It takes  

  the value in the analog pin 2 and convert it to voltage.If the 

  result is from 0.5 to 5 Volts return 1 else return 0.  

*/ 

int onPushButtonSelect(){ 

  // read the input on analog pin 2: 

  int sensorValue = analogRead(A2); 

  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a 

voltage (0 - 5V): 

  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

  //check the value and return 1 if it is between 0.5 and 5 Volts 

otherwise return 0 

  if(voltage>0.5 && voltage<=5){ 

                              return 1; 

                              } 

  else{ 

   

      return 0;   
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      } 

} 

2.1 Πηγαίορ κώδικαρ server 

2.1.1 Απσείο arController.php 

<?php 

 

//insert the files or libraries 

require_once 'barcode_config.inc'; 

include_once 'insert_Values.php'; 

include_once 'find_Values.php'; 

 

//take the values of Arduino 

$barcode = $_GET["barcode"]; 

$isTeacher = $_GET["isTeacher"]; 

$infoLab = $_GET["infoLab"]; 

 

/*This section checks whether the system waits professor's barcode 

or  

  student.If the barcode must belongs to proffessor and he was in 

the db, 

  the program returns his labs. If he wasn't in db ,it returns a 

flag to  

  Arduino*/ 

if($isTeacher==1) {        

 if(findTBarcode($barcode)!='+') {                             

  $list=findTBarcode($barcode); 

  $stringCreator="";                                                   

  foreach ($list as $LessonDayLab) { 

  $stringCreator=$stringCreator."!".$LessonDayLab.">"; 

  } 

  echo $stringCreator;      

 } else { 

  echo '+';                                                

 } 

/*If the barcode must belongs to student and he was in the db,the 

  program insert the presense with correct fields in the db.If he  

  wasn't in db or it has a problem with insertion in db,it returns 

  flags to Arduino */  
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} else {        

  

 if(findSBarcode($barcode)!='%') { 

  $info=explode("_",$infoLab );               

     $lid=findLId($info[1],$info[2],$info[0]);                     

     $theDate = date("Y/m/d");                              

  if(insertPresence($barcode,$lid,$theDate)!='#') {           

   echo '(';                                             

  } else { 

   echo '#';                                             

  } 

 } else { 

  echo '%';                                                 

 } 

} 

?> 

2.1.2 Απσείο barcode_config.inc 

<?php 

/** MySQL database username */ 

define('DB_USER', "XXXXXXXX"); 

/** MySQL database password */ 

define('DB_PASSWORD', "XXXXXXX"); 

/** MySQL hostname */ 

define('DB_HOST', "XXXXXXXX"); 

/** MySQL database */ 

define('DB_DATABASE', "XXXXXXXX"); 

?> 

2.1.3 Απσείο insert_Values.php 

<?php 

/* This function connects to the db,do a query to insert presense 

   and return a flag if everything goes well and another flag if  

   it can insert presense */ 

function insertPresence($SBarcode,$LId,$PresenseDate) 

  { 

   $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or die('Could 

not connect:'.mysql_error()); 

   mysql_select_db(DB_DATABASE,$con); 
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   $sql="INSERT INTO Presence (SBarcode,LId,PresenseDate) 

        VALUES ($SBarcode,$LId,'$PresenseDate')"; 

   if(mysql_query($sql,$con)){ 

      return "("; 

     } 

   else{ 

   return "#"; 

  } 

   mysql_close($con); 

  } 

?> 

2.1.4 Απσείο find_Values.php 

<?php 

include("barcode_config.inc"); 

 

/*This function Connects to the database, do a query looking for the  

  professor's barcode if the find it returns the labs info otherwise 

  returns a flag*/ 

function findTBarcode($TBarcode) { 

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 $rslt = mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die ('Can\'t 

use the database : ' . mysql_error()); 

 $sql="SELECT Lab.DayLab, Lab.TimeLab, Lesson.LAliasName FROM 

Lab INNER JOIN Lesson ON Lab.LsId = Lesson.LsId WHERE TBarcode = 

'$TBarcode'"; 

 $result = mysql_query($sql); 

 if( mysql_num_rows($result)==0) { 

  return '+'; 

  exit; 

 } else { 

  $i=0; 

  $d=array(); 

  while($row = mysql_fetch_array($result) ) { 

$d[$i]=$row['LAliasName']."_".$row['DayLab']."_".$row['TimeLab']; 

   $i++; 

  } 

  $found=$d; 

  return $found; 
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 } 

 mysql_close($con); 

} 

 

/*This function Connects to the database, do a query looking for   

  student's barcode if the find it returns a success flag othewise 

  a failure flag*/ 

function findSBarcode($SBarcode) { 

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die(mysql_error()); 

 $sql="SELECT * FROM student WHERE SBarcode='$SBarcode'"; 

 $result = mysql_query($sql); 

 if( mysql_num_rows($result)==0) { 

  return "%"; 

 } else { 

  return "("; 

 } 

 mysql_close($con); 

} 

/*This function connects to the db, do a query, 

  looking for the lesson and if found it,return it.*/ 

function findLId($DayLab,$TimeLab,$LAliasName) { 

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die(mysql_error()); 

 $sql="SELECT lab.LId FROM Lab INNER JOIN Lesson ON Lab.LsId 

= Lesson.LsId WHERE lab.DayLab = '$DayLab' AND lab.TimeLab = 

'$TimeLab' AND Lesson.LAliasName = '$LAliasName'"; 

 $result = mysql_query($sql); 

 if( mysql_num_rows($result)==0) { 

  die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 } else { 

  $s= mysql_fetch_assoc($result); 

  return $s['LId']; 

 } 

 mysql_close($con); 

} 
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/*This function connects to the db, do a query, 

  looking for presense's infos with the help of $aem 

  and return the results*/ 

function findPrWithAEM($aem) {     

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die(mysql_error()); 

 $sql="SELECT presence.SBarcode, lab.DayLab, lab.TimeLab, 

lab.TBarcode, lesson.LName, presence.PresenseDate FROM presence IN-

NER JOIN lab ON presence.LId = lab.LId INNER JOIN lesson ON les-

son.LsId = lab.LsId WHERE SBarcode=(SELECT SBarcode FROM student 

where AEM='$aem') ORDER BY lesson.LName ASC ";  

 $result = mysql_query($sql); 

 if (mysql_num_rows($result) == 0) {  

  return $result;            

 } else { 

  return $result;       

 }        

 mysql_close($con); 

}      

/*This function connects to the db, do a query, 

  looking for presense's infos with the help of  

  barcode number and return the results*/ 

function findPrWithBarcode($SBarcode) {     

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die(mysql_error()); 

 $sql="SELECT presence.SBarcode, lab.DayLab, lab.TimeLab, 

lab.TBarcode, lesson.LName, presence.PresenseDate FROM presence IN-

NER JOIN lab ON presence.LId = lab.LId INNER JOIN lesson ON les-

son.LsId = lab.LsId WHERE SBarcode='$SBarcode' ORDER BY lesson.LName 

ASC";  

 $result = mysql_query($sql); 

 if (mysql_num_rows($result) == 0) {  

  return $result;            

 } else { 

  return $result;       

 }        

 mysql_close($con); 

}      

/*This function connects to the db, do a query, 

  looking for presense's infos and return the results*/ 
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function findPresense() {     

 $con = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD) or 

die('Could not connect:'.mysql_error()); 

 mysql_select_db(DB_DATABASE,$con) or die(mysql_error()); 

 $sql="SELECT presence.SBarcode, lab.DayLab, lab.TimeLab, 

lab.TBarcode, lesson.LName, presence.PresenseDate FROM presence IN-

NER JOIN lab ON presence.LId = lab.LId INNER JOIN lesson ON les-

son.LsId = lab.LsId ";  

 $result = mysql_query($sql); 

 if (mysql_num_rows($result) == 0) {  

  return $result;            

 } else { 

  return $result;       

 }        

 mysql_close($con); 

}      

?> 

 

2.1.5 Απσείο e-barcode.html 

<meta http-equiv="refresh" content="0; url= 

http://3dcms.ipet.gr/barcode/e-barcode.php" /> 

 

2.1.6 Απσείο e-barcode.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="el-gr" 

lang="el-gr"> 

 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" 

/> 

  <meta name="robots" content="index, follow" /> 

  <meta name="keywords" content="??? ??????, ???????????, ?????" /> 

  <meta name="description" content="????? ???????????? ????? " /> 

  <meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content 

Management" /> 

  <title>e-barcode</title> 

  <link href="/templates/ja_purity/favicon.ico" rel="shortcut icon" 

type="image/x-icon" /> 
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  <link rel="stylesheet" href="/plugins/content/attachments1.css" 

type="text/css" /> 

  <link rel="stylesheet" href="/plugins/content/attachments.css" 

type="text/css" /> 

  <link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_zo-

latestnews/css/css1.css" type="text/css" /> 

  <link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/ass

ets/style.css" type="text/css" /> 

  <link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_pixsearch/css/pixsearc

h_default.css" type="text/css" /> 

  <style type="text/css"> 

    <!-- 

.osolCaptchaBlock{ 

 width:100%; 

} 

.osolCaptchaBlock label{ 

} 

.osolCaptchaBlock table td{ 

 text-align:center; 

} 

.nsi-container div {margin-top: 0px} 

.nsi-container div {margin-top: 0px} 

.nsi-container div {margin-top: 0px} 

.nsi-container div {margin-top: 0px} 

.nsi-container div {margin-top: 0px} 

#ps_results{margin-left:0px;} 

    --> 

  </style> 

  <script type="text/javascript" 

src="/media/system/js/mootools.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="/media/system/js/caption.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="/plugins/content/attachments_refresh.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="/media/system/js/modal.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="/plugins/system/tabber/js/script_mt11.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="/plugins/system/slider/js/script_mt11.js"></script> 
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  <script type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_pixsearch/js/pixsearch.

js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

 var tabber_slide_speed = 500; var tabber_fade_in_speed = 500; var 

tabber_scroll = 0; var tabber_tablinkscroll = 1; var tabber_url = 

''; var tabber_urlscroll = ''; var tabber_use_cookies = 0; var tab-

ber_set_cookies = 0; var tabber_cookie_name = 'slid-

er_5d71139ec3e40b8168ccc62614e6603a';  

 var slider_speed = 500; var slider_fade_in_speed = 1000; var slid-

er_fade_out_speed = 400; var slider_scroll = 1; var slid-

er_slidelinkscroll = 1; var slider_url = ''; var slider_urlscroll = 

''; var slider_use_cookies = 0; var slider_set_cookies = 0; var 

slider_cookie_name = 'slider_5d71139ec3e40b8168ccc62614e6603a';  

window.addEvent("domready", function() {setSpeci-

fiedLanguage("??????????","??????","?????????...","????...","???","?

??? 

?????????","http://informatics.teicm.gr/index.php?option=com_search&

amp;view=search","http://informatics.teicm.gr/","5","newest","any","

",1,"??? ??? ?? ????????????",1,1,1);}); 

  </script> 

<!--[if lte IE 6]><script src="/plugins/system/J2top/fixed.js" 

type="text/javascript"></script><![endif]--> 

  <script type="text/javascript">if( MooTools.version >= '1.2' ) {  

 window.addEvent('domready',function() { 

 new SmoothScroll({ duration: 250 }, window);  

 var gototop = $('gototop'); 

 gototop.setStyle('opacity','0').setStyle('display','block'); 

 }); 

 window.addEvent('scroll',function(e) { 

  var gototop = $('gototop'); 

  if(Browser.Engine.trident4) { 

   gototop.setStyles({ 

    'position': 'absolute', 

    'bottom': window.getPosition().y + 10, 

    'width': 100 

   }); 

  } 

  gototop.fade((window.getScroll().y > 200) ? 'in' : 

'out') 

 }); 

} else { 

 window.addEvent('domready',function() { 

 $('gototop').setStyle('opacity','0'); 
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 new SmoothScroll(); 

 var Change = new Fx.Style('gototop', 'opacity', {dura-

tion:250}); 

 var scroll = window.getScrollTop(); 

 if (scroll > 200){ 

  if ($('gototop').getStyle('opacity','0') == 

0){Change.start(1);$('gototop').setStyle('display','');} 

 } 

 }); 

 window.addEvent('scroll',function(e) { 

 var scroll = window.getScrollTop(); 

 var Change = new Fx.Style('gototop', 'opacity', {dura-

tion:250}); 

 function Show(){ $('gototop').setStyle('display','');} 

 function Hide(){ set-

Timeout("$('gototop').setStyle('display','none')",250);} 

 if (scroll > 200){ 

  if ($('gototop').getStyle('opacity','0') == 

0){Show();Change.start(1);} 

 } else { 

  if ($('gototop').getStyle('opacity','1') == 

1){Change.start(0);Hide();} 

 } 

 }); 

} 

</script> 

 

<script> 

function myFunction() { 

    if(document.getElementById("myRadio1").checked==true){ 

    var lbltext = document.getElementById('AEM').innerHTML; 

    document.getElementById("demo").innerHTML = lbltext; 

      } 

    else{ 

    var lbltext = document.getElementById('Barcode').innerHTML; 

    document.getElementById("demo").innerHTML = lbltext; 

      }                    

} 

</script> 

  <style type="text/css"> 
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.preload {display:none;} 

#gototop{ 

 

width: 95px; 

height: 30px; 

 

position: fixed; 

 right: 3px; 

bottom:3px; 

z-index:1000000; 

} 

#gototop_link { 

text-decoration:none; 

border: 0 none; 

outline-width:0; 

} 

#gototop_button{ 

cursor: pointer; 

 

background-color: transparent; 

color: #676767; 

font-size: 14px; 

height: 30px; 

padding-top: 7px; 

padding-right: 0px; 

padding-bottom:0px; 

padding-left: 7px; 

text-align: center; 

width: 95px; 

display: block; 

} 

#gototop_button:hover,#gototop_button:focus,#gototop_button:active, 

a:hover #gototop_button{ 

color: #4D87C7; 

 

background-color: transparent; 

} 

</style> 
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<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/system/css/system.css" 

type="text/css" /> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/system/css/general.css" 

type="text/css" /> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/css/template.c

ss" type="text/css" /> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/css/mod_sbd_ro

llmenu.css" type="text/css" /> 

 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/js/ja.script.js

"></script> 

 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

var rightCollapseDefault='show'; 

var excludeModules='38'; 

</script> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/js/ja.rightcol.

js"></script> 

 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/css/menu.css" 

type="text/css" /> 

 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/css/ja-

sosdmenu.css" type="text/css" /> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/js/ja.cssmenu.j

s"></script> 

 

<link rel="stylesheet" 

href="http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/styles/header/

blue/style.css" type="text/css" /> 

 

<!--[if IE 7.0]> 

<style type="text/css"> 

.clearfix {display: inline-block;} 

</style> 

<![endif]--> 
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<style type="text/css"> 

#ja-header,#ja-mainnav,#ja-container,#ja-botsl,#ja-footer {width: 

1070px;margin: 0 auto;} 

#ja-wrapper {min-width: 1071px;} 

</style> 

</head> 

 

<body id="bd" class="fs3 FF" ><a id="top"></a> 

   <div class="preload"></div> 

   <div id="gototop" style="display:none"><a 

id="gototop_link" href="#top" title="??????"><span 

id="gototop_button">??????</span></a></div> 

<a name="Top" id="Top"></a> 

<ul class="accessibility"> 

 <li><a href="#ja-content" title="???????? ??? 

???????????">???????? ??? ???????????</a></li> 

 <li><a href="#ja-mainnav" title="???????? ???? ????? 

????????">???????? ???? ????? ????????</a></li> 

 <li><a href="#ja-col1" title="???????? ???? ????? 

?????">???????? ???? ????? ?????</a></li> 

 <li><a href="#ja-col2" title="???????? ??? ??????? 

?????">???????? ??? ??????? ?????</a></li> 

</ul> 

<div id="ja-wrapper"> 

<div id="ja-containerwrap"> 

<div id="ja-containerwrap2"> 

<div id="ja-container"> 

<!-- BEGIN: HEADER --> 

<a name="top"></a> 

<div id="ja-headerwrap"> 

<div id="ja-header" class="clearfix" style="background: 

url(http://informatics.teicm.gr/templates/ja_purity/images/header/) 

no-repeat top right;"> 

 <div class="ja-headermask">&nbsp;</div> 

   <h1 class="logo"> 

  <a href="http://informatics.teicm.gr/index.php" ></a> 

</h1>     

  <script type="text/javascript">var CurrentFont-

Size=parseInt('3');</script> 

<div id="ja-search">  

    <div id="pixsearch_tmpdiv" 

style="visibility:hidden;display:none;"></div>  
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</div> </div> </div> 

<!-- BEGIN: MAIN NAVIGATION --> 

<div id="ja-mainnavwrap"> 

 <div id="ja-mainnav" class="clearfix"></div></div> 

<!-- END: MAIN NAVIGATION --> 

<!-- END: HEADER --> 

 <div id="ja-container2" class="clearfix"> 

 <div id="ja-mainbody" class="clearfix"> 

<!-- BEGIN: CONTENT --> 

  <div id="ja-contentwrap"> 

  <div id="ja-content">  

        <div id="ja-banner"> 

<!-- Joomla! extension version 1.0.7 for Joomla! 1.5.x --> 

<div id="jsn-is191" class="jsn-imageshow" style="overflow: hidden; 

width:100%; height:150px;"></div><script type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn_

imageshow_free/swfobject.js"></script><script type="text/javascript" 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn_

imageshow_free/swfobject_addon.js"></script><script 

type="text/javascript"> 

 // <![CDATA[ 

 

 var soImageShow = new SWFOb-

ject("http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn

_imageshow_free/loader.swf", "imageshow", "100%", "150", "8", 

"e5e5e5"); 

 soImageShow.addParam("wmode", "transparent"); 

 soImageShow.addVariable("dataXml", 

"http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn_imag

eshow_free/xmldata18.xml"); 

 soImageShow.addVariable("imageshowUrl", 

"http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn_imag

eshow_free/imageshow.swf"); 

 soImageShow.addVariable("slideTiming", 4); 

 soImageShow.addVariable("repeatCount", "0"); 

 soImageShow.addVariable("processOrder", "random"); 

 soImageShow.addVariable("shadowImageUrl", 

"http://informatics.teicm.gr/modules/mod_jsn_imageshow_free/jsn_imag

eshow_free/images/shadow.png"); 

 soImageShow.addVariable("captionText", ""); 

 soImageShow.addVariable("captionFont", "Arial"); 

 soImageShow.addVariable("captionSize", "12"); 

 soImageShow.addVariable("captionColor", "0xFFFFFF"); 

 soImageShow.addVariable("captionAlignment", "center"); 
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 soImageShow.addVariable("captionPosition", "bottom"); 

 soImageShow.addVariable("captionPadding", "6,10"); 

 soImageShow.addVariable("captionBgOpacity", "50"); 

 soImageShow.addVariable("captionBgColor", "0x000000"); 

 soImageShow.addVariable("showProgress", "1"); 

 soImageShow.addVariable("overlayEffectName", ""); 

 soImageShow.addVariable("overlayImageUrl", ""); 

 soImageShow.addVariable("overlayImageOpacity", "75"); 

 soImageShow.addVariable("overlayImageX", "100"); 

 soImageShow.addVariable("overlayImageY", "100"); 

 soImageShow.addVariable("motionTiming", "5"); 

 soImageShow.addVariable("motionEase", "linear"); 

 soImageShow.addVariable("moveRange", "3"); 

 soImageShow.addVariable("scaleRange", "5"); 

 soImageShow.addVariable("rotationRange", "0"); 

 soImageShow.addVariable("transitionType", "random"); 

 soImageShow.addVariable("transitionTiming", "3"); 

 soImageShow.addVariable("transitionEase", "Sine"); 

 soImageShow.addVariable("enableLink", "0"); 

 soImageShow.addVariable("linkUrl", ""); 

 soImageShow.addVariable("linkOpen", "_blank"); 

 registerSWFObject( soImageShow, "jsn-is191" ); 

 // ]]> 

</script>   </div>  

<div class="componentheading"> 

   Attendance 

</div> 

 <table align="center" height="9" border="1" 

name="lessonsSubmit"> 

<tr> 

 <th><b>Student Barcode</b></th> 

    <th><b>Day Lab</b></th> 

    <th><b>Time Lab</b></th> 

    <th><b>Teacher Barcode</b></th> 

    <th><b>Lesson Name</b></th> 

    <th><b>Presense Date</b></th> 

</tr> 
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<?php 

include '/find_Values.php'; 

$AEMnumber=isset( $_GET["searchType"]) ? $_GET["searchType"] : ""; 

$Barcodenumber=isset( $_GET["searchType"]) ? $_GET["searchType"] : 

""; 

if($AEMnumber=='AEM'){ 

$result=findPrWithAEM($_GET["search"]); 

} 

elseif($Barcodenumber=='Barcode'){ 

$result=findPrWithBarcode($_GET["search"]); 

} 

else{ 

$result=findPresense(); 

} 

$i=1; 

while($row = mysql_fetch_array($result)){ 

  echo "<tr>"; 

    echo "<th>".$row['SBarcode']."</th>"; 

   echo "<th>".$row['DayLab']."</th>"; 

    echo "<th>".$row['TimeLab']."</th>"; 

    echo "<th>".$row['TBarcode']."</th>"; 

    echo "<th>".$row['LName']."</th>"; 

    echo "<th>".$row['PresenseDate']."</th>"; 

  echo "</tr>"; 

  $i++; 

  } 

?> 

</table>  

 

</div></div> 

<!-- END: CONTENT --> 

<!-- BEGIN: LEFT COLUMN --> 

<div id="ja-col1"> 

<div class="moduletable"><p>&nbsp;</p></div> 

<div class="moduletable"> 

 

<form action="" method="GET"> 
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<input onclick="myFunction()" type="radio" name="searchType" val-

ue="AEM" id="myRadio1"><label id="AEM">AEM</label><br> 

<input onclick="myFunction()" type="radio" name="searchType" val-

ue="Barcode" id="myRadio2"><label id="Barcode">Barcode</label><br> 

<label id="demo"></label><input type="search" name="search"><br> 

<input type="submit" value="Submit"> 

</form> 

 

<div class="nsi-container nsi-iconhoriz"> 

   <div>   </div> 

</div>  </div> 

<div class="moduletable"> 

<div class="nsi-container nsi-iconhoriz"> 

<div><ul> </ul></div> 

</div>  </div> 

<div class="moduletable"> 

<div class="nsi-container nsi-iconhoriz"> 

<div> 

 <ul><li> </li></ul> </div> 

</div>  </div> 

<div class="moduletable"> 

<div class="nsi-container nsi-iconhoriz"> 

   <div> 

    <ul><li> </li></ul></div> 

</div>  </div> 

  </div><br /> 

<!-- END: LEFT COLUMN -->   

  </div> 

<!-- BEGIN: RIGHT COLUMN --> 

 <div id="ja-col2"> 

 <div class="jamod module" id="Mod49"> 

  <div>   <div>  <div> 

  <h3 class="show"><span>sites</span></h3> 

  <div class="jamod-content"> 

<div class="nsi-container nsi-iconhoriz"> 

   <div> 

    <ul>  

    <li> 
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     <a href="http://anamorfosi.teiser.gr/ekp_yliko/index.html" tar-

get="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/anamorfosi.png" title="Anamorfwsh" alt="Anamorfwsh" 

height="55" width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="ftp://teiser.gr/pliroforiki/" target="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/OneButtonFTP.png" title="FTP" alt="Icon Two" height="55" 

width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="http://www.teiser.gr/icd/labs/index.php" tar-

get="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/touch-screen.png" title=" E-Labs" alt="Icon four" 

height="55" width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="http://egram.teiser.gr" target="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/egram.gif" title="E-gram" alt="Egram" height="55" 

width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="http://elearning.teiser.gr" target="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/elearning.gif" title="E-Learning" alt="Elearning" 

height="55" width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="http://lib.teiser.gr" target="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse
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ts/images/library.gif" title="Library" alt="library" height="55" 

width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

    <li> 

     <a href="http://mail.teiser.gr/" target="_blank"> 

     <img 

src="http://informatics.teicm.gr/modules/mod_ninja_simple_icons/asse

ts/images/webmail.gif" title="WebMail" alt="WebMail" height="55" 

width="65" /> 

     <br />                                    </a> 

    </li> 

                 

   </ul> 

  </div> 

</div></div></div></div></div></div> 

 </div><br /> 

<!-- END: RIGHT COLUMN --> 

 </div> 

<!-- BEGIN: FOOTER --> 

<div id="ja-footerwrap"> 

<div id="ja-footer" class="clearfix">  

This page created for educational purposes<br> 

Creator Christos I.Feizidis 

</div></div> 

<!-- END: FOOTER --> 

</div></div></div> 

<!--<a class="gototop" href="#top"></a>--> 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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 Παπάπηημα Β – Σο ζύζηημα υρ α-

νηικείμενο ανάπηςξηρ επισειπημαηι-

κού πλάνος 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πινπνηήζεθε κηα πξσηφηππε ηδέα κε 

ζθνπφ λα επηιπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο 

κέζσ κηαο κεραλνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο. Σν αληηθείκελν παξνπζίαζε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα απνηέιεζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ αμηνπνίεζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ηηο θ.θ. Κνχξ-

ηνγινπ ηέιια, Νηάγηνπ Άλλα, Πνχιηνπ Υξπζνχια, Σζηπιαθίδνπ Μαξία, 

θνηηήηξηεο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην Σκήκα Μεραλη-

θψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, ζην πιαίζην εξγαζίαο ηνπο ζε 

ζρεηηθφ κάζεκα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζην ην πιάλν πνπ αλαπηχ-

ρζεθε γηα ην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο 

παξνπζίαζεο. ην ελ ιφγσ ζρέδην αμηνπνίεζεο ην πξντφλ παξνπζηάδεηαη 

σο πξνζθεξφκελν απφ εηθνληθή εηαηξεία κε ηελ νλνκαζία EasyAccess.  

 

 

  



Παπάπηημα Β – Σο ζύζηημα ωρ ανηικείμενο ανάπηςξηρ επισειπημαηικός πλάνος 

98 

 

 

 

Δθαπμογέρ Ττηλήρ Σεσνολογίαρ Ο.Δ 

 

 

 

Δπισειπημαηικό σέδιο 

Business Plan 

 

 

 

 

Κούπηογλος ηέλλα  Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Μακεδονίαρ 

Νηάγιος Άννα   Σμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ  

Πούλιος Υπςζούλα  & Σηλεπικοινυνιών 

Σζιπλακίδος Μαπία 

 

  



Παπάπηημα Β – Σο ζύζηημα ωρ ανηικείμενο ανάπηςξηρ επισειπημαηικός πλάνος 

99 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

1. Πεπιγπαθή Δπγαζιών  

1.1. Ζ Δπισείπηζη  

1.2. Πεπιγπαθή Γπαζηηπιόηηηαρ  

1.3. Όπαμα και ηόσοι  

1.4. Πποφόνηα / Τπηπεζίερ  

1.5. Σιμολόγηζη  

 

2. Ανάλςζη Αγοπάρ  

2.1. Πελάηερ  

2.2. Μέγεθορ Αγοπάρ  

2.3. Ανηαγυνιζμόρ  

2.4. Κίνδςνοι  

2.5. Δκηίμηζη πυλήζευν  

 

3. Ανάπηςξη Πποφόνηυν  

3.1. Φάζειρ Ανάπηςξηρ Πποφόνηυν/Τπηπεζιών  

3.2. Γιαδικαζία Παπαγυγήρ  

3.3. Κόζηορ Ανάπηςξηρ και Παπαγυγήρ  

3.4. Αναγκαίο Πποζυπικό  

3.5. Λειηοςπγικά Έξοδα και Κεθαλαιακέρ Ανάγκερ  

 

4. Πυλήζειρ - Μάπκεηινγκ  

4.1. ηπαηηγική Πυλήζευν - Μάπκεηινγκ  

4.2. Πυλήζειρ  

4.3. Γιαθήμιζη – Πποώθηζη  

 

5. Γιοίκηζη - ηελέση  

5.1. Πεπιγπαθή ηηρ Γιοίκηζηρ  

5.2. Ηδιοκηηζία  

5.3. Γιοικηηικό ςμβούλιο / ύμβοςλοι  

5.4. Τποζηηπικηικέρ Τπηπεζίερ  

 

6. Υπημαηοοικονομικά  

6.1. Σαμειακέρ Ροέρ (1ο Έηορ)  

6.2. Σαμειακέρ Ροέρ (Έηη 1-5)  

6.3. Αίηημα Υπημαηοδόηηζηρ   



Παπάπηημα Β – Σο ζύζηημα ωρ ανηικείμενο ανάπηςξηρ επισειπημαηικός πλάνος 

100 

Executive summary 

Σν φλνκα ηεο  επηρείξεζεο είλαη Δθαξκνγέο Τςειήο Σερλνινγίαο Ο.Δ . 

Ζ επηρείξεζε έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηέζζεξα λέα άηνκα. Κνηλφ ραξαθηε-

ξηζηηθφ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ αηφκσλ είλαη κία έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

κηα αέλαε ακθηζβήηεζε. Απνηέιεζκα απηψλ, είλαη λα ςάρλνπλ δηαξθψο 

ιχζεηο γηα φηη είλαη κε απνδνηηθφ.  

Δδψ πξνθχπηεη ε δεκηνπξγία ηεο EasyAccess (Δθαξκνγέο Τςειήο Σε-

ρλνινγίαο Ο.Δ).  

Σν πξφβιεκα ηεο κε απνδνηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε παξνπζηνινγίνπ. 

Δληνπίζηεθε ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα πα-

ξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ζηα νπνία θπζηθά θξίλεηαη απα-

ξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία. Μέρξη ζήκεξα νη θαζεγεηέο θξαηνχζαλ 

ηηο παξνπζίεο ρεηξφγξαθα, θάηη ην νπνίν δαπαλά ρξφλν ηφζν απφ ηελ ψξα 

ηνπ καζήκαηνο φζν θαη απφ ην ρξφλν ηνπ θαζεγεηή θαζψο πξέπεη αξγφ-

ηεξα λα ηηο ςεθηνπνηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή.  

Ζ EasyAccess, θαηλνηνκεί θαη ζέιεη λα απηνκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία 

απηή ζηα παλεπηζηήκηα. 

Όινη καο μέξνπκε ην ‘ρηχπεκα ηεο θάξηαο’ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ην 

νπνίν ‘θξαηάεη παξνπζίεο’. Με απηφ σο έκπλεπζε ινηπφλ δεκηνπξγείηαη 

θάηη λέν. ηελ είζνδν ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ ζα ππάξρεη έλαο εμνπιηζκφο, 

πςειήο ηερλνινγίαο , ζηνλ νπνίν νη καζεηέο ζα δειψλνπλ ηε παξνπζία 

ηνπο κε ην πέξαζκα κηαο θάξηαο ε νπνία ζα έρεη κνλαδηθφ θσδηθφ γηα ηνλ 

θάζε θνηηεηή. Ζ δηαδηθαζία δε ζηακαηά ζηε θαηαγξαθή ησλ παξεπξηζθν-

κέλσλ θνηηεηψλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, αιιά απνζηέιινληαη φια ηα 

ζηνηρεία απηφκαηα θαη ζην email ηνπ θαζεγεηή. Αθφκε κε απηή ηε θάξηα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη έιεγρνο ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

αθνχ κε ηελ απνπζία ηεο ζα είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο, 

φπσο ε ρξήζε ηνπ εθηππσηή. ε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

Ζ δηαδηθαζία απηή δε θαίλεηαη ζπκθέξνπζα κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ζε θάζε κεγάιε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ πνπ 

δηνξγαλψλεη ζπλέδξηα / ζεκηλάξηα ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα θαη ζέιεη λα 

έρεη έιεγρν ζηε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ.  

Καη γηαηί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ηψξα? 

Γηαηί ε ηδέα ηεο EasyAccess είλαη κία θαηλνηφκνο θαη πξσηνπνξηαθή ιχ-

ζε ζε ζέκα απηνκαηνπνίεζεο πνπ ηαηξηάδεη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο. 

Καη φζνλ αθνξά εκάο, έρνπκε βιέςεηο θαη ζε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ηνπ 

εμσηεξηθνχ ψζηε κε ηε ηερλνγλσζία καο λα αληαγσληζηνχκε ηηο ππάξ-

ρνπζεο επηρεηξήζεηο.  
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1. Πεπιγπαθή Δπγαζιών 

 

1.1 Ζ Δπισείπηζη 

Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο Easy Access είλαη Δθαξκνγέο Τςειήο Σερλνιν-

γίαο Ο.Δ ε νπνία δηνηθείηαη απφ 4 εηαίξνπο. Σα νλφκαηα ησλ εηαίξσλ εί-

λαη Κνχξηνγινπ ηέιια, Νηάγηνπ Άλλα, Πνχιηνπ Υξπζνχια θαη Σζηπια-

θίδνπ Μαξία. Οη εηαίξνη ζα εμαζθαιίζνπλ ηα θεθάιαηα απφ δηθά ηνπο 

απνζέκαηα κε ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηα έμνδα έλαξμεο, (κε πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο 25% ν θαζέλαο) θαη απφ ρξεκαηνδφηεζε δαλείνπ ηξάπεδαο.  

Έηαιποι Ποζοζηό Διζθοπά 

Κνχξηνγινπ ηέια 25% 10 000 Δ 

Νηάγηνπ Άλλα 25% 10 000 Δ 

Πνχιηνπ Υξχζα 25% 10 000 Δ 

Σζηπιαθίδνπ Μαξία 25% 10 000 Δ 

 100% 40 000 Δ 

Ζ έδξα ηεο Easy Access βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε Δγλαηία 56 φπνπ 

ππάξρεη ηδηφθηεην αθίλεηνπ ηεο εηαίξνπ Κνχξηνγινπ ηέιια, ε νπνία ζα 

ην παξαρσξήζεη δσξεάλ ζηε λέα επηρείξεζε. Ζ νκάδα Γηνίθεζεο απνηε-

ιείηαη απφ 2 άηνκα, ηελ Σζηπιαθίδνπ Μαξία θαη Πνχιηνπ Υξπζνχια. Ζ 

εκπεηξία ηνπο πεξηιακβάλεη  θαηά κέζν φξν 7 εηή πξνυπεξεζίαο ζηνλ ην-

κέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ.  

 

1.2  Πεπιγπαθή Γπαζηηπιόηηηαρ 

Ζ επηρείξεζή µαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Κιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ γηα scanner ην νπνίν ζα 

αλαγλσξίδεη ID θαη ζα εμάγεη πιεξνθνξίεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ ρξεζηκεχ-

εη ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηα scanner απφ ηα 

''θηππήκαηα'' ησλ θαξηψλ παξνπζίαο. ηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή αλαιακ-

βάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

θαηαζηάζεσλ, αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ αξρείσλ γηα απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκα-

ηνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ Easy Access θάζε επηρείξεζε/νξγαληζκφο κπνξεί 

λα πεηχρεη κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θαζψο θαη άκεζε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε. 

Γηα παξάδεηγκα ζε φια ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα ηεο 

Διιάδαο ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζηα νπνία ν θαζεγεηήο θαηα-

γξάθεη ηηο παξνπζίεο ζε κηα θφιια ραξηί. Ο θάζε θνηηεηήο ζηελ έλαξμε 

ηνπ καζήκαηνο ζα πεξλάεη ηελ θάξηα ηνπ απφ ην κεράλεκα θαη ζα θαηα-

γξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ηνπ. Έπεηηα ζα ζηέιλεηαη 

απηφκαηα έλα e-mail ζηνλ θαζεγεηή κε κηα ιίζηα απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ 
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παξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα. Απηφ θπζηθά δελ αθνξά κφλν παλεπηζηήκηα 

αιιά θαη εηαηξίεο πνπ δηνξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα ή αθφκα θαη άιιεο επηρεη-

ξήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δε ράλεηαη θαζφινπ ρξφλνο απφ ηελ ψξα δη-

δαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή θαζψο δε γίλεηαη θαη ζπαηάιε ζηηο πνζφηεηεο 

ραξηηνχ πνπ αλαιψλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ζ εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows θαη ρξεζηκνπνηεί Βάζε 

Γεδνκέλσλ αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο (Oracle, Microsoft SQL Server, 

θιπ). 

 Γηαζέηνπκε θαη εγθαζηζηνχκε ηηο απαξαίηεηεο απηέο ζπζθεπέο ζε θάζε 

εηαηξεία ή Οξγαληζκφ πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. Δπίζεο ζα παξέρεηαη ε 

πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηη-

θψλ. 

 

1.3 Όπαμα και ηόσοι 

1.3.1.  Όπαµα 

Όξακα ηεο επηρείξεζεο είλαη λα θαηαθηήζεη ηε πξψηε ζέζε ζηελ Διιελη-

θή αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη λα κπνξέζεη λα δηεηζδχζεη ζε λέεο 

αγνξέο. 

1.3.2. Αποζηολή  

Απνζηνιή ηεο Easy Access είλαη λα πξνάγεη ην θαηλνηφκν, πςειήο πνηφ-

ηεηαο πξντφλ ην νπνίν ζα εμνηθνλνκεί  ρξφλν θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο δηα-

δηθαζίεο. Πξνηεξαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ζπλεξγαζηνχκε µε έλα 

κεγάιν κέξνο ηδξπκάησλ, φπσο θαη λα ζπλάςνπκε ζπκβφιαηα µε ηδηψηεο,  

νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο µαο.  

1.3.3. ηόσοι 

ηφρνο είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο κέρξη ην 2016, ζε ηνπιάρηζηνλ 

10 απφ ηα 22 Παλεπηζηήκηα  θαη  ζε 7 απφ ηα 14 Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα 

ηεο ρψξαο. ηφρνο καο είλαη κέρξη ην 2017 λα ππάξρεη ην πξντφλ ζηελ 

ππφινηπε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπφκελνο ζηφρνο είλαη λα επεθηαζνχ-

κε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαζψο θαη λα αληαγσ-

ληζηνχκε ηελ αγνξά ηνπ Δμσηεξηθνχ. 

1.4. Πποφόνηα / Τπηπεζίερ  

Έλα βαζηθφ νινθιεξσκέλν παθέην  πξντφλησλ πνπ παξέρεη ε επηρείξεζή 

µαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Λνγηζκηθφ 2.500Δ 

 1 Scanner 200Δ 

 100 Κάξηεο 50
 
Δ 

 Έμνδα εγθαηάζηαζεο απφ 150
 
Δ 
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 Υξφληα εγγχεζε 

πλνιηθή ηηκή πψιεζεο 2.900 Δ 

Ζ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Manual ρξήζεο 

 Scanner 

 100 θάξηεο 

Σα σαπακηηπιζηικά ηος πποφόνηορ είναι : 

Οθόνη: Οπηηθέο ελδείμεηο LED 

ύνδεζη: Ethernet (TCP/IP), RS232/485, USB 

Λογιζμικό: Πεξηιακβάλεηαη  

Μνήμη Καπηών: 10.000 

Μνήμη Δγγπαθών: 30.000 

Μνήμη Αποηςπυμάηυν: 1.000 

Ανθεκηικόηηηα: Μεηαιιηθή Αδηάβξνρε Καηαζθεπή (IP54) 

Γιαζηάζειρ: 73×148×34.5 mm 

 

1.5. Σιµολόγηζη  

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ µαο θαζνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην θφζηνο 

ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαλείο φηη 

ε θιηκαθσηή κείσζε ηηκψλ, ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη νη αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ εηθφλα µαο ζηελ αγνξά.  

πλνιηθή ηηκή πψιεζεο 2.400 Δ 

Αλαιπηηθά : 

 Λνγηζκηθφ 2.000Δ 

 1 Scanner 200Δ 

 100 Κάξηεο 50
 
Δ 

 Έμνδα εγθαηάζηαζεο απφ 150
 
Δ 

 Υξφληα εγγχεζε 

Φπζηθά ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ην πειάηε γηα θάζε πξφβιεκα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζηε ζπζθεπή ή ζην ινγηζκηθφ. Ζ επηρείξεζε καο πα-

ξέρεη πιήξεο πξφγξακκα ππνζηήξημεο κε πξνζηηέο ηηκέο. Οη ηηκέο κπν-

ξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κεηά απφ εθηίκεζε ηεο βιάβεο. 
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Δθηφο απφ ηε δσξεάλ εγγχεζε ησλ δχν ρξφλσλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην πα-

θέην καο, ππάξρεη θαη εηήζην ζπκβφιαην ππνζηήξημεο – service γηα ηνπο 

πειάηεο πνπ ην επηζπκνχλ.  

 

Πποφόνηα  Υαπακηηπιζηικά  

Βαζηθφ   Με θφζηνο 150 επξψ ην ρξφλν παξέρεηε θάιπςε  

  επηζθεπψλ ζε ζπζθεπή / ινγηζκηθφ 

Πξνλνκηαθφ  Με θφζηνο 200 επξψ ην ρξφλν παξέρεηε θάιπςε  

  επηζθεπψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζε ζπζθεπή / ινγηζκηθφ 

 

2. Ανάλςζη Αγοπάρ 

2.1. Πελάηερ 

Οη πειάηεο πνπ ζέινπκε λα πξνζειθχζνπκε είλαη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα 

Σερλνινγηθά ηδξχκαηα θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φπσο μελνδνρεία, ζπ-

λεδξηαθά θέληξα, κεγάια εθπαηδεπηηθά θέληξα (ηξαπεδψλ θηι..). 

 

2.2. Μέγεθορ Αγοπάρ 

Σα Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο είλαη  22 θαη 14 ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα. 

ε απηά νη ελεξγνί θνηηεηέο είλαη 596 964 .  
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Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ηνπ 2014 παξά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πθίζηαληαη, θαη έρνπλ δπλαηφηεηα αχμεζεο θεξδψλ. Παξαηεξείηαη 

φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ θαζψο θαη γηα ηε δηθή ηνπο ελδνεηαηξηθή εμππεξέ-

ηεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΚηΠ Α.Δ.) αλαθέ-

ξεη: «Θεηηθέο νη επηρεηξήζεηο γηα επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο. Πεξηζ-

ζφηεξεο απφ 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο, θαηά ην 2013, επέλδπζε ζε λέεο ηερλν-

ινγίεο, µε ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ Δλεκέξσζε & Δπη-

θνηλσλία-Άιιεο Τπεξεζίεο λα θηάλεη ην 65,2%. » 

 

Φπζηθά, νη βιέςεηο καο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά 

ζηνρεχνπκε ζηελ επέθηαζή καο ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ.  
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2.3. Ανηαγυνιζμόρ 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αθφκα θάπνηα εηαηξία ε νπνία πξνζθέξεη ην 

πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Easy Access. Παξ' φια απηά ε 

ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο είλαη ζπκθέξνπζα θαη πξνζηηή γηα νπνηνλδή-

πνηε ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη ην πξντφλ ζην ρψξν ηνπ.  

 

2.4. Κίνδςνοι 

2.4.1. Κίνδςνορ από νέοςρ ανηαγυνιζηέρ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξε-

ζε είλαη κηα δχζθνιε αγνξά απφ ηελ άπνςε φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν 

απνθιεηζκφο εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Όκσο ε εηαηξεία καο, ζα αθν-

ινπζήζεη εθηφο απφ κηα επεθηαηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη έλα δηαθε-

κηζηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα θαζηεξσζνχλ ηα πξντφληα  πνπ εηζάγνπκε 

ζην ρψξν ηνπ απηνκαηηζκνχ. Ζ δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζα έρεη ζαλ ζηφρν 

λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα πξντφληα καο σο «πξντφληα ζπλπθαζκέλα κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηηή ηηκή». 

 

2.4.2. Ηδιαίηεπερ ζςνθήκερ 

Απηφο ν θίλδπλνο, ππάξρεη κφλν αλ πξνθχςνπλ αληαγσληζηέο. Με ηνλ 

φξν ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ελλννχκε φηη ιφγσ ηεο δεκφζηαο θχζεο ησλ Η-

δξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ε αλάζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο γίλεηαη 

κε δηαγσληζκφ. Γηα ηηο πσιήζεηο ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρνπ αδηαθά-

λεηεο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ κπνξεί λα παξαθν-

ινπζήζεη ε επηρείξεζε. 

 

2.4.3. Μεγάλο κεθάλαιο 

Έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο είλαη  λα πξνθχςνπλ απαηηήζεηο γηα κεγαιχηε-

ξν θεθάιαην ηφζν ζηελ εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο φζν θαη θαηά ηελ πξψ-

ηε θάζεο αλάπηπμεο θαζψο κπνξεί λα απαηηεζνχλ επηπιένλ έμνδα γηα 

δηαθήκηζε – εμνπιηζκφ θαζψο θαη ιεηηνπξγηθά κέρξη ηηο πξψηεο εηζξνέο. 

Τπάξρεη ινηπφλ ελαιιαθηηθφ ζρέδην πνπ πξνβιέπεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ventures capital. 

 

2.5. Δκηίμηζη πυλήζευν 

Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ζα έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ πιήξε εγθα-

ηάζηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ 14 νξγαληζκνχο. Με κία ελδεηθηηθή ηηκή 2900€ 

ε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα [14 Υ 2900 

επξψ = 40.600 επξψ]. 
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Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ζα έρνπκε απμήζεη 50 %  ηηο πσιήζεηο 

καο θαη ζέηνπκε σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 20% θάζε 

ρξφλν. 

Οη πξννπηηθέο γηα ην πξντφλ καο ζηηο αγνξέο είλαη ζεηηθέο γηαηί δελ ππάξ-

ρεη παξφκνην δηαζέζηκν ζηελ αγνξά θαη γηαηί ζα επελδχζνπκε πνιχ ζην 

marketing ηνπ πξντφληνο καο.  

 

3. Ανάπηςξη Πποφόνηυν 

3.1. Φάζειρ Ανάπηςξηρ Πποφόνηυν/Τπηπεζιών  

Σν πξντφλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ EasyAccess είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν πξφζβα-

ζεο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη δεκφζη-

νπο νξγαληζκνχο, γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέ-

λσλ. 

Δίλαη ζαθέο πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη επηζθεπή ή αιιαγή κε-

ξψλ/θνµµαηψλ ηνπ scanner/θαξηψλ νη ηερληθνί ζα επηζθεπάζνπλ ηε βιά-

βε.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο EasyAccess βειηηψλνληαη κέζα 

απφ ηελ θηιηθή εμππεξέηεζε, ηελ ηειεθσληθή γξακκή επηθνηλσλίαο, ηνπο 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο θαη ην άξηζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξε-

ζεο.  

Αξθεηή πξνζπάζεηα θαη ρξφλνο  δηαηέζεθε ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Ηδηαίηεξε βάζε δφζεθε 

ζην ζρεδηαζκφ ελφο ινγηζκηθνχ,  θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, θαη ζηε ζχλδεζή 

ηνπ κε ην αληίζηνηρν hardware (scanner). 

Ζ ζσζηή επηινγή ησλ πξντφλησλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο επη-

ρείξεζήο καο. Σν θχξην πξντφλ ηεο δηθήο καο επηρείξεζεο είλαη ην scanner 

θαη νη θάξηεο, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα επηζπκνχκε λα είλαη εγγπεκέλε. 

Βαζηθφο  πξνκεζεπηήο καο είλαη ν Α.Αξβαληηάθεο Α.Δ.  

 

3.2. Γιαδικαζία Παπαγυγήρ 

Πξναπαηηνχκελν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αγνξά θαηάι-

ιεινπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκεχεη σο server. Δπίζεο βαζηθφ θνκκάηη 

πνπ αθνινχζεζε είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε 

ζχλδεζή ηνπ ζην scanner.  

Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο βξίζθνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, Δγλαηίαο 56. 

Απηή ε ηνπνζεζία ζα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα αξρηθή παξαγσ-

γή θαη επίζεο ηε δηεχξπλζε πνπ απαηηείηαη ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο. Δίλαη 
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κία επλντθή πεξηνρή θαζψο εμππεξεηεί κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ η-

δξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

Αλ απαηηεζεί λέα εγθαηάζηαζε ε επηινγή ηεο ζα γίλεη µε βάζε ηνπο πα-

ξαθάησ παξάγνληεο: 

 Άδεηεο Λεηηνπξγίαο 

 Δγγχηεηα ησλ αγνξψλ  

 Μέζα κεηαθνξάο  

ηε πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο έλαο ρψξνο ζρεηηθά ζχληνκα 

θαη ην θφζηνο αγνξάο ή ελνηθίαζεο λα είλαη ζε ινγηθέο ηηκέο γηα µηα θε-

ληξηθή πεξηνρή. ηε πεξηνρή απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πιεζψξα εθ-

παηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Πιενλεθηηθή ηνπνζεζία ζα 

ήηαλ ε Αζήλα, ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε Νφηηα Διιάδα θαζψο θαη ηα λε-

ζηά.  

 

3.3. Κόζηορ Ανάπηςξηρ και Παπαγυγήρ 

Ζ εηαηξία καο ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αμηνπνίεζε ρξήκαηα ζηελ αγνξά 

ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ φπσο θαη πνιιέο εξγαηνψξεο γηα ηε ζρεδία-

ζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Καηφπηλ ηεο έξεπλαο γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη απα-

ληψληαη εξσηήκαηα φπσο πφζνη ηερληθνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ην πνπ 

πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ δηαθήκηζε .  

Φάζε 1
ε
: Αγνξά ππνινγηζηψλ θαη server   

Φάζε 2
ε
: Γεκηνπξγία ινγηζκηθνχ (120 εξγαηνψξεο/άηνκν κε 3 επξψ/ψξα) 

Φάζε 3
ε
: Αγνξά scanner θαη θαξηψλ 

Φάζε 4
ε
: χλδεζε ινγηζκηθνχ κε scanner 
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Πξνέθπςαλ θαη ηα εμήο έμνδα παγίνπ: 

 2 Γξαθεία   70 Δ 

 2 ππνινγηζηέο   1200 Δ 

 2 tablets   260 E 

 1 επαγγεικαηηθφ φρεκα  2000 Δ 

 Server    1000 E 

 Δμνπιηζκφο ηερληθνχ  30 Δ 

χλνιν      4560 Δ 

 

3.4. Αναγκαίο Πποζυπικό  

Γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο/πξνψζεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζα ρξεηαζηεί ην 

παξαθάησ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη κε ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

Ζ Easy Access απνηειείηαη απφ 4 άηνκα. Θα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ νη αθφ-

ινπζεο εηδηθφηεηεο: 2 ηερληθνί Ζ/Τ (ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο) θαη 2 

ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Marketing. Δπίπεδν Απαηηνχκελσλ Πξνζφλησλ:  

 ηειέρε: Πηπρίν ΑΔΗ, Πξνυπεξεζία 5 ρξφλσλ ηνπιάρηζηνλ.  

 Σερληθνί: Δθπαίδεπζε Σερληθνχ Λπθείνπ ή ΣΔΗ. 

 

 

3.5. Λειηοςπγικά Έξοδα 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο ιεηηνπξγηθά έμνδα: 

 Σακείν ΟΑΔΛ    225
 
Δ/άηνκν 

 Γ.Δ.Ζ       120
 
Δ/2κελν 

 ΟΣΔ/Τπεξεζία Internet  80 Δ/2κελν 

 Αλαιψζηκα   30 Δ/κήλα 

χλνιν     3730 Δ/κήλα 

Κφζηε Μηζζνδνζίαο : 4600 Δ/κήλα 

 

Διοίκηςη 

Διεφθυνςη 
Marketing 

Διεφθυνςη 
Πωλήςεων 

Διεφθυνςη 
Οικονομικών 
Υπηρεςιών 

Διεφθυνςη 
Έρευνασ και 
ανάπτυξησ 
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4. Πυλήζειρ – Μάπκεηινγκ 

4.1. ηπαηηγική Πυλήζευν - Μάπκεηινγκ  

Ανάλςζη PEST 

 Πολιηικό-Νοµικό Πεπιβάλλον  

 Σν πνιηηηθφ – λνκηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηνπο λφκνπο, ηνπο θπβεξ-

λεηηθνχο θνξείο θαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο είηε άκεζα είηε έκκεζα. Ζ πξνζζήθε ή ε αθαί-

ξεζε ελφο λνκνζεηηθνχ ή ξπζκηζηηθνχ πεξηνξηζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε 

κηαο ρψξαο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ηφζν ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο 

απεηιέο φζν θαη επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνη-

νχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Όζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ πιαίζην, ζηελ 

πξψηε δεθάδα ησλ ρσξψλ πνπ επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο µε θφξνπο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ΦΠΑ βξίζθεηαη ε 

Διιάδα, µε βάζε ηε ζρεηηθή θαηάηαμε ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ «Forbes» 

φπσο απηή δεκνζηεχεηαη ζην ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ. Μεηαμχ 50 ρσξψλ 

απφ φινλ ηνλ θφζκν ε ρψξα µαο θαηαιακβάλεη ηε 10ε ζέζε φζνλ αθνξά 

ην άζξνηζκα ησλ αλψηαησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο, αζθαιηζηηθψλ εη-

ζθνξψλ θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα. Αθφκε απφ ηελ παγθφζκηα έξεπλα πνπ δεκνζηεχεη 

ην πεξηνδηθφ «Forbes» πξνθχπηεη φηη έλαο θνξνινγνχκελνο ζηελ Διιάδα 

πνπ έρεη αθαζάξηζην εηήζην εηζφδεκα 50.000 επξψ, ζηελ ηζέπε θαζαξά 

(κεηά απφ θξαηήζεηο θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) ιακβάλεη 

31.283 επξψ. ηελ Διιάδα ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δε ζπδεηεί πξνο ην 

παξφλ λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θνξνινγίαο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λα επηβάιεη εληαίν ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζε φια ηα εηζν-

δήκαηα αλεμαξηήησο ηνπο χςνπο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κεηαμχ 

ησλ 25 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα, ζχκθσλα µε ζηνηρεία 

πνπ έρεη επεμεξγαζηεί «Σν Βήκα», βξίζθεηαη ζηε 16ε ζέζε φζνλ αθνξά 

ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ. 

 

 Οικονομικό Πεπιβάλλον  

 Οη αγνξέο ρξεηάδνληαη αγνξαζηηθή δχλακε αιιά θαη άηνκα. Ζ δηαζέζηκε 

αγνξαζηηθή δχλακε ζε µηα νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκα, ηηο ηη-

κέο, ηηο απνηακηεχζεηο, ην ρξένο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Οη επη-

ρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο ζην 

εηζφδεκα θαη ζην ηξφπν µε ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο δαπαλά ην εηζφδεκά 

ηνπ (Philip Kotler, Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη). 
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 Κοινυνικό  Πεπιβάλλον  

Σν θνηλσληθφ -πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη µε ην ζχλνιν ησλ α-

μηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπκβνιηθψλ ελλνηψλ θαη επηδξά ζεκαληηθά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Θα πξέπεη λα εληνπίδνληαη φρη µφλν ηα 

πιηθά ζηνηρεία ηνπ δεδνκέλνπ θνηλσληθνχ- πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηερλνγλσζίαο ή απφ 

ηε δεδνκέλε νηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο, αιιά λα πξνζδηνξίδεη ην 

ίδην θαιά ζηελ αλάιπζε ηνπ εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ- πνιηηη-

ζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ιηγφηεξν θαλεξά θαη πεξηζζφηεξν αζα-

θή. Σέηνηα ζηνηρεία ζπλδένληαη µε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο δηά-

θνξνπο ζεζκνχο φπσο είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζέ-

ζε ηεο γπλαίθαο ζηε δεδνκέλε θνηλσλία, ν ξφινο ηεο κεηέξαο ζε απηή, ε 

ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο, ν ξφινο θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο ηέ-

ρλεο, ζηνλ αζιεηηζκφ, νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο, φπσο ε αηζζεηηθή ή ζπκ-

βνιηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεηε ζε θάζε έλα απφ ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, 

ηα γισζζηθά εκπφδηα, νη πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο θαη ηα ηακπνχ. Όζνλ 

αθνξά ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δσήο θαη νη γξήγνξνη ξπζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή µαο 

έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο πξντφλησλ απηνκαηηζκνχ. Ζ ζέζε 

ησλ λέσλ θαη πφζν κάιινλ ησλ θνηηεηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηνπο 

θάλεη λα απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θξχβεη ηηο 

δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Οη γλψζεηο ηνπο ζην ηνκέα ηηο ηερλνινγίαο θέξ-

λνπλ έλα βήκα κπξνζηά ηελ θνηλσλία. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξία καο 

πξνζθέξεη έξγν ζε απηή ηε γεληά θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απηήο 

ηεο ρψξαο αθνχ απηνκαηνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ επηβα-

ξπληηθέο ιφγσ ρξφλνπ θαη θφζηνπο. 

 

 Σεσνολογικό Πεπιβάλλον  

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο ή ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα έμσ απφ ηελ αγνξά θαη είλαη δπλαηφ λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε επηρείξεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Οη ηά-

ζεηο απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ επθαηξίεο γηα εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθκεηαιιεπζνχλ θαη λα ηηο εηζάγνπλ απνηειε-

ζκαηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ωζηφζν µηα λέα ηερλνινγία είλαη δπ-

λαηφ λα απνηειεί θαη µηα ζεκαληηθή απεηιή γηα µηα επηρείξεζε, εάλ ε επη-

ρείξεζε δελ πξνζαξκνζηεί αξκνληθά ζηε λέα ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα ε 

εηαηξία ρξεζηκνπνηεί πςειή ηερλνινγία φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπκ-

βάιιεη ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ. Έ-

πεηηα ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί απμεκέλεο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ ινγηζκη-

θνχ αιιά θαη πιηθνχ γηα ην service ηνπ πξντφληνο. 
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Ανάλςζη SWOT 

Γςναηά ζημεία ηεο επηρείξεζήο καο είλαη φηη ην πξντφλ καο ην πξνζθέξεη 

κφλν ε δηθή καο εηαηξία ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Δπίζεο έρνπκε θαιή πηζην-

ιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη επαθέο κε κειινληηθνχο πξνκεζεπηέο. Γηαζέηνπκε 

εθπαηδεπκέλν θαη έκπηζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαζψο θαη θαιή ηνπνζεζία 

πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. Οη ηζρπξέο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ε 

ηζρπξή δηαθήκηζε απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα.  

Αδύναηα ζημεία ηεο επηρείξεζεο καο είλαη ην κηθξφ δηαζέζηκν θεθάιαην 

θίλεζεο θαη ε απνπζία ηζρπξήο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. Δπίζεο έλα 

αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε ζηειερψλ marketing. 

Δςκαιπίερ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη θάπνηεο θξαηηθέο ή επξσ-

πατθέο επηδνηήζεηο, ηηο νπνίεο έρνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο λα δηεθδηθήζνπ-

κε. Νέεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη λέεο κέζνδνη 

παξαγσγήο θαζψο θαη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Άι-

ιεο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ είλαη ε ειεθηξνληθή αγνξά 

θαη νη λένη ηξφπνη δηθηχσζεο φπσο π.ρ. facebook, twitter, blogs. Δπίζεο 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο απνηεινχλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, ε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο 

γηα είζνδν ζε λέεο αγνξέο. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ internet θαη 

ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο ζηελ Διιάδα (πεγή Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ.) 
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Απειλέρ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. πγθε-

θξηκέλα ζηεξίδνπκε ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο πσιήζεηο καο ζην ειιεληθφ 

δεκφζην θαη θξίλνληαο δχζθνιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ί-

ζσο αληηκεησπίζνπκε θίλδπλν λα κελ έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

Ζ εκθάληζε αληαγσληζκνχ. Δίλαη ινγηθφ πσο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα 

πξνθχςεη κηα αληαγσλίζηξηα εηαηξία πνπ λα δηεθδηθεί κέξνο ηεο αγνξάο. 

Ζ απεηιή γίλεηαη κεγαιχηεξε αλ ε αληαγσλίζηξηα εηαηξία πνπ πξνθχςεη 

είλαη ήδε θαηαμησκέλε ζην ρψξν, είλαη έκπηζηε ζην επξχ θνηλφ, έρεη κε-

γαιχηεξεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο έξεπλαο. Ζ αχμεζε πιεζσξηζκνχ θαη 

επηηνθίσλ θαη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην φπσο π.ρ. αχμεζε ηεο θν-

ξνινγίαο. Δπίζεο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαζψο θαη ε επη-

βξαδπλφκελε αλάπηπμε αγνξάο απνηεινχλ ζεκαληηθέο απεηιέο. 

 

Γςναηά ζημεία Αδύναηα ζημεία 

 Σν πξντφλ καο ην πξνζθέξεη κφλν 

ε δηθή καο εηαηξία 

 Πιενλεθηήκαηα θφζηνπο 

 Καιέο ζρέζεηο κε ηελ ηξάπεδα θαη 

ηνπο πξνκεζεπηέο 

 Δθπαηδεπκέλν θαη έκπηζην εξγα-

ηηθφ δπλακηθφ 

 Καιή ηνπνζεζία πνπ εδξεχεη ε 

επηρείξεζε 

 Ύπαξμε πλεπκαηηθψλ δηθαησκά-

ησλ 

 Ηζρπξέο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψ-

ιεζε 

 Ηζρπξή δηαθήκηζε 

 Ληγνζηφ θεθάιαην θίλεζεο 

 Απνπζία ηζρπξήο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο 

 Έιιεηςε ζηειερψλ marketing 

Δςκαιπίερ Απειλέρ 

 Κξαηηθέο ή επξσπατθέο επηδνηή-

ζεηο 

 Νέεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

 Νέεο κέζνδνη παξαγσγήο 

 Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ 

 Ζιεθηξνληθή αγνξά 

 Νένη ηξφπνη δηθηχσζεο 

 Κελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά 

 πκκαρίεο γηα είζνδν ζε λέεο α-

γνξέο 

 Σσλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ 

 Οηθνλνκηθή θξίζε 

 Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Αχμεζε πιεζσξηζκνχ θαη επηην-

θίσλ 

 Αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

 Αχμεζε ησλ ηηκψλ απφ ηνπο πξν-

κεζεπηέο 

 Αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

 Δπηβξαδπλφκελε αλάπηπμε αγνξάο 
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4.2. Πυλήζειρ  

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο γηα λα πξαγκαηνπνηνχκε 

ηηο πσιήζεηο µαο:  

 Πψιεζε scanner θαη θαξηψλ µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκα-

ηνο µαο ην νπνίν ην δεκηνχξγεζαλ νη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο.  

 Πψιεζε scanner θαη θαξηψλ µέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο µαο επί ηεο 

νδνχ Δγλαηίαο 56.  

Γηα ηηο πσιήζεηο µαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αθφινπζα θαλάιηα δηαλν-

κήο.   

 ηα θεληξηθά ηεο εηαηξίαο ζηελ Δγλαηίαο ζηε Θεζζαινλίθε ζα 

ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

 Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο φπνπ θφξκεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο γηα εγθαηάζηαζε ή αγνξά αλαιψζηκσλ ζα είλαη δηαζέζη-

κεο.  

Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ησλ θαλαιηψλ απηψλ είλαη 

ην πξνθίι ησλ πειαηψλ νη νπνίνη πηζηεχνπκε φηη θαηά πιεηνςεθία ζα έ-

ρνπλ internet θαη ζα επηζθεθηνχλ θάπνην απφ ηα θαηαζηήκαηα. Οη επαθέο 

κε ηα Σερλνινγηθά θαη ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα δελ ζα γίλνληαη απφ 

ηα θέληξα δηαλνκήο, αιιά απφ ηελ επίζθεςε καο ζην ρψξν ηνπο. Πηζηεχ-

νπκε φηη ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ έρνπκε επηιέμεη είλαη εχρξεζηα γηα ηνλ 

πειάηε θαη ζα µαο βνεζήζεη λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε. Ζ βαζηθή δηαλνκή ζα 

γίλεη µε ηε βνήζεηα ηεο άξηζηα δηακνξθσκέλεο ηζηνζειίδαο µαο, φπνπ ζα 

θαηαιήγνπλ θαη νη ρξήζηεο ηεο δηαθήκηζεο µαο απφ άιιεο ηζηνζειίδεο. 

 

4.3. Γιαθήμιζη – Πποώθηζη  

Ζ ηερληθή θαζνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ πξνψζεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε 

είλαη ην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ. Απηφ πνπ επειπηζηνχκε είλαη ε 

πξνψζεζε λα παξαθηλεί ηηο πσιήζεηο έηζη ψζηε λα κελ κεησζνχλ ηα ρξή-

καηα γηα ηελ πξνψζεζε. Ζ επηρείξεζή µαο δηαθεκίδεηαη ζε ηζηνζειίδεο 

µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθεκίζεσλ AdWords ηεο Google θαη ηνπ 

Youtube γηαηί είλαη κέζα ηα νπνία επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά πηζαλνί πε-

ιάηεο ηεο επηρείξεζήο καο. Έρνπκε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπκε επαθέο κε 

ηζηνζειίδα ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε καο θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζειίδα ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο facebook, 

twitter θ.α θαη δηαθεκίζεηο ζε blogs πνπ νη αλαγλψζηεο ηνπο απεπζχλν-

ληαη ζην αγνξαζηηθφ καο θνηλφ. Δπίζεο ζα ππάξρεη ε ππεξεζία newsletter. 

Όζνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζην e-shop ηεο εηαηξίαο καο, ζα 

ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά email  κε ηα θαηλνχξηα πξντφληα καο. Ο θαιχηε-

ξνο ηξφπνο λα θζάζεη ην κήλπκά µαο ζηνπο πηζαλνχο πειάηεο είλαη λα 

αλαπηχμνπκε µία έληνλε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πξνσζψληαο ην βαζη-
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θφ ζχλζεκα. Γηα λα δηακνξθψζνπκε ηελ εηθφλα µαο ην κήλπκά µαο ζα 

είλαη δπλαηφ µε έληνλνπο ξπζκνχο θαη πνιχ ξεαιηζηηθφ. Οη δηαθεκίζεηο 

µαο ζα κεηαδίδνπλ ηελ εηθφλα κίαο αμηφπηζηεο, έληηκεο θαη πγηήο επηρεί-

ξεζεο. 

 

5. Γιοίκηζη - ηελέση  

5.1. Πεπιγπαθή ηηρ Γιοίκηζηρ  

Ζ νκάδα Γηνίθεζεο απνηειείηαη απφ 2 γπλαίθεο πνπ είλαη θαη ηδηνθηήηξη-

εο. Ζ εκπεηξία ηνπο πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν 7 έηε πξνυπεξεζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ.   

 

ηέιερνο Αξκνδηφηεηεο 

Γηεπζπληήο Marketing Αλαιακβάλεη ηελ ζηξαηεγηθή Marketing ψζηε λα 

γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζην 

επξχ θνηλφ  

Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ Αλαιακβάλεη ηελ δηακφξθσζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

Γηεπζπληήο Οηθνλνκη-

θψλ Τπεξεζηψλ 

Αξκνδηφηεηα ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε δηαηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφ-

ρσλ 

Γηεπζπληήο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο  

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ έξεπλα γηα λέεο ππεξεζίεο 

 

5.2. Ηδιοκηηζία  

Ηδιοκηήηερ Ποζοζηό Δμπειπία 

Πνχιηνπ Υξχζα  25% 7 έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνη-

λσληψλ 
Κνχξηνγινπ ηέιια 25% 

Σζηπιαθίδνπ Μαξία 25% 

Νηάγηνπ Άλλα 25% 

 

5.3. Γιοικηηικό ςμβούλιο / ύμβοςλοι  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ 2 γπλαίθεο Ζ εκπεηξία ηνπο 

πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν 7 έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξν-

θνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ.   
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5.4. Τποζηηπικηικέρ Τπηπεζίερ 

Δμσηεξηθνί χκβνπινη είλαη νη αθφινπζνη:  

 

Δμσηεξηθνί χκβνπινη 

Τπνζηήξημεο 

Καζήθνληα Ακνηβή 

Ννκηθφο χκβνπινο Παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ - εθπξνζψ-

πεζε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ εθφζνλ ρξεηα-

ζηεί 

1000 Δ 

Λνγηζηήο Αλάιεςε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ θαη θνξν-

ινγηθψλ ππνρξεψζεσλ – δηαηήξεζε ινγη-

ζηηθψλ βηβιίσλ - κηζζνδνζία 

1000 Δ 

 

6. Υπημαηοοικονομικά 

6.1. Σαμειακέρ Ροέρ (1ο Έηορ)  
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6.2. Σαμειακέρ Ροέρ (Έηη 1-3)  
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6.3. Αίηημα Υπημαηοδόηηζηρ  

Έρνληαο αλαπηχμεη ηα πιάλα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο καο, θαη 

κε δεδνκέλν ηελ πίζηε ζηελ ηδέα καο αηηνχκαζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 

πνζφ ησλ 20.000 Δ . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

 

ΤΣΖΜΑ ΒΑΗΜΔΝΟ Δ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΑΤ-

ΣΟΠΟΗΖΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔΩ BARCODES Δ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΛΔΓ-

ΥΟΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ 

ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ 

Φετδίδεο Υξήζηνο 

Ζ δεκηνπξγία ησλ θαηλνχξγησλ θνηηεηηθψλ θαξηψλ κε barcode έδσζε ηελ 

ηδέα γηα ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζίαο, ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ απηνκα-

ηνπνίεζε ηεο κέρξη πξφηηλνο «ρεηξνθίλεηεο» δηαδηθαζίαο δήισζεο παξνπ-

ζίαο ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκά-

ησλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βαζηθά 

ζηνηρεία ην Arduino, κηαο πιαθέηαο κηθξνειεγθηή θαη ελφο barcode scanner 

γηα ηε ζάξσζε ηνπ ξαβδνθψδηθα πνπ είλαη ηππσκέλνο ζηηο θνηηεηηθέο θάξ-

ηεο. Ζ επηινγή ηνπο, θαζψο θαη ε επηινγή ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηνπο ζπ-

λνδεχνπλ έγηλε κε εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα αγνξάο έρνληαο ππφςε ηελ πην 

νηθνλνκηθή θαη απνδνηηθή ιχζε θαζψο θαη κηα ιχζε, πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ ελαζρφιεζε κε 

ηελ ειεθηξνληθή θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηελ πξνγξακκαηηζηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ κηθξνειεγθηή, εμππεξέηεζαλ απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ ζπγγξαθέα. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο παξνπζίαζε ηδηαίηεξν ελδηα-

θέξνλ θαη κάιηζηα απνηέιεζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ αμηνπνίεζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ζπνπδάζηξηεο ηνπ παλεπηζηεκί-

νπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

MICROPROCESSOR-BASED SYSTEM FOR IDENTIFYING INDI-

VIDUALS VIA BARCODE APPLICATIONS IN CONTROLLED AC-

CESS 

THESIS 

Feisidis Christos 

The introduction of the new barcode student's cards kickstarted the finding 

of this thesis's subject aiming the automation of the current manual process 

of the students's presences registration. Arduino, a microprocessor and a 

barcode scanner, for scanning the student's card barcode, were the basic 

elements of the desired automated solution. A through market research was 

conducted and based on financial and educational criteria, trying to satisfy 

the thesis's goals. Working both on electronics and programming was a 

great contibution to the expansion of the writer's field knowledge. The 

thesis's subject was the epicentre of a business plan, developed by a group 

of Western Macedonian University's students. 


