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Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαηώλω όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη όηη 

θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο έρω αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο 

έθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ, ηδεώλ ή ιέμεωλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε 

παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηώλω όηη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε από εκέλα 

πξνζωπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Δκπνξίαο θαη 

Γηαθήκηζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. Κξήηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνζηαθώλ κέζσλ κε λέεο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο mobile 

εθαξκνγήο. 

Αξρηθά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζεη ν αλαγλώζηεο πνηα είλαη ηα παξαδνζηαθά κέζα, 

θαη πνηεο είλαη νη λέεο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο, θαζώο  θαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ απηώλ ησλ 

κέζσλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία έρεη ζθνπό λα 

εμεηάζεη ην βαζκό επηξξνήο από ηηο λέεο ηάζεηο ηηο ηερλνινγίαο ζηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο από ηνλ αλαγλώζηε ε 

αλαθνξά ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ζην πξνγξακκαηηζκό Android Δθαξκνγώλ. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε λέα πξσηνπόξα εθαξκνγή, Pocket Cards, ε νπνία έρεη σο ζηόρν 

ηε ζπγθέληξσζε ζε ςεθηαθή κνξθή πιαζηηθέο loyalty cards θαη θάξηεο κέινπο ζην θηλεηό 

ηνπ θαηαλαισηή, πξνζθέξνληαο πξσηνπνξηαθέο ιεηηνπξγίεο. 

Σέινο, ε κειέηε απηή ζα επηηξέςεη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε λέσλ έμππλσλ εθαξκνγώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Λέμεηο Κιεηδηά : εθαξκνγέο θηλεηώλ, παξαδνζηαθά κέζα, δεκηνπξγία εθαξκνγήο, έμππλν 

ηειέθσλν  

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The purpose of this project is to develop a new mobile application which will replace the 

traditional tools with new mobile applications. 

First of all, the reader will be able to apprehend the traditional means and the modern 

applications, while the comparison of these first ones with the second ones as well. 

Furthermore, there is presented the results of the research, which target to feature the 

influence of the modern technology on their mobile phones. Moreover, there is made an 

effort to make the reader comprehend the operation system Android and the application 

development Android. In addition, it is represented a new innovative application, as called as 

Pockets Cards, which aims to attach plastic loyalty cards and membership cards in digital 

form on the mobile of the consumer to offer innovative features. 

Finally, it is presented the conclusion of the project, concerning the use of the new 

application in everyday life. 

Key Words : Mobile Application, traditional means, Create Application,smartphone 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

APK: (=android application packages) είλαη αξρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη από android 

ζπζθεπέο. Σν apk είλαη έλα αξρείν ζπκπηεζκέλν (όπσο πρ. είλαη ηα zip) πνπ πεξηέρεη κέζα 

ηνπ όια ηα απαξαίηεηα αξρεία θαη πιεξνθνξίεο, γηα λα εγθαηαζηαζεί κία εθαξκνγή πρ. ζε 

έλα android smartphone. 

 

Apple Watch: είλαη έλα ξνιόη SmartWatch πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ Apple θαη 

αλαθνηλώζεθε από ηνλ Tim Cook ζηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ 2014. Σν Apple Watch είλαη ζε 

ζέζε λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο, θαζώο θαη iMessage θαη θείκελα SMS. 

 

ATM: (=Automated Teller Machine ) είλαη ην κεράλεκα αλάιεςεο ρξεκάησλ πνπ έρεη κία 

ηξάπεδα γηα λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Bandwidth: είλαη ε ρσξηηεθόηεηα πνπ έρεη έλα δίθηπν ή κηα ζύλδεζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

CSS: (=Cascading Style Sheets) είλαη κηα γιώζζα ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηύζζεη 

ζηπιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθώλεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξώκαηα, 

ζηνίρηζε θαη λα δίλεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html. Γηα κηα όκνξθε θαη 

θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

 

E-banking: είλαη κία ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο - θαηαζέηεο ηνπο. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

ηξάπεδαο λα θάλνπλ κέζσ internet – online ζπλαιιαγέο. 

GPS: (=Global Positioning System), Παγθόζκην ύζηεκα ηηγκαηνζέηεζεο, είλαη παγθόζκην 

ζύζηεκα εληνπηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο, (ζηίγκαηνο), αθίλεηνπ ή θηλνύκελνπ ρξήζηε, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα "πιέγκα" εηθνζηηεζζάξσλ δνξπθόξσλ ηεο Γεο, εθνδηαζκέλσλ κε 

εηδηθέο ζπζθεπέο εληνπηζκνύ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη "πνκπνδέθηεο GPS". Οη πνκπνδέθηεο 

απηνί παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ελόο ζεκείνπ, ην πςόκεηξό ηνπ, ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ. Δπίζεο, ζε ζπλδπαζκό κε εηδηθό ινγηζκηθό 

ραξηνγξάθεζεο κπνξνύλ λα απεηθνλίζνπλ γξαθηθά ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Apple
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C


  

HTML: (=Hyper Text Markup Language) είλαη ε βαζηθή γιώζζα δόκεζεο ζειίδσλ ηνπ 

World Wide Web (ή απιά ηζηνύ: Web). Δίλαη κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

iOS: (iphone Operating System) είλαη έλα ινγηζκηθό γηα θηλεηά ην νπνίν αλαπηύρζεθε θαη 

δηαλέκεηαη από ηελ Apple Inc. 

Java: είλαη κηα αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε από ηελ 

εηαηξεία πιεξνθνξηθήο Sun Microsystems. 

jQuery: (=cross-platform JavaScript)  είλαη κία από ηηο πνιιέο βηβιηνζήθεο ηεο Javascript, 

πνπ πινπνηήζεθαλ ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο HTML κε 

δπλακηθό ηξόπν. 

 

MySQL: είλαη δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ γηα δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα θαη ηζηνζειίδεο. 

 

PDA: (=Personal Digital Assistant )είλαη κηα κηθξή θαη εύρξεζηε ζπζθεπή. Οη ζπζθεπέο 

απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη κε έλα εηδηθό ζηπιό, αληί γηα πιεθηξνιόγην θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ. 

 

PHP: (=Hypertext Preprocessor) είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζειίδσλ web κε δπλακηθό πεξηερόκελν. 

 

Playstore: είλαη έλα κέξνο ζην internet ην νπνίν αλήθεη ζηελ google θαη έρεη κέζα ηνπ όιεο 

ηηο εθαξκνγέο πνπ θπθινθνξνύλ, γηα android ζπζθεπέο. 

 

POS: ζπζθεπή απνδνρήο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγώλ κε πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο. 

 

QR Code: (Quick Response Codes) είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν barcode (δύν δηαζηάζεσλ 

θσδηθόο) πνπ είλαη αλαγλώζηκν από κεράλεκα θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαβάδεηαη από 

smartphones. Ο θσδηθόο απνηειείηαη από καύξεο ελόηεηεο δηαηεηαγκέλεο ζε έλα ηεηξάγσλν 

κνηίβν ζε ιεπθό θόλην. Οη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη θείκελν, URL, ή 

άιια δεδνκέλα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/Apple
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D


  

 

SDK: (=Software Development Kit) είλαη κηα αθνινπζία πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηύμνπλ εθαξκνγέο γηα πεξηβάιινληα 

όπσο ηα Microsoft Windows θαη Microsoft Office. 

 

Siri: απνηειεί ην πην «ρεηξνπηαζηό» πξόγξακκα ηερλεηήο λνεκνζύλεο πνπ έρεη αλαπηύμεη ε 

Apple. Δίλαη κηα εθαξκνγή αλαδήηεζεο γηα smartphones. 

 

Spotlight: απνηειεί έλα αξθεηά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην iPhone, ην iPad θαη γεληθόηεξα ηηο 

iOS 7 ζπζθεπέο θαζώο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κεηαμύ ησλ επαθώλ, ησλ 

κνπζηθώλ θνκκαηηώλ, ησλ videos, ησλ podcasts, ησλ κελπκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηε ζπζθεπή. 

VolP: (=Voice over Internet Protocol) είλαη ε πιένλ ζύγρξνλε κέζνδνο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο. Ζ δηαθνξά κε ηε παξαδνζηαθή ηειεθσλία είλαη όηη ε κεηάδνζε ηεο θσλήο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Internet, ρσξίο λα ππάξρεη γεσγξαθηθόο πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε ηεο. 

WEB: (=World Wide Web) ζηελ νπζία είλαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν.   

 

WiFi: (=Wireless Fidelity ) είλαη ην ιεγόκελν αζύξκαην δίθηπν πνπ καο δίλεη πξόζβαζε ζην 

internet αλ ζπλδεζνύκε ζε απηό. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Με αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, ζα ζέιακε θαηαξράο λα 

επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο καο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαηαλόεζε θαζ‟ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο καο ζην ηκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο.  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο Γξ. Κσλζηαληίλν 

Παλαγησηάθε γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ηόζν θαηά ηελ αλάζεζε ηεο 

εξγαζίαο, θαζώο θαη όινπο ηνπο ππόινηπνπο θαζεγεηέο γηα ηελ ζσζηή θαη ρξήζηκε 

θαζνδήγεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Θα ζέιακε επίζεο λα ηνλ επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο καο.  

Καη ηέινο, ζα ζέιακε λα πνύκε έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο θίινπο καο γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαη ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο, θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα θνίηεζήο 

καο. 



  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή έρεη παξαηεξεζεί κηα ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ώζηε λα γίλεη ε 

δσή ηνπ αλζξώπνπ πην εύθνιε θαη πην γξήγνξε. 

 Πιένλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα θάλεη ζρεδόλ ηα πάληα κε έλα απιό πάηεκα ζην θηλεηό ηνπ. 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηα παξαδνζηαθά κέζα θπξίσο λα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα 

mobile app. Σα mobile app είλαη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνύ ζρεδηαζκέλε λα ηξέρεη ζε 

smartphone, ππνινγηζηέο tablet θαη άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Δίλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό 

κέζσ πιαηθνξκώλ δηαλνκήο εθαξκνγώλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ από ηνλ ηδηνθηήηε 

ηνπ θνξεηνύ ιεηηνπξγηθό ζπζηήκαηνο, όπσο ην Apple App Store, Google Play, BlackBerry 

App World.  

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο 

θαη ηηο λέεο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο θαζώο θαη λα αλάπηπμε κηαο mobile εθαξκνγήο.  

 

Γνκή ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 

Σν πξώην θεθάιαην θαιύπηεη έλα ζύληνκν εηζαγσγηθό κέξνο, ηνπο ζηόρνπο, θαη 

ηελ δνκή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Σν δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα παξαδνζηαθά κέζα θαη νη έμππλεο εθαξκνγέο ηνπ 

ηειεθώλνπ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ην ιεηηνπξγηθν ζύζηεκα Android θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκν Android εθαξκνγώλ. 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη ε λέα εθαξκνγή Pocket Cards, θαζώο θαη 

ε πινπνίεζε ηεο. 

Σν έθην θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη 

ε παξνύζα εξγαζία. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΜΔΑ 

2.1 Δηζαγωγή 

 

Ο άλζξσπνο πάληα ρξεζηκνπνηνύζε ηα παξαδνζηαθά κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα όκσο όια άιιαμαλ. Με ηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ν άλζξσπνο 

έπαςε λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζηνλ ίδην βαζκό.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 1 (Irfan Ahmad,2014) ή ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

άιισλ παξαδνζηαθώλ κέζσλ, έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα ζύγρξνλα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη ησλ Mobile apps. H ζπγθεθξηκέλε ινηπόλ εηθόλα θαζώο θαη ε εηθόλα 79 ήηαλ 

έλα δπλαηό θξηηήξην γηα λα αλαιπζνύλ όια εθείλα η παξαδνζηαθά κέζα πνπ ε ζύγρξνλε 

ηερλνινγία κε ηα mobile apps ηα αληηθαζηζηά θπξίσο ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Γηα απηό ην ιόγν 

έπξεπε λα αλαιπζνύλ από ηελ βάζε ηνπο όια εθείλα ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία-κέζα θαζώο 

θαη ηα ζύγρξνλα Mobile apps. ύκθσλα θαη κε ηηο εηθόλεο 1 θαη 79 ,πιένλ ν ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο έρεη αληηθαηαζηήζεη ηα πεξηζζόηεξα ζρεδόλ παξαδνζηαθά κέζα. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηνπ ηειεθώλνπ κε ηελ εθαξκνγή Skype, όπσο επίζεο ηεο θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο θαη ηνπ θσηνγξαθηθνύ άικπνπκ κε ην Instagram. Έηζη ινηπόλ γίλεηαη εύθνια 

αληηιεπηό πνηα ζύγρξνλε εθαξκνγή αληηθαηέζηεζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξαδνζηαθό κέζν, 

θαζώο θαη όηη άιιν ππάξρεη πάλσ ζην γξαθείν ζηελ εηθόλα 1 θαη γύξσ από απηό.  

 

 

Δηθόλα 1 Παξαδνζηαθά κέζα vs Mobile apps 

 



2.1.1 Σειέθωλν                  

 

 

 
 

Δηθόλα 2 Παξαδνζηαθό ηειέθσλν 
 

 
Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα  ην ηειέθσλν έγηλαλ από ηνλ Αληόλην Μένπηζη κεηαμύ 1850 θαη 

1870. ηεξίδεηαη ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκόλσλ κεηά 

ηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεσο ηνπ ειεθηξηζκνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκείσζαλ ηελ πξώηε 

ηνπο ζεηηθή επηηπρία κε ηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή ηνπ Ακεξηθαλνύ Μπει, πνπ ζηα 1876 

παξνπζίαζε ην πξώην ηειέθσλν. Όκσο απηό ήηαλ θαηάιιειν κόλν γηα ζπλελλνήζεηο από 

πνιύ θνληηλέο απνζηάζεηο. Απνηεινύληαλ από δύν όκνηεο ζπζθεπέο πεξίπνπ ζαλ ηα δύν 

ζεκεξηλά αθνπζηηθά πνπ ζπλδένληαλ κεηαμύ ηνπο κε δύν ζύξκαηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

όηαλ κηινύζε ν έλαο, ν άιινο άθνπγε κόλν, γηαηί ην ηειέθσλν εθείλν δελ είρε ηε ηειεηόηεηα 

ηνπ ζεκεξηλνύ. Όκσο ν ίδηνο ην ηειεηνπνίεζε πεξηζζόηεξν θαη κεηά θη από άιιεο 

ηειεηνπνηήζεηο ππάξρνπλ ηα ζεκεξηλά ηειέθσλα, ηέιεηα ζε απόδνζε, θνκςόηαηα ζ‟ 

εκθάληζε θαη απηόκαηεο ζύλδεζεο. Κάζε αθνπζηηθό ησλ ζεκεξηλώλ ηειεθώλσλ απνηειεί 

κηα ζπζθεπή κε θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα κέζα ηεο έλα κηθξόθσλν θη έλα κεγάθσλν. Ζ 

νκηιία κπξνζηά ζην κηθξόθσλν ζέηεη κε ηα ερεηηθά θύκαηα ζε παικηθή θίλεζε ην ιεπηό 

δηάθξαγκα. Δθείλν πάιιεηαη αλάινγα κε ηνπο θόθθνπο πνπ άιινηε ηνπο πηέδεη ιηγόηεξν θη 

άιινηε πεξηζζόηεξν αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο θσλήο θαη κεηαβάιιεη ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ζηελ πιάθα, κεηαηξέπνληαο ηα ερεηηθά θύκαηα ζε ειεθηξηθά. Απηά 



  

ζην κεγάθσλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνκαγλήηε κεηαηξέπνληαη ζε καγλεηηθά, πνπ έιθνπλ 

ηε κεηαιιηθή πιάθα άιινηε ιηγόηεξν θη άιινηε πεξηζζόηεξν αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζέηνληάο ηελ ζε παικηθέο θηλήζεηο όκνηεο αθξηβώο κε εθείλεο πνπ 

θάλεη ην ιεπηό δηάθξαγκα ζην κηθξόθσλν. Ζ κεηαιιηθή πιάθα κε ηηο παικηθέο ηεο θηλήζεηο 

δεκηνπξγεί αλάινγα ερεηηθά θύκαηα θαη αλαπαξάγεηαη ε νκηιία κε όινπο ηνπο αηνκηθνύο 

ρξσκαηηζκνύο ηεο
1
.     

2.1.2 Υάξηεο 

 

 
 

Δηθόλα 3 Παγθόζκηνο ράξηεο 

 

Ο ράξηεο είλαη νπηηθή απεηθόληζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο ή γηα έλα κόλν ηκήκα ηεο (ήπεηξνο, 

ρώξα, επαξρία) κε αλάινγε ζκίθξπλζε, πνπ ιέγεηαη θιίκαθα. Ζ θιίκαθα ζεκεηώλεηαη 

ζπλήζσο ζηνπο ράξηεο κε ηηο δύν ηειείεο ηεο δηαίξεζεο, πνπ δηαβάδνληαη  πξνο : 1 : 50.000= 

έλα πξνο πελήληα ρηιηάδεο, πνπ ζεκαίλεη πσο 1 κέηξν κήθνο ζην ράξηε ηζνδπλακεί κε 50.000 

κέηξα ζηε γήηλε επηθάλεηα. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε θιίκαθα, ηόζν πην πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ηόπνπ πεξηέρεη ν ράξηεο. Οη ράξηεο πνπ 

πεξηέρνπλ όια ηα ζηνηρεία απηά ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο, ιέγνληαη ηνπνγξαθηθνί θαη γίλνληαη 

ζπλήζσο κε θιίκαθα 1:500.000. Οη γεσγξαθηθνί ράξηεο ιέγνληαη γεσθπζηθνί, όηαλ ν θύξηνο 

ζθνπόο ηνπο είλαη λα δείμνπλ ηε θύζε ηνπ εδάθνπο ηεο ρώξαο (όξε, πεδηάδεο, πνηάκηα, 

ιίκλεο θιπ.), ελώ πνιηηηθνί ιέγνληαη νη ράξηεο όηαλ δείρλνπλ πξνπάλησλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

                                                 
1
 Παπαθίηζνο Υ.Δ. (1966).Σειέθσλν.Ο Σύκβνπινο ηωλ λέωλ(ζ.532-534). Αζήλα: Δ.  Ενπκπνπιάθεο εθδόζεηο 



  

δηαίξεζε, ηηο πόιεηο, ηηο ζπγθνηλσλίεο θιπ. Τπάξρνπλ επίζεο ζηηο κέξεο καο ηδηαίηεξα θαη 

ράξηεο παξαγσγήο θαη νηθνλνκίαο, δαζηθνί, εδαθνινγηθνί, ηζηνξηθνί, ηνπξηζηηθνί, θιπ κε 

αλάινγν πεξηερόκελν. Τπάξρνπλ επίζεο θαη εηδηθνί ράξηεο, όπσο π.ρ ν λαπηηθόο ράξηεο, 

απαξαίηεηνο νδεγόο ησλ λαπηηιινκέλσλ, νη ράξηεο ηνπ νπξαλνύ, νη αζηξνλνκηθνί ράξηεο θ.α. 

Τπάξρνπλ θαη νη δνξπθνξηθνί ράξηεο νη νπνίνη κπνξνύλ ζηηο κέξεο καο λα ραξηνγξαθήζνπλ 

θάζε κέξνο ηνπ θόζκνπ. Οη αηζζεηήξεο ηνπο ζηέιλνπλ καγλεηνζθνπεκέλεο εηθόλεο ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο ζε ζηαζκνύο εδάθνπο, νη νπνίνη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε ράξηεο. Σέινο θάζε 

ράξηεο είλαη ζαλ κία αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο, αιιά γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο 

ζσζηά, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πώο λα ηνλ δηαβάδεη. Οη ραξηνγξάθνη, δειαδή νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ραξηώλ, ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθά ζύκβνια γηα λα απνδώζνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία, όπσο νη γξακκέο ηνπ ηξέλνπ ή νη δξόκνη. Υξεζηκνπνηνύλ επίζεο θαη κία γθάκα 

ρξσκάησλ, όπνπ ην θαζέλα ζπκβνιίδεη δηαθνξεηηθό πςόκεηξν ηνπ εδάθνπο
2
. 

 

2.1.3 Ηκεξνιόγην   

 
 

Δηθόλα 4 Δηήζην εκεξνιόγην ηνίρνπ 

 

 

Έηζη νλνκάδεηαη ην ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ κε ηνλ 

ρσξηζκό ηνπ ζε έηε, ζε κήλεο, εβδνκάδεο θαη κέξεο. Βαζίδεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο 

γύξσ από ηνλ Ήιην, ζηελ θίλεζε ηεο γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο, ζηελ θίλεζε ηεο ζειήλεο 

γύξσ από ηε γε θιπ. αλ θύξην κέηξν πάξζεθε ην ζηαζεξό ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ ε γε θάλεη 

                                                 
2
 Σζηθόπνπινο Κ. (1966). Υάξηεο. Ο Σύκβνπινο ηωλ λέωλ(ζ.705-706). Αζήλα: Δ.  Ενπκπνπιάθεο εθδόζεηο 

 



  

ηελ πεξηζηξνθή ηεο γύξσ από ηνλ ήιην θαη πνπ απνηειείηαη από 365 κέξεο, 5 ώξεο, 48 ιεπηά 

θαη 47 δεπηεξόιεπηα. Γειαδή ην έηνο. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν ην ζπλαληάκε 

κέζα ζε αηδέληεο ζε κηθξό ή κεγάιν κέγεζνο. Με απηό νη άλζξσπνη πξνγξακκαηίδνπλ πην 

εύθνια ηηο δνπιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ δηόηη δηαζέηεη κεγάιν ρώξν γηα ζεκεηώζεηο. Σέινο 

ε θάζε εκέξα μερσξηζηά είλαη ρσξηζκέλε κε ην 24σξν ζύζηεκα, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζέζε ηεο ζειήλεο θαη αλαθέξεη πνηνο Άγηνο ενξηάδεη
3
. 

2.1.4 Βηβιηνζήθε 

 
 

Δηθόλα 5 Βηβιηνζήθε ηεο Πξάγαο 

 

 

Γεληθά ε βηβιηνζήθε είλαη ζήθεο, ξάθηα ή ληνπιάπηα, όπνπ ηνπνζεηνύληαη βηβιία γηα 

δηάβαζκα. Αθόκα θαη νη αίζνπζεο όπνπ βξίζθνληαη ζπιινγέο βηβιίσλ. Τπάξρνπλ θαη εηδηθά 

ηδξύκαηα κ‟ αλαγλσζηήξηα πνπ ιέγνληαη βηβιηνζήθεο. Από ηα πνιύ παιηά ρξόληα, αθόκα, 

ρξεζηκνπνηνύζαλ βηβιηνζήθεο. Μα ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπο νθείιεηαη ζηνπο Έιιελεο. 

Ηδξπηήο ηεο πξώηεο βηβιηνζήθεο ζεσξείηαη ν Πεηζίζηξαηνο ζηελ Αζήλα (605-527 π.Υ.), πνπ 

ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλόκεζε ηα πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ. Αμηόινγεο βηβιηνζήθεο ήηαλ ηνπ 

Αδξηαλνύ, ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηνπ Απγνύζηνπ ζηε Ρώκε, ηνπ Μεγ. Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ 

Ηνπιηαλνύ ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε, ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ησλ παηξηαξρείσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη Αιεμάλδξεηαο, ηεο Πάηκνπ. Ζ νξγάλσζε ησλ βηβιηνζεθώλ 

                                                 
3
 Σζηθόπνπινο Κ. (1966). Ζκεξνιόγην. Ο Σύκβνπινο ηωλ λέωλ(ζ.1361). Αζήλα: Δ.  Ενπκπνπιάθεο εθδόζεηο 

 



  

ηειεηνπνηήζεθε κεηά ηελ εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο, από ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο. Από 

ηόηε άξρηζαλ λα ηδξύνληαη ηεξάζηηεο δεκόζηεο βηβιηνζήθεο ζ‟ όια ηα πνιηηηζκέλα θξάηε, κ‟ 

εθαηνκκύξηα ηόκνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη παιηνύο πάππξνπο, πεξγακελέο, ρεηξόγξαθα 

θιπ. Ζ κεγαιύηεξε βηβιηνζήθε είλαη ηνπ Λέληλγθξαλη, κε 20.000.000 ηόκνπο θαη 245.000 

ρεηξόγξαθα. Άιιεο κεγάιεο βηβιηνζήθεο είλαη ηνπ Παξηζηνύ, ηνπ Βεξνιίλνπ, ηνπ Βξεηαληθνύ 

κνπζείνπ ζην Λνλδίλν, ηνπ Κνγθξέζνπ, ηεο Βνζηώλεο. ηελ Αζήλα ππάξρνπλ ε Δζληθή 

βηβιηνζήθε, ε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, ε Γελλάδηνο, ησλ Γήκσλ Αζελώλ θαη Πεηξαηά, ε 

Γξππάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε (Καιιηζέαο) θη αξθεηέο ζπιιόγσλ θαη ηδησηηθέο. 

Βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ θαη ζηελ επαξρία ηεο  Διιάδαο (Κέξθπξα, Κεθαινληά, άκν, Αίγηλα, 

Αλδξίηζαηλα, Ησάλληλα, Καιακάηα θ.α.). Τπάξρνπλ, αθόκα θαη ιατθέο θαη δαλεηζηηθέο 

βηβιηνζήθεο. Δηδηθνί γηα ηηο βηβιηνζήθεο είλαη νη βηβιηνζεθνιόγνη, νη βηβιηνζεθνλόκνη ή 

βηβιηνλόκνη θ.α
4
.      

2.1.5 Comics    

 

 
 

Δηθόλα 6 πιινγή από παιαηά comics 

 

Σα θόκηθο (αγγιηθά: comics), πνπ αλαθέξνληαη θαη σο έλαηε ηέρλε
5
 ή σο εηθνλαθήγεζε

6
, 

 είλαη κηα κνξθή νπηηθήο ηέρλεο πνπ απνηειείηαη από δηαδνρηθέο εηθόλεο πνπ ζπλήζσο 

ζπλδπάδνληαη κε θείκελν, ην νπνίν σο εθθεξόκελνο ιόγνο ηνπνζεηείηαη ζε ζπλλεθάθηα 

                                                 
4
 Σζηθόπνπινο Κ. (1966). Βηβιηνζήθε. Ο Σύκβνπινο ηωλ λέωλ(ζ.1361). Αζήλα: Δ.  Ενπκπνπιάθεο εθδόζεηο 

5
 Γηάλλεο Κνπθνπιάο (2006). Έλαηε ηέρλε. (ζ. 244). Αζήλα: ΚΦΜ εθδόζεηο, 

6
 Αιεμάλδξα Μπισλά (2013), Η ράξηηλε Αληηγόλε, Γξάθεκα εθδόζεηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85


  

θεηκέλνπ, σο πεξηγξαθή ζε ιεδάληεο, σο ερεηηθό εθέ ζε ζπλλεθάθη κε αηρκέο, θ.ιπ. ην 

θόκηθ ππάξρεη αθεγεκαηηθή αιιεινπρία κεηαμύ ησλ εηθόλσλ. Δλώ αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα λα εηθνλνγξαθεζνύλ θαξηθαηνύξεο θαη γηα λα δηαζθεδάζνπλ κε 

απιέο θαη ζπλεζηζκέλεο ηζηνξίεο, έρνπλ πιένλ εμειηρηεί ζε κνξθή ηέρλεο, κε πνιιά ππνείδε. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε θόκηθο είλαη ηα θόκηθο ζηξηπ  ζε  εθεκεξίδεο  θαη  πεξηνδηθά (θαη 

όρη κόλν),  όπνπ κηα κηθξή ηζηνξία μεηπιίγεηαη κέζα ζε ηξία ή ηέζζεξα θαξέ θαη νη 

κεγαιύηεξεο ηζηνξίεο ζε εηδηθά πεξηνδηθά, εηθνλνγξαθεκέλεο λνπβέιιεο θαη άικπνπκ, 

γλσζηέο απιά ζαλ θόκηθο ή βηβιία θόκηθο. Σα θόκηθο γλώξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε ζηηο 

πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ζηελ Ακεξηθή, θπξίσο από ηηο ηζηνξίεο κε ππεξήξσεο 

εηαηξηώλ όπσο ε DC Comics θαη ε Marvel comics. ηελ Δπξώπε ππήξρε κηα κηθξή ζθελή, 

πνπ μεθίλεζε κε πξσηνπόξνπο ηνπο Βέιγνπο θαη εθδόζεηο όπσο ν Σεληέλ θαη ην 

πεξηνδηθό Spirou. Μεηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν κε ηελ άθημε ησλ ακεξηθάληθσλ 

θόκηθο ζηελ Δπξώπε αιιά θαη ηε κεζνιάβεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, πνπ αγθάιηαζε 

αληηθνπιηνύξεο όπσο ηα θόκηθο, απηά ζηγά-ζηγά θαζηεξώζεθαλ σο ζνβαξό είδνο ηέρλεο. Από 

θνληά αθνινπζνύζε, από ηνλ Μεζνπόιεκν θαη ε Διιεληθή ζθελή θόκηθο
7
. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
7
 ίζζπ Αισληζηηώηνπ, ζηελ εθεκεξίδα "Η Καζεκεξηλή", θύιιν /Κ 29 - 30 Οθησβξίνπ 2016, ζει. 11 ("Τέρλεο 

& Γξάκκαηα"): "Η Μάλα ... ηεο Σπξίαο έγηλε θόκηθ θαη ζπγθινλίδεη" 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://el.wikipedia.org/wiki/Marvel_comics
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Spirou&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE_%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2016


  

2.1.6 Βηβιίν 

 

 
 

Δηθόλα 7 Βηβιία 

 
Σν Βηβιίν είλαη πιηθόο θνξέαο γξαπηνύ ή θαη εηθαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Παγθνζκίσο 

ελλνείηαη σο βαζηθή θαηεγνξία έληππνπ ιόγνπ θαη απνηειείηαη από αξηζκό ζπλδεδεκέλσλ 

ηεκαρίσλ ραξηηνύ θαη εμώθπιιν. Βηβιίν απνθαιείηαη επίζεο ην ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απηνύ σο πλεπκαηηθό έξγν. Αλ θαη ε ύπαξμε ηνπ έληππνπ ιόγνπ ρξνλνινγείηαη 

από ηελ απαξρή ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο, ην βηβιίν απνηειεί ην θαηεμνρήλ κέζν δηάδνζεο 

ηεο γλώζεο από ηελ εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο από ηνλ Ησάλλε Γνπηεκβέξγην έσο θαη 

ζήκεξα. Ζ αμία θαη ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ ζπλδέζεθε πεξηζζόηεξν κε ηε ινγνηερλία, 

ηελ επηζηήκε, θαη ηε ζξεζθεία. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ην βηβιίν εκθαλίδεηαη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζε κε πιηθνύο θνξείο, όπσο ην ειεθηξνληθό βηβιίν (e-book) θαη 

ην αθνπζηηθό βηβιίν (audio book). Σα βηβιία απαληώληαη ζηελ ηππνγξαθηθή βηνκεραλία, ζηηο 

εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηα βηβιηνπσιεία, ζηηο βηβιηνζήθεο, ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο θαη 

αιινύ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ εηδνπνηό πνηόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. Έηζη κπνξνύλ λα θαηαηαρζνύλ ζε δύν επξύηεξεο θαηεγνξίεο: 

θαληαζηηθνύ θαη κε θαληαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ππό απηόλ ην δηαρσξηζκό ζπλήζσο 

απαληώληαη ζε βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θαη ζπιινγέο. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα  βξαβεία 

ησλ βηβιίσλ: ην βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο πνπ μεθίλεζε ην 1901, ην Βξαβείν Νηάτγθξακ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CF%8A%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC


  

πνπ μεθίλεζε ην 1978 (θσκηθνύ πεξηερνκέλνπ), ην βξαβείν Φξαληο Κάθθα πνπ μεθίλεζε ην 

2001 θαη ην δηεζλέο βξαβείν Μαλ Μπνύθεξ - πνπ μεθίλεζε ην 2005
8
. 

2.1.7 Δγθπθινπαίδεηα 

 

 

 
Δηθόλα 8 Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο - Λαξνύο - Μπξηηάλληθα 

 

 

Ο όξνο εγθπθινπαίδεηα είλαη ειιεληθόο θαη πεγάδεη από ηηο ειιεληθέο ιέμεηο 

«εγθύθιηνο παηδεία». Οπζηαζηηθά είλαη κηα ζύλνςε ηεο γλώζεο. Ο όξνο ζε όιεο ηηο γιώζζεο 

πξνέξρεηαη από ηνλ ειιεληθό, πνπ θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη «ε ελ θύθισ πξνζθεξνκέλε 

δηδαζθαιία» θαη ν αθξηβήο ηνληζκόο ηεο ζην Μέγα Διιεληθόλ Λεμηθόλ ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζεο, γλσζηό επίζεο σο Liddell-Scott είλαη εγθπθινπαηδεία, ιέμε πνπ θαηά ηνλ 

ιεμηθνγξάθν ζπληζηά βαξβαξηζκό. ύκθσλα όκσο κε ην Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιώζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληώηε επεηδή (ζηελ αξραία ειιεληθή) ην -α ζην «παηδεία» ήηαλ 

καθξό, ν θαλνληθόο ηνληζκόο ηνπ ζπλζέηνπ «εγθπθινπαηδεία» είλαη ζηε παξαιήγνπζα 

(ζύκθσλα κε ην θαλόλα όηη, όηαλ ε ιήγνπζα είλαη καθξά, δελ ηνλίδεηαη ε ηξίηε ζπιιαβή, ε 

πξνπαξαιήγνπζα). Άξα ην ζσζηό είλαη εγθπθινπαηδεία. Χζηόζν, αλαινγηθώο πξνο ηα πνιιά 

νπζηαζηηθά ζε -εηα ηα νπνία ηνλίδνληαλ ζηε πξνπαξαιήγνπζα (θπξίσο σο παξάγσγα 

επηζέησλ ζε -εο κε βξαρύ ην -α ηνύ -εηα) ζρεκαηίζηεθε θαη ν ηύπνο «εγθπθινπαίδεηα», όπσο 

                                                 
8
 Frederic Barbier, Ιζηνξία ηνπ Βηβιίνπ, κηθξ. Μαξία Παπαειηάδε,(2001) Αζήλα: Μεηαίρκην εθδόζεηο, & 

Τν βηβιίν ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλωλίεο, Κέληξν Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ, 

Αζήλα, 1982. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%86%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


  

επγέλεηα (<επγελήο), αζέβεηα (<αζεβήο), ακάζεηα (<ακαζήο), αιήζεηα (<αιεζήο), ν νπνίνο 

ηειηθά επηθξάηεζε αληί ηνπ νξζνύ εγθπθινπαηδεία. Οη εγθπθινπαίδεηεο κπνξνύλ λα είλαη 

γεληθήο θύζεο, δειαδή λα πεξηέρνπλ άξζξα από ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ 

γλσζηηθώλ πεδίσλ, (ε αγγιηθή Britannica, ε γεξκαληθή Brockhaus θαη ε ακηγώο 

ειιεληθή Ππξζόο είλαη πνιύ γλσζηά παξαδείγκαηα), ή λα εμεηδηθεύνληαη ζε εηδηθά ζέκαηα, 

(γηα παξάδεηγκα εγθπθινπαίδεηα ηεο Ηαηξηθήο, ηεο Φηινζνθίαο, ή ηνπ Γηθαίνπ). Τπάξρνπλ 

επίζεο εγθπθινπαίδεηεο πνπ θαιύπηνπλ κηα πνηθηιία ζεκαηηθώλ ελνηήησλ από κηα 

ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή, εζληθή ή ηδενινγηθή πξννπηηθή, (όπσο γηα παξάδεηγκα ε Μεγάιε 

νβηεηηθή Δγθπθινπαίδεηα, ε Ηνπδατθή Δγθπθινπαίδεηα, ε Καζνιηθή Δγθπθινπαίδεηα θαη 

ε Θξεζθεπηηθή θαη Ζζηθή Δγθπθινπαίδεηα). Τπάξρνπλ δύν θύξηεο κέζνδνη νξγάλσζεο ησλ 

εγθπθινπαηδεηώλ: ε κέζνδνο ηεο αιθαβεηηθήο ηάμεο, (ηα άξζξα νξγαλώλνληαη κε 

αιθαβεηηθή ηάμε), ή ε νξγάλσζε βάζεη ηεξαξρεκέλσλ θαηεγνξηώλ
9
.  

2.1.8 Ραδηόθωλν 

 

 

Δηθόλα 9 Παιηό Ραδηόθσλν 

To ραδιόφωνο είναι θ ςυςκευι που λειτουργεί ωσ «ραδιοδζκτθσ - μετατροπζασ» όπου 

λαμβάνοντασ τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν τισ μετατρζπει ςε 

ιχο. Τα ραδιοφωνικά κφματα εκπζμπονται από τον πομπό και φτάνουν ςτον δζκτθ (δθλαδι 

το ραδιόφωνο). Τα κφματα αυτά αποκωδικοποιοφνται από τθ ςυςκευι και μετατρζπονται 

                                                 
9
 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://el.wikipedia.org /wiki/ Δγθπθινπαίδεηα  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1


  

ςε θλεκτρικό ρεφμα και ςτθν ςυνζχεια ςε ιχο, που είναι και το τελικό αποτζλεςμα του 

ραδιοφϊνου. αδιοφωνία, επίςθσ, κεωρείται και όλθ θ διαδικαςία εκπομπισ και λιψθσ 

ραδιοκυμάτων. Τα είδθ του ραδιοφϊνου είναι: Το αναλογικό ι ςυμβατικό ραδιόφωνο, το 

ραδιόφωνο με υπο-φζρον (subcarrier), το ψθφιακό ραδιόφωνο, το δορυφορικό ραδιόφωνο 

και τζλοσ το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Στθν Ελλάδα ιδθ από το 1923 άρχιςε μια 

προςπάκεια εγκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ πομποφ. Οι πειραματιςμοί κράτθςαν αρκετά 

χρόνια. Ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ εξζπεμψε ςτθ Θεςςαλονίκθ με ιδιωτικι 

πρωτοβουλία από το ραδιοθλεκτρολόγο Χρίςτο Τςιγγιρίδθ τθν 25 Μαρτίου του 1928 και 20 

ολόκλθρα χρόνια λειτοφργθςε ςτθν πόλθ, μεταδίδοντασ τακτικά εκπομπι-εκπομπζσ. Ο 

πρϊτοσ εκνικόσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ιδρφκθκε και λειτοφργθςε ςτθν Ακινα, αφοφ ςτισ 

25 Μαρτίου του 1938 εγκαινιάςτθκε από τον τότε βαςιλιά Γεϊργιο Βϋ, ενϊ το 1945 

ιδρφκθκε το Εκνικό Κδρυμα αδιοφωνίασ (Ε.Ι..) που ανζλαβε τθν ευκφνθ λειτουργίασ του 

ςτακμοφ. Στο ραδιόφωνο μποροφμε να επιλζξουμε ανάμεςα ςε ζνα μεγάλο αρικμό 

ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ανάλογα με τι κζλουμε να ακοφςουμε. Τα ςφγχρονα ραδιόφωνα 

διακζτουν ζνα μεταβλθτό πυκνωτι - φίλτρου, με τθν βοικεια του οποίου γίνεται θ επιλογι 

ςτακμϊν. Το φίλτρο αυτό ςυνοδεφεται από ζνα ςτακερισ ςυχνότθτασ φίλτρο. Πταν 

ςτρζφουμε το κουμπί του ραδιοφϊνου μασ, το μεταβλθτό φίλτρο επιτρζπει τθν διζλευςθ 

τθ ςυχνότθτασ που ζχουμε επιλζξει, απορρίπτοντασ τισ υπόλοιπεσ που είναι 

ανεπικφμθτεσ10. 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://el.wikipedia.org/wiki/ Ραδηόθσλν 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF


  

2.1.9 Κνκπηνπηεξάθη 

 
 

Δηθόλα 10 Δπηζηεκνληθό θνκπηνπηεξάθη 
 

Η αρικμομθχανι ι αλλιϊσ κομπιουτεράκι είναι ζνα εργαλείο το οποίο κάνει αρικμθτικζσ 

πράξεισ. Ζχει επικρατιςει να λζγεται αρικμομθχανι ι ςυςκευι γραφείου που 

χρθςιμοποιείται από υπαλλιλουσ τραπεηϊν, λογιςτθρίων κλπ, με ςυνικωσ παράλλθλθ με 

τθ φωτεινι ζνδειξθ, εκτφπωςθ τθσ πράξθσ και του αποτελζςματοσ ςε ταινία, ενϊ λζγεται 

κομπιουτεράκι θ ςυςκευι τςζπθσ που μεταφζρεται εφκολα. Ραρόλο που οι ςφγχρονεσ 

αρικμομθχανζσ ςυνικωσ ςυμπεριλαμβάνουν ζναν υπολογιςτι γενικισ χριςθσ, το εργαλείο 

ςτο ςφνολό του ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να διευκολφνει ςτθν ανάγκθ για γριγορεσ 

αρικμθτικζσ πράξεισ. Για παράδειγμα, υπάρχουν γραφικζσ αρικμομθχανζσ, που εςτιάηουν 

ςε μακθματικά με γραφιματα, όπωσ θ τριγωνομετρία και θ ςτατιςτικι. Οι αρικμομθχανζσ 

μικροφ μεγζκουσ είναι πιο φορθτζσ από τουσ περιςςότερουσ υπολογιςτζσ, αν και 

μερικά PDA ζχουν ςυγκρίςιμο μζγεκοσ με τισ αρικμομθχανζσ χειρόσ. Οι ςφγχρονεσ 

αρικμομθχανζσ λειτουργοφν με θλεκτριςμό και υπάρχουν ςε αμζτρθτα ςχιματα και 

μεγζκθ, από τα φτθνά, διαφθμιςτικά, δωρεάν μοντζλα ςε ςχιμα πιςτωτικισ κάρτασ εωσ τα 

πιο ογκϊδθ που μοιάηουν με μθχανζσ πρόςκεςθσ και ζχουν ενςωματωμζνο εκτυπωτι11. 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://el.wikipedia.org/wiki/Αξηζκνκεραλή  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/PDA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE


  

2.1.10 Πνξηνθόιη 

 

 

 

Δηθόλα 11 Αλδξηθό δεξκάηηλν πνξηνθόιη κε ρξήκαηα 

 

Θεωρείται ζνα από τα μεγαλφτερα αξεςουάρ μόδασ. Χρθςιμοποιείται το ίδιο ςυχνά και 

από τουσ άντρεσ και από τισ γυναίκεσ. Συνικωσ είναι καταςκευαςμζνο από επεξεργαςμζνο 

δζρμα, ωςτόςο μπορεί να είναι καταςκευαςμζνο και από άλλα διάφορα υλικά ςυνκετικισ 

προζλευςθσ. Κυκλοφορεί ςε όλα τα χρϊματα, οι άντρεσ ζχουν μια ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτο 

μαφρο ι καφζ χρϊμα. Σε αυτό φυλάςςονται χαρτονομίςματα, πιςτωτικζσ κάρτεσ, 

επαγγελματικζσ κάρτεσ, βιβλιάρια επιταγϊν, ταυτότθτα κλπ. Τζλοσ οι άντρεσ το τοποκετοφν 

ςυνικωσ ςτο ςακάκι τουσ ι ςτθν πίςω τςζπθ του παντελονιοφ τουσ, ενϊ οι γυναίκεσ 

προτιμοφν να το τοποκετοφν ςτθν τςάντασ τουσ. 

2.1.11 Άικπνπκ θωηνγξαθηώλ 

 

 
 

Δηθόλα 12 Άικπνπκ θσηνγξαθηώλ κε δειαηίλα 

 



  

Δίλαη έλα βηβιίν ην νπνίν απνηειείηαη από  ιεπθέο ζειίδεο θαη ζήθεο εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα 

θσηνγξαθίεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο νηθνγέλεηεο κεηά από έλα γάκν ή βάπηηζε ώζηε 

λα ζπκνύληαη εθείλεο ηηο μερσξηζηέο ζηηγκέο. Με ην άικπνπκ γίλεηαη κηα ζσζηή ηαμηλόκεζε 

ησλ θσηνγξαθηώλ ζε έηε-ζηηγκέο-δηαθνπέο θιπ. Δπίζεο νη θσηνγξαθίεο δηαηεξνύληαη γηα 

πνιύ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Σέινο είλαη ην κεγαιύηεξν εξγαιείν δνπιεηάο ησλ 

κνληέισλ αλεμαξηήησο θύινπ, ώζηε λα επηδεηθλύνπλ ζηα κειινληηθά αθεληηθά ηνπο, ηηο 

θσηνγξαθήζεηο-δνπιεηέο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζην παξειζόλ. 

2.1.12 Post-it 

 

 
Δηθόλα 13 Κίηξηλν θιαζζηθό post-it 

 

Τα Post-it είναι αυτοκόλλθτα χαρτάκια για ςθμειϊςεισ και υπενκυμίςεισ. Χρθςιμοποιοφνται 

ακόμθ και ωσ ςελιδοδείκτεσ. Αν και ςιμερα κυκλοφοροφν ςε διάφορα χρϊματα και μεγζκθ 

από πλθκϊρα καταςκευαςτϊν, τα αυκεντικά τθσ εταιρείασ 3M ζχουν χρϊμα καναρινί, 

ςχιμα τετράγωνο και μζγεκοσ 76 τετραγωνικά χιλιοςτά. Η ιςτορία του Post-it ξεκινά το 

1968, όταν ο χθμικόσ τθσ αμερικάνικθσ πολυεκνικισ 3M Σπζνςερ Σίλβερ (γεν. 1941) 

δθμιοφργθςε μια ςυγκολλθτικι ουςία, θ οποία μποροφςε να ξαναχρθςιμοποιθκεί χωρίσ να 

αφινει ίχνθ και ςθμάδια. Επί πζντε χρόνια ο Σίλβερ προςπακοφςε να προωκιςει τθν 

εφεφρεςι του μζςα ςτθν 3Μ, αλλά εισ μάτθν. Το 1974 ο ςυνάδελφόσ του ςτθν εταιρεία Αρτ 

Φράι (γεν. 19 Αυγοφςτου 1931), χθμικόσ και ο ίδιοσ, αλλά και ψάλτθσ ςτθν εκκλθςία τθσ 

γειτονιάσ του, εκνευριςμζνοσ που οι ςελιδοδείκτεσ του υμνολογίου του κατζλθγαν ςυχνά 

https://www.sansimera.gr/almanac/1908


  

ςτο πάτωμα, κυμικθκε τθν εφεφρεςθ του Σίλβερ. Θα ιταν ό,τι ζπρεπε για να ςτερεοποιεί 

τουσ ςελιδοδείκτεσ του, ζχοντασ όμωσ παράλλθλα τθ δυνατότθτα να τουσ ξεκολλάει ανά 

πάςα ςτιγμι, χωρίσ να προκαλείται φκορά ςτο βιβλίο. Ο Φράι προϊκθςε τθν ιδζα του ςτα 

ανϊτερα κλιμάκια τθσ 3Μ και πιρε το πράςινο φωσ για τθν υλοποίθςι τθσ. Μετά από 

πειράματα αρκετϊν εβδομάδων, παρουςίαςε ζνα αυτοκόλλθτο κίτρινο χαρτάκι με τθν 

κολλθτικι ουςία του Σίλβερ ςτο πάνω οπίςκιο μζροσ, το οποίο είχε τθν ιδιότθτα να 

αποκολλάται χωρίσ να αφινει ςθμάδια ςτθν επιφάνεια του αντικειμζνου ςτο οποίο ιταν 

προςκολλθμζνο, ακόμθ και εάν θ επιφάνεια δεν ιταν λεία. Το χαρακτθριςτικό καναρινί 

χρϊμα επιλζχκθκε τυχαία, όταν κατά τθν πρϊτθ δοκιμι χρθςιμοποιικθκε χαρτί καναρινί 

χρϊματοσ, που βρζκθκε πεταμζνο ςτον κάλακο των αχριςτων. Το 1977, θ 3M το 

κυκλοφόρθςε δοκιμαςτικά ςε τζςςερισ πόλεισ των ΗΡΑ με τθν επωνυμία Press ’n’ Peel, με 

απογοθτευτικά αποτελζςματα. Τον επόμενο χρόνο πραγματοποίθςε μια ακόμθ 

δοκιμαςτικι κυκλοφορία ςτθν πόλθ Μπόιη του Άινταχο και το 95% των ανκρϊπων που το 

χρθςιμοποίθςαν διλωςαν ότι κα το αγοράςουν. Στισ 6 Απριλίου 1980 κυκλοφόρθςε 

επιςιμωσ ςτθν αγορά των ΗΡΑ με τθν επωνυμία Post-it Notes, θ οποία αποτελεί ζκτοτε 

ςιμα-κατατεκζν τθσ 3Μ. Τον επόμενο χρόνο άρχιςε θ διάκεςι του ςτον Καναδά και τθν 

Ευρϊπθ. Χρόνο με τον χρόνο κακιερϊκθκε ςτθ ςυνείδθςθ των χρθςτϊν μζχρι του ςθμείου 

θ ονομαςία Post-it να χαρακτθρίηει μια κατθγορία προϊόντων. Στθ δεκαετία του '90, όταν 

ζλθξε θ πατζντα τθσ 3M και άλλεσ εταιρείεσ άρχιςαν να δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά 

του προϊόντοσ, όπωσ θ BIC με τα Sticky Notes12. 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://www.sansimera.gr/articles/506 
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2.1.13 Corkboard 

 

 
Δηθόλα 14 Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ από θειιό. 

 

 

Δίλαη έλα είδνο πίλαθα αλαθνηλώζεσλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αλαθνίλσζε δεκνζίσλ 

κπλεκάησλ, πρ. Γηαθεκίζεηο, αγγειίεο,γεγνλόηα,πιεξνθνξίεο θιπ. Δίλαη   θαηαζθεπαζκέλνο 

από θειό θαη απηό βνεζάεη ζηελ εύθνιε πξνζζήθε θαη απνκάθξπλζε ησλ αλαθνηλώζεσλ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηα Παλεπηζηήκηα γηα αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ηύπνπ εθδειώζεηο θαη αλαθνηλώζεηο. Σέινο ην αξλεηηθό ηνπ είλαη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ πιηθνύ ιόγσ ζπρλήο εηζαγσγήο θαη αθαίξεζεο ησλ αθίδσλ. 

2.1.14 Φωηνγξαθηθή κεραλή 

 
 

Δηθόλα 15 Ζ πξώηε θσηνγξαθηθή κεραλή από ηελ Kodak θαηαζθεπαζκέλε ην έηνο 1888. 

 

Παξόιν πνπ ε πξώηε θσηνγξαθία ηξαβήρηεθε πξηλ από 150 πεξίπνπ ρξόληα, νη 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο ππήξραλ από πνιύ παιαηόηεξα. Πξηλ από εθαηνληάδεο ρξόληα, νη 

Κηλέδνη αλαθάιπςαλ όηη εάλ άθελαλ ην θσο λα κπεη ζε έλα ζθνηεηλό δσκάηην από κηα πνιύ 

κηθξή ηξύπα, ηόηε ζηνλ απέλαληη ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ πξνβαιιόηαλ κηα ζνιή εηθόλα ηνπ 



  

πεξηβάιινληνο έμσ από ην δσκάηην. Πνιιά ρξόληα αξγόηεξα, ην 1500, έλα παξόκνην 

δσκάηην ην νλόκαζαλ ζηελ Δπξώπε «θάκεξα νκπζθνύξα», ην νπνίν ζεκαίλεη ζηα ιαηηληθά 

«ζθνηεηλόο ζάιακνο». Καηά ηνλ 17
ν
 αηώλα, κεξηθνί θαιιηηέρλεο δσγξάθηδαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εηθόλεο πνπ έβιεπαλ ζε κηα θάκεξα νκπζθνύξα, κόλν πνπ ζην ζεκείν 

ηεο κηθξήο ηξύπαο έβαδαλ έλα θαθό, γηα λα γίλεηαη ε εηθόλα πην θαζαξή ή, όπσο ιέγεηαη, 

επθξηλήο. Ζ θσηνγξαθία όκσο βειηηώζεθε πξαγκαηηθά κε ηελ αλαθάιπςε ησλ ρεκηθώλ 

νπζηώλ, νη νπνίεο καύξηδαλ όηαλ εθηίζνληαλ ζην θσο. ήκεξα, νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο 

είλαη ζπλήζσο ειαθξηέο θαη έρνπλ κηθξό κέγεζνο. Με ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθώλ 

εμαξηεκάησλ κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ απηόκαηα πόζν θσο πξέπεη λα πέζεη επάλσ ζην 

θσηνγξαθηθό θηικ θαη κπνξνύλ λα ηξαβήμνπλ πνιύ θαζαξέο θσηνγξαθίεο. Σέινο 

δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο ζπκπαγείο (compact) θαη ζηηο κνλννπηηθέο 

ξεθιέμ (SLR). Γηαθξηλόκελεο, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπο, είλαη νη θιαζηθέο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ θαη νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο
13

. 

 
 

Δηθόλα 16 ύγρξνλε επαγγεικαηηθή θσηνγξαθηθή κεραλή Nikon. 
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 Παπαρξηζηνθίινπ Π.Γ (2003). Μεραλέο ιήςεο-θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Μ.Απνζηνινπνύινπ,(Δπηκ.εθδ), 

Νεαληθή Δγθπθινπαίδεηα (ζ.17). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα εθδόζεηο. 
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ΈΞΤΠΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ – MOBILE APPS 

2.2. Μηα πξώηε καηηά ζηνλ θόζκν ηωλ «έμππλωλ» θηλεηώλ ηειεθώλωλ  

 
Πταν αναφερόμαςτε ςε ζνα smartphone εννοοφμε τθ ςυςκευι που προςφζρει εξελιγμζνεσ 

δυνατότθτεσ  παρά από τα ςτενά όρια ενόσ τυπικοφ κινθτοφ τθλεφϊνου – ςυχνά με λειτουργίεσ που 

παραπζμπουν ςε προςωπικοφσ υπολογιςτζσ. Δεν υπάρχει ακριβισ βιομθχανικι ορολογία που να 

χαρακτθρίηει μια τζτοια ςυςκευι. Για πολλοφσ, ζνα smartphone είναι ζνα τθλζφωνο που βαςίηεται 

ςε ζνα ολοκλθρωμζνο λειτουργικό ςφςτθμα, που παρζχει ζνα κακοριςμζνο εργαλείο διεπαφισ και 

μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Για κάποιουσ άλλουσ, είναι απλά ζνα κινθτό τθλζφωνο με 

μερικζσ εξελιγμζνεσ λειτουργίεσ.  

Οι περιςςότερεσ ςυςκευζσ που φζρουν τον όρο «ζξυπνο» κινθτό τθλζφωνο, κάνουν χριςθ ενόσ 

αναγνωριςμζνου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, ευρφτερα ι μθ γνωςτοφ, τισ περιςςότερεσ φορζσ με 

εγγενι δυνατότθτα να «τρζχουν» εφαρμογζσ τρίτων καταςκευαςτϊν (π.χ. για βελτιωμζνθ 

διαχείριςθ προςωπικϊν πλθροφοριϊν, διαςυνδεςιμότθτασ ψυχαγωγίασ). Εκεί ακριβϊσ εντοπίηεται 

και θ βαςικι τουσ  διαφορά  από τα «απλά» κινθτά τθλζφωνα. Με το κλειςτό λειτουργικό, που 

είναι εφοδιαςμζνα, μποροφν ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων να αναπαράγουν εφαρμογζσ, 

βαςιςμζνεσ ςε περιοριςμζνων δυνατοτιτων πλατφόρμεσ, όπωσ θ Java. Αυτζσ οι εφαρμογζσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε,  λανςάρονται από τθν ίδια καταςκευάςτρια εταιρία, κάποια ανεξάρτθτθ εταιρία 

παραγωγισ λογιςμικοφ ι ακόμα κι από εραςιτζχνεσ δθμιουργοφσ, που καταπιάνονται με τθ 

ςυγγραφι προγραμμάτων, για το αγαπθμζνο τουσ λειτουργικό ςφςτθμα ι ςυςκευι. Αναφορικά με 

τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτεσ αυτϊν των ςυςκευϊν, μποροφμε αβίαςτα να ποφμε πωσ 

αυτά είναι εντυπωςιακά. Οφτε λίγο οφτε πολφ, οι δυνατότθτεσ τουσ μοιάηουν ςε αξιοκαφμαςτο 

βακμό ςτα μεγάλα «αδζλφια» (προςωπικοί υπολογιςτζσ), με τθν ζννοια φόρτο γραφείο να αποκτά 

ρεαλιςτικι υπόςταςθ, όςο ποτζ άλλοτε. Για τισ εργαςίεσ που μποροφν να εκτελεςτοφν, φαντάηει 

δφςκολο ςε ποια να πρωτοαναφερκεί κάποιοσ. Το φάςμα αυτισ είναι τεράςτιο και ξεδιπλϊνεται 

από απλζσ λειτουργίεσ επικοινωνίασ,  όπωσ ζνα ςφντομο γραπτό μινυμα, μζχρι δυνατότθτεσ βίντεο 

ςυνδιαςκζψεων. Ρρακτικά δεν υπάρχει όριο ςτισ δυνατότθτεσ τουσ, κακϊσ αυτζσ περιορίηονται 

μόνο από τθν φανταςία των ςχεδιαςτϊν λογιςμικοφ.  

 



  

 

2.2.2 Facebook   

 

 
Δηθόλα 17 Λνγόηππν εθαξκνγήο Facebook 

 

Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2004, από ηνλ ζπνπδαζηή ηνπ Harvard, Mark Zuckerberg, 

Σν Facebook αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Social Media, ή αιιηώο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 

Γηθηύσζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ. Απηή ηε ζηηγκή 

είλαη ην δεκνθηιέζηεξν ζην είδνο ηνπ, έρνληαο πάλσ από 829 εθαη. θαζεκεξηλνύο ελεξγνύο 

ρξήζηεο θαη πάλσ από 1,32 δηζ. κεληαίνπο ελεξγνύο ρξήζηεο, ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα. Όηαλ ν Zuckerberg δεκηνύξγεζε αξρηθά ην Facebook, είρε 

πνιύ ηζρπξέο θνηλσληθέο θηινδνμίεο θαη ήζειε λα βνεζήζεη ηνλ θόζκν λα ζπλδέεηαη κε 

άιινπο κέζσ Web. Αξρηθά ην Facebook ήηαλ έλαο ειεθηξνληθόο θνηλσληθόο ρώξνο γηα 

ζπνπδαζηέο θνιεγίσλ θαη γηα καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ. Σν 2006, ην Facebook άλνημε 

ηηο πόξηεο ηνπ ζε όζνπο ήηαλ κεγαιύηεξνη ησλ 13 εηώλ θαη είραλ κία έγθπξε δηεύζπλζε 

email. Σν Facebook ηόηε άξρηζε λα αληαγσλίδεηαη άκεζα ην MySpace. To 2008 ην Facebook 

εηζήγαγε κεραληζκνύο ειέγρνπ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα πξνζπέιαζεο ζε πιεξνθνξίεο γηα απηνύο, γηα θαζέλα κέινο ηεο νκάδαο ηνπο. Σν 

Facebook ζεσξείηαη ην πιεξέζηεξν Κνηλσληθό Γίθηπν ζε ιεηηνπξγίεο, αλ θαη ε πιεζώξα 

ξπζκίζεσλ θαη επηινγώλ κπεξδεύνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη αξθνύληαη ζηελ 

απιή ρξήζε (Κόλζνπιαο Θ., 2014). ήκεξα ην Facebook έρεη αξθεηέο εθαξκνγέο, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θσηνγξαθίεο, νκάδεο, εθδειώζεηο θιπ.  Δπίζεο δηαζέηεη κηα εθαξκνγή κε 

όλνκα “People You Know”, πνπ βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη κε άιινπο αλζξώπνπο 

πνπ ίζσο λα γλσξίδνπλ. Έλα εηδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Facebook είλαη ην News Feed, πνπ 

επηηξέπεη ζε ρξήζηεο λα παξαθνινπζνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θίισλ. Σν Facebook κέζσ ηνπ 

Facebook at work  δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ εηαηξηθό 

ινγαξηαζκό μερσξηζηά από ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία ηνπ Facebook γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Απηά 

πνπ θνηλνπνηεί κέζσ ηνπ Facebook at work είλαη νξαηά κόλν ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

http://www.socialmedialife.gr/tag/facebook
http://www.socialmedialife.gr/108483/facebook-second-quarter-2014-financial-results/
http://www.socialmedialife.gr/108483/facebook-second-quarter-2014-financial-results/


  

Τπάξρεη θαη ε εθαξκνγή Facebook lite ε νπνία έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε απνζεθεπηηθό 

ρώξν θαζώο θαη κεησκέλεο απαηηήζεηο  ζε bandwidth θαη ηζρύ, είλαη θαηάιιειν γηα low-end 

ζπζθεπή android κε πνιύ ρακειό απνζεθεπηηθό ρώξν. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη αηηήκαηα θηιίαο ζε άιινπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ηνλ 

απνδερζνύλ ή λα ηνλ απνξξίςνπλ. Από ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο απνθηά θίινπο, κπνξεί θαη 

βιέπεη ηηο δεκνζηεύζεηο ηνπο θαη κεξηθή από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα. 

Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη έλαο ρώξνο όπνπ ν Facebook ρξήζηεο πεξλά ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν 

ηνπ. Δθεί, εθηόο από ηηο δεκνζηεύζεηο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα θίισλ, κπνξεί λα δεη 

δεκνζηεύζεηο από ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζεί θάλνληαο like ζε απηέο, θαη από ηηο νκάδεο 

(groups) ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. Κάζε ζειίδα κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη κηα επηρείξεζε, 

έλαλ άλζξσπν (αζιεηή, εζνπνηό θιπ), έλα πάζνο, νηηδήπνηε κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί, 

όπσο θαη ηα groups κπνξνύλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζεκαηνινγία. Αμηνζεκείσην είλαη όηη 1 

ζηνπο 7 αλζξώπνπο, ζε όιν ηνλ θόζκν, έρεη έλα πξνθίι ζην Facebook (Κόλζνπιαο Θ. , 

2014). Σν Facebook έρεη πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην ελεξγνύο ρξήζηεο. (SharaWhite).Σέινο 

γηα λα παξάγεη έζνδα ην Facebook ππνζηεξίδεη δηαθήκηζε γηα επηρεηξήζεηο θαη γηα 

πξνγξακκαηηζηέο
14

. 

2.2.3 Messenger 

 

 
Δηθόλα 18 Λνγόηππν εθαξκνγήο Messenger 

 

 

Δίλαη κηα εθαξκνγή γηα δσξεάλ επηθνηλσλία κε ηα αγαπεκέλα πξόζσπα. Δίλαη δσξεάλ, 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζηείιεη κήλπκα ζηηο επαθέο ηνπ θηλεηνύ ηνπ θαη λα πξνζζέζεη κηα 

επαθή ζηε ιίζηα. Δπίζεο κπνξεί λα θάλεη νκαδηθέο ζπλνκηιίεο, λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο θαη 

λα επηθνηλσλνύλ εθεί άηνκα κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Μπνξεί λα ηξαβήμεη βίληεν θαη 

θσηνγξαθίεο από ηελ εθαξκνγή θαη λα ηα ζηείιεη ζε κήλπκα. Παξάιιεια κε άιιεο 

                                                 
14

 Turban E. (2014). Facebook ε επίδξαζε ηνπ δηθηύνπ. Μ.Μεηαμάο,(Δπηκ.εθδ), Ηιεθηξνληθό εκπόξην (ζ.396-

397). Αζήλα: Μ.Γθηνύξδαο εθδόζεηο. 



  

εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην θηλεηό ηνπ ν ρξήζηεο ,κπνξεί λα ζπλνκηιεί κε ηνπο 

θίινπο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ. Όιεο νη θιήζεηο είλαη δσξεάλ κέζσ WiFi, αιιηώο 

ηζρύνπλ θαλνληθά νη ρξεώζεηο δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα δεη πνηα άηνκα δηάβαζαλ ηα κελύκαηα 

πνπ έζηεηιε θαη ηη ώξα ηα δηάβαζαλ. Βιέπεη πνηνη είλαη δηαζέζηκνη, δειαδή ελεξγνί ζην 

Facebook. Σέινο κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ηηο εηδνπνηήζεηο γηα λα κελ ελνριείηαη, σζηόζν 

ζα ιακβάλεη θαλνληθά ηα κελύκαηα
15

. 

 

2.2.4 Flickr 

 

 

 
 

Δηθόλα 19 Λνγόηππν εθαξκνγήο Flickr 

 

 

Γεκηνπξγήζεθε από κία κηθξή εηαηξεία κε έδξα ην Βαλθνύβεξ, νλόκαηη Ludicorp ην 2004. 

Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ νξγάλσζε θσηνγξαθηώλ. Βξήθε ακέζσο νπαδνύο νη 

νπνίνη έςαρλαλ λα βξνπλ κηα ηνπνζεζία γηα λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο. Σνλ Μάην ηνπ 2008 είρε πεξηζζόηεξεο από 2 δηο. εηθόλεο θαη ν αξηζκόο 

ηνπο ζπλερίδεηαη λα απμάλεηαη. Σν Flickr απηή ηε ζηηγκή έρεη 5 εθαηνκκύξηα ιήςεηο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζην Playstore. Σέινο ην Flickr εμαγνξάζηεθε από ην Yahoo!
16

. 

                                                 
15

 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=el 

 
16

 Turban E. (2014). Σν Flickr ηηκσξεί νξηζκέλνπο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Μ.Μεηαμάο,(Δπηκ.εθδ), Ηιεθηξνληθό 

εκπόξην (ζ.399). Αζήλα: Μ.Γθηνύξδαο εθδόζεηο. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=el


  

 

2.2.5 TinyChat 

 

 

 
 

Δηθόλα 20 Λνγόηππν εθαξκνγήο Tinychat 

 

Δίλαη κηα απιή θαη εύρξεζηε πιαηθόξκα chat, πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ εηθνληθό δσκάηην ζπδεηήζεσλ κε κόιηο κεξηθά θιηθ. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ αλάινγεο ιύζεηο αιιά ε επρξεζηία θαη ην αλαπηπζζόκελν trend ηνπ θπκαίλεηαη ζε 

ηόζν πςειά επίπεδα πνπ απηή ηε ζηηγκή έρεη 1 εθαη ιήςεηο ζην Playstore
17

. 

2.2.6 Seem 

 

 
 

Δηθόλα 21 Λνγόηππν εθαξκνγήο Seem 

 

 

Απνηειεί έλαλ πξσηόηππν ηξόπν messaging πνπ απνζηέιιεη selfies απηόκαηα καδί κε θάζε 

κήλπκα πνπ γξάθεηε. Με ην seem νη ζπλνκηιίεο γίλνληαη πην δηαδξαζηηθέο θαη άκεζεο ζε 

ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά messaging apps. Αληίζηνηρα, ιακβάλεηε θαη κηα θσηνγξαθία κε 

θάζε κήλπκα πνπ θαηαθηάλεη, θάλνληαο ηε ζπδήηεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη κε πινύζην 

πεξηερόκελν. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα ζηέιλεηε smileys νύηε λα έρεηε άβαηαξ, θαζώο 
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 Μαξθέηνο Π. (2010) Web news feeds/ tinychat. Pc Magazine, ηεύρνο 09, 10
ν
 έηνο, ζ.38. 



  

βιέπεηε δηαξθώο ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ κε ην νπνίν ζπλνκηιείηε. Σν seem θάλεη ην 

παξαδνζηαθό messaging πην δηαζθεδαζηηθό, πξνζσπηθό θαη ειθπζηηθό. Με ην seem, 

κπνξείηε αθόκα λα δεκηνπξγείηαη ηα πξνζσπηθά ζαο memes θαη λα ηα κνηξάδεζηε ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα κε έλα απιό tap. Ζ εθαξκνγή αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξεία Merminx
18

.  

2.2.7 Office Lens 

 
 

Δηθόλα 22 Λνγόηππν εθαξκνγήο Office Lens 

 

Υαξαθηεξίζηεθε κία από ηηο "Καιύηεξεο εθαξκνγέο ηνπ 2015" ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζην Πνπέξην 

Ρίθν από ην Google Play! Σν Office Lens πεξηθόπηεη, βειηηώλεη θαη θάλεη ηηο θσηνγξαθίεο 

από πίλαθεο θαη έγγξαθα αλαγλώζηκεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Office Lens γηα λα 

κεηαηξέςεηε εηθόλεο ζε PDF, αξρεία Word θαη PowerPoint θαη κπνξείηε αθόκε λα 

απνζεθεύζεηε ηηο εηθόλεο ζην OneNote ή ζην OneDrive. Σν Office Lens είλαη ζαλ λα έρεηε 

έλαλ ζαξσηή ζηελ ηζέπε ζαο. Με καγηθό ηξόπν, ςεθηνπνηεί ζεκεηώζεηο από πίλαθεο
19

.  

2.2.8 i-bank  

 

 
 

Δηθόλα 23 Λνγόηππν εθαξκνγήο i-Bank 

 

H Δζληθή ηξάπεδα δηαζέηεη 4 εθαξκνγέο : 
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 Βνγηαηδήο Κ. (2016) News feeds/ seem. Pc Magazine, ηεύρνο 135, ζ.21. 
19

 Bajarin T. (2016) Tech-talk/office lens. Pc Magazine, ηεύρνο 135, ζ.36. 



  

 I-bank Mobile Banking : απηή ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ζην i-

bank Internet Banking όπσο ελεκέξσζε γηα ην ππόινηπν θαη ηηο θηλήζεηο θαηαζεηηθώλ 

ινγαξηαζκώλ θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ, κεηαθνξά ρξεκάησλ, πιεξσκή ινγαξηαζκώλ 

θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ θόξηηζε-εθθόξηηζε prepaid card θαη εληνπηζκό ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ i-bank ATM. 

 I-bank Social Pay: απή ε εθαξκνγή είλαη δσξεάλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 

αληαιιαγήο ρξεκάησλ ειεθηξνληθά. Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα Person to Person 

Payments, ε νπνία θάλνληαο  ρξήζε ηεο ιίζηαο ηειεθσληθώλ επαθώλ ζαο θαη ησλ 

θίισλ ζαο ζην Facebook εκθαλίδεη απηόκαηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη 

ζηελ ππεξεζία i-bank Internet Banking.  

 Go4more app: ζε απη‟ε ηελ εθαξκνγή ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη 24 ώξεο ην 24σξν γηα 

ηνπο δηαζέζηκνπο πόληνπο από ην ζύλνιν ησλ ηξαπεδηθώλ ηνπ ινγαξηαζκώλ. Γηαζέηεη 

ην ηζηνξηθό ησλ ζπλαιιαγώλ, γξήγνξε αλαδήηεζε γηα ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο 

κέζσ θαηεγνξίαο ή ράξηε, ελώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη κηα ιίζηα κε 

ηηο αγαπεκέλεο ηνπ επηρεηξήζεηο θαη λα ελεκεξώλεηε άκεζα γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 I-bank Simple Pay: πξνζθέξεη κηα επξύηαηε γθάκα ζπλαιιαγώλ πνπ θαιύπηεη όιεο 

ηηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο πιεξσκέο. Με ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο reports, 

θαίλεηαη εύθνια ην ηζηνξηθό ησλ ζπλαιιαγώλ πιεξσκώλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. Οη 

πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνύληαη εύθνια θαη γξήγνξα, κε δπλαηόηεηα ρξέσζεο ζηελ 

ρξεσζηηθή πηζησηηθή θάξηα ή ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο
20

. 
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 (2016) 4 έμππλεο mobile εθαξκνγέο. Pc Magazine, ηεύρνο 135, ζ.57. 



  

2.2.9 VIVA wallet  

 

 
 

Δηθόλα 24 Λνγόηππν εθαξκνγήο Viva wallet 

 

 

 

To Viva Wallet δηεπθνιύλεη ηνλ ηξόπν πνπ πιεξσκήο ησλ ππεξεζηώλ, αιιά θαη 

απνζήθεπζεο  θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ. Δίλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πνξηνθόιη κε 

δπλαηόηεηα θόξηηζεο & κεηαθνξάο ρξεκάησλ, θαζώο θαη πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ. 

(πρ. αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα, εηζηηήξηα ζεακάησλ, αλαλέσζε ρξόλνπ 

νκηιίαο,ηαμί).  

Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ειεθηξνληθνύ πνξηνθνιηνύ είλαη:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Γπλαηόηεηα θόξηηζεο κέζσ ρξέσζεο θάξηαο, κε κεηξεηά ζε 1000+ ζεκεία ζε όιε ηελ      

Διιάδα, κε θσδηθό Viva e-money θαη e-banking.   

- Μεηαθνξά ρξεκάησλ πξνο θάξηα, ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ή άιιν άηνκν. 

- Πιεξσκή επηρείξεζεο / επαγγεικαηία κε QR Code ή πιεθηξνινγώληαο ην ΑΦΜ. 

- Πιεξσκή πεξηζζόηεξσλ από 300 ινγαξηαζκώλ & ππεξεζηώλ
21

. 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://www.vivawallet.com/el-gr/app 

 

https://www.vivawallet.com/el-gr/app


  

2.2.10 Internet of things (smart home) 

 

 

 
Δηθόλα 25 Λνγόηππν εθαξκνγήο internet of things 

 

O απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο είλαη γεγνλόο. Γπλαηόηεηα ειέγρνπ θσηηζκνύ θαη ζεξκνθξαζίαο 

ζπηηηνύ από ην smartphone. Μέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί ν ρξήζηεο λα δώζεη εληνιή 

λα μεθηλήζεη ην πιπληήξην ξνύρσλ, λα αλάςεη ηηο ιάκπεο ζην ζπίηη, κπνξεί λα ειέγρεη από ην 

γξαθείν κέρξη ην κπάλην θαη ηελ θνπδίλα, από ην baby monitor κέρξη ην θεληξηθό ζύζηεκα 

ζέξκαλζεο θαη ην ζύζηεκα αζθαιείαο, όια πεξλνύλ ζηνλ έιεγρν ηνπ smartphone
22

. 

2.2.11 Slack  

 
 

Δηθόλα 26 Λνγόηππν εθαξκνγήο Slack 

 

 

To slack είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ππόζρεηαη λα θάλεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

ζπλεξγάηεο επθνιόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε. Ζ εθαξκνγή πξνζαξκόδεηαη έηζη ώζηε λα 

εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε κόλν γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Μεηαμύ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα έηζη ώζηε λα έρνπλ ηδησηηθέο ή δεκόζηεο ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηνπο, 
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λα κνηξαζηνύλ πιηθό θαη θσηνγξαθίεο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο ζε 

πνιιέο νκάδεο ηαπηόρξνλα. Ζ θάζε λέα νκάδα πνπ ζα πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην ινγαξηαζκό 

ζα νκαδνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθό θαλάιη. Ζ εθαξκνγή είλαη δσξεάλ, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο 

ζηνπο ρξήζηεο θαη επηηξέπεηαη ε αλαδήηεζε κέρξη θαη 10.000 κελπκάησλ.  Έλαο όκσο 

standard ινγαξηαζκόο θνζηίδεη 8$ ηνλ κήλα δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο άπεηξσλ 

κελπκάησλ. Τπάξρεη θαη ν plus ινγαξηαζκόο πνπ θνζηίδεη 15$ κεληαίσο πνπ δηαζέηεη αθόκα 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Δλώ ζα πξνζηεζεί θαη ν ιαγαξηαζκόο Enterprise ν νπνίνο ζα 

αθνξά κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία ζε θαζαξά εηαηξηθό επίπεδν
23

. 

2.2.12 Google Calendar  

 
Δηθόλα 27 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Google Calendar 

 

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ γίλεηαη πιένλ πνιύ εύθνιε κε ηε ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο 

Google ην νπνίν είλαη δσξεάλ ζην Google Play Store όζν θαη ζην App Store.  Μόιηο γίλεη ε 

εγθαηάζηαζε κπνξεί πιένλ ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν event ή έλα reminder. Ζ 

θιαζηθή ππελζύκηζε είλαη ην reminder, αιιά ην event είλαη κηα εθδήισζε ζηελ νπνία 

νθείιεη ν ρξήζηεο λα παξαβξεζεί. Σν reminder έρεη πνιιέο δηαζέζηκεο κνξθέο γηα θαιύηεξε 

νξγάλσζε. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα θάλεη επηινγή κεηαμύ αλ ρξεηάδεηαη λα θαιέζεη 

θάπνηνλ ζην ηειέθσλν, λα ζηείιεη έλα email, λα θιείζεη ηξαπέδη, λα κεηαβεί ζε θάπνηνλ 

ζηαζκό γηα κηα κεηαθίλεζε θαη άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Έπεηηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

νξίζεη εκεξνκελία θαη αλ ζα επαλαιακβάλεηαη ε εηδνπνίεζε. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
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λα επεμεξγαζηεί όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηδνπνίεζε ν ρξήζηεο από ηελ αξρή. 

Όιεο  νη εηδνπνηήζεηο ζα εκθαλίδνληαη απηόκαηα ζην εκεξνιόγην ηνπ Google ινγαξηαζκνύ 

online,ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο π.ρ θηλεηό, tablet, ππνινγηζηήο
24

.  

 

2.2.13 Dropbox  

 
Δηθόλα 28 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο dropbox 

 

 

Δίλαη ε δηαζεκόηεξε ππεξεζία Online απνζήθεπζεο, πξνζθέξεη κηθξό δσξεάλ ρώξν αιιά 

παξακέλεη „„ειβεηηθόο ζνπγηάο‟‟ ησλ ππεξεζηώλ cloud. Δπηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζε αξρεία 

από παληνύ αξθεί λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην internet. Άιιεο παξόκνηεο ππεξεζίαο είλαη ην 

Google Drive θαη ην Microsoft OneDrive. Σν Dropbox αξηζκεί πάλσ από 500 εθαηνκκύξηα 

ρξήζηεο.  Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Dropbox είλαη ε απιόηεηα ζηε ρξήζε θαη ηε 

θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  ε αξρηθή θάζε πξνζθέξεη κόλν 2GB δσξεάλ, ζε ζύγθξηζε 

κε ηα 15GB ηνπ Google Drive θαη ην OneDrive. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα θεξδίζεη ζπλνιηθά 

625ΜΒ επηπιένλ αλ ζπλδέζεη ην Dropbox κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ζην Twitter,Facebook, 

αθόκα θαη κε ηε δεκνζίεπζε ελόο ζρνιίνπ θαη follow ζην ινγαξηαζκό ηνπ Dropbox ζην 

Twitter. Αύμεζε ηνπ ρώξνπ γίλεηαη θαη κε emails πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο ζε θίινπο ηνπ θαη 

αθνύ θάλνπλ απηνί εγγξαθή. Με θάζε λέα εγγξαθή ν ρξήζηεο θεξδίδεη 500ΜΒ, ην κέγηζην 

πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ν ρξήζηεο από απηή ηε κέζνδν θηάλεη ηα 16GB γηα 32 θίινπο, θαη 
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αληίζηνηρα 32GB γηα 32 θίινπο ζην Dropbox Pro. Δπίζεο ππάξρεη πξόζβαζε ζε παιαηόηεξεο 

εθδόζεηο αξρείσλ θαη πιήξε πξνεπηζθόπεζε ηνπ αξρείνπ παηώληαο απιά πάλσ ζην αξρείν. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα επαλαθέξεη αθόκα θαη θάπνην δηαγξακκέλν αξρείν από ην θάθειν 

Deleted Files. Σα αξρεία δηαηεξνύληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν γηα 30 εκέξεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ αλ ν ρξήζηεο δελ είλαη online δελ κπνξεί νύηε λα κεηαθηλήζεη αξρεία 

νύηε λα ηα δηαγξάςεη. Σν πξόβιεκα απηό ιύλεηαη κε ηνλ θάθειν Favorites[Αγαπεκέλα], 

παηώληαο ην εηθνλίδην ηνπ αζηεξηνύ. Ζ πξνζζήθε ζηα Favorites ηαπηόρξνλα απνζεθεύεη 

ηνπηθά ην εθάζηνηε αξρείν ζην tablet ή ζην smartphone θαη έηζη απηό είλαη δηαζέζηκν 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή αθόκα θαη αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία πηήζεο. Σέινο ζηνλ 

ηνκέα Security[Αζθάιεηα] ησλ ξπζκίζεσλ ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηηο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό Dropbox. Δάλ ινηπόλ έρεη γίλεη log in ζηελ 

θιεκκέλε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα ζηείιεη ζηελ αζηπλνκία ηελ IP πνπ ζα βξεη κέζα 

ζε απηό ην θάθειν
25

.    

2.2.14 Lonely Planet  

 

 

 
 

Δηθόλα 29 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Lonely Planet 

 

H εθαξκνγή πξνζθέξεη 37 δσξεάλ νδεγνύο πόιεσλ ζε κέξε αλά ηε πθήιην, αιιά θαη offline 

ράξηεο. Δπίζεο ε εθαξκνγή δίλεη ζπκβνπιέο έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα εμεξεπλήζεη όια ηα 
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σξαία κέξε ζηελ πόιε πνπ έρεη επηζθεθηεί. Μπνξεί λα απνζεθεύζεη θαη λα βαζκνινγήζεη  

ρώξνπο πνπ επηζθέθηεθε έηζη ώζηε λα ηνπο μαλά επηζθεθηεί αιιά θαη γηα λα ην δνπλ θαη νη 

ππόινηπνη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Όηαλ δεκηνπξγήζεθε εμππεξεηνύζε κόλν ηηο πόιεηο: 

Άκζηεξληακ, Βαξθειώλε, Λνλδίλν, Παξίζη, Ρώκε θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίρηεθε γηα ζρεδόλ 

όιεο ηηο πόιεηο παγθνζκίσο. Ο ρξήζηεο ληώζεη ζαλ λα θξαηάεη ράξηε ζηα ρέξηα ηνπ αιιά 

ηαπηόρξνλα λα ηνλ βνεζάεη θαη λα ηνπ δίλεη ζπκβνπιέο
26

. 

2.2.15 GMAIL  

 

 
Δηθόλα 30 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Gmail 

 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο Google γηα emails είλαη πνιύ εύθνιε ζηε ρξήζε ηεο, ν ρξήζηεο ιακβάλεη ηα 

κελύκαηα ηνπ άκεζα θαη κπνξεί λα απαληήζεη απεπζείαο αθόκα θαη εθηόο ζύλδεζεο, θαζώο 

θαη λα αλαδεηήζεη θάπνην παιαηόηεξν κήλπκα πνπ είρε ιάβεη ή ζηείιεη ζηε κπάξα 

αλαδήηεζεο αθόκα θαη κε κηα ιέμε θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα 

πνπ ςάρλεη. Σν Gmail νξγαλώλεη  ηα κελύκαηα ζε εηζεξρόκελα, θνηλσληθά θαη δηαθεκηζηηθά 

ελώ εκπνδίδεη ηα αλεπηζύκεηα κελύκαηα πξηλ θηάζνπλ ζηα εηζεξρόκελα ηνπ ρξήζηε έηζη 

ώζηε λα παξακείλεη ν ινγαξηαζκόο ηνπ αζθαιήο. Γηαζέηεη ζην ρξήζηε 15GB δσξεάλ ρώξν 

απνζήθεπζεο θαη ηέινο κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλδέζεη πνιινύο ινγαξηαζκνύο Gmail θαη κε-

Gmail θαη λα ιακβάλεη ηα κελύκαηα ηνπ θαλνληθά
27
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2.2.16 Microsoft Outlook  

 

 
Δηθόλα 31 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Microsoft Outlook 

 

 

Δίλαη κηα ειαθξηά θαη επέιηθηε εθαξκνγή πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλδέζεη πνιιά emails 

ηαπηόρξνλα. Πεξηιακβάλεη θάθειν εηζεξρνκέλσλ ν νπνίνο είλαη επηθεληξσκέλνο ζηα 

ζεκαληηθά κελύκαηα θαη ππνζηεξίδεη Apple Watch
28

. Δπίζεο είλαη πνιύ εύθνιε ε 

επηζύλαςε ελόο αξρείνπ θαη ε απνζηνιή ηνπ ζε θάπνην άιιν email ρσξίο λα ην θαηεβάζεη ν 

ρξήζηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ OneDrive, Dropbox θαη άιισλ παξόκνησλ εθαξκνγώλ. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί ελώ βξίζθεηαη ζην δξόκν λα αλνίμεη ζπλεκκέλα έγγξαθα Word, Excel ή 

άιισλ εθαξκνγώλ ηνπ Office γηα απεπζείαο επεμεξγαζία θαη επηζύλαςε ζε θάπνην email
29

. 

2.2.17 REDPHONE 

 

 

 
 

Δηθόλα 32 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Redphone 

 

Δίλαη κηα ηθαλόηαηε εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηεί 

θξππηνγξαθεκέλεο θιήζεηο πξνο άιινπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο από ην αζθαιέο VoIP 
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δίθηπν ηνπ developer. Θεηηθό είλαη όηη ιεηηνπξγεί κε ην dialer ηεο ζπζθεπήο εηδνπνηώληαο 

ηνλ ρξήζηε όηαλ θάπνηνο άιινο ρξήζηεο ηνπ RedPhone ηνλ θαιεί θαη έηζη ε θιήζε κπνξεί 

λα απνθξππηνγξαθεζεί
30

. 

2.2.18 Skype  

 
Δηθόλα 33 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Skype 

 

 

Δίλαη έλα από ηα θαιύηεξα, δσξεάλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο γηα Android θαη iPhone. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα θαιεί θαη λα θάλεη βηληενθιήζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ Skype ρσξίο 

ρξέσζε, παξέρεηαη θαη ε δπλαηόηεηα λα αγνξάζεη κηα πίζησζε πξνθεηκέλνπ λα θαιέζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζηαζεξό ή θηλεηό. Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηηο 2 θάκεξεο ηνπ θηλεηνύ 

θαζώο θαη ην 3G/4G ή Wi-Fi
31

. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη νκαδηθή θιήζε αθόκα θαη κε 25 

άηνκα ηαπηόρξνλα, ελώ γηα νκαδηθή ζπλνκηιία κπνξεί λα πξνζζέζεη έσο 300 άηνκα 

ηαπηόρξνλα. Σν Skype είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε ζπζθεπή π.ρ smartphone, tablet, Ζ/Τ θαη 

Mac
32
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2.2.19 Snapchat  

 
 

 

Δηθόλα 34 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Snapchat 

 

 

Μηα πξαγκαηηθά δηαζθεδαζηηθή εθαξκνγή θαη επράξηζηε εθαξκνγή. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

αληαιιαγή κελπκάησλ, εθήκεξα αξρεία εηθόλαο. πλνιηθά, ππάξρνπλ πάλσ από 100 εθαη. 

ελεξγνί κεληαίνη ρξήζηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ην snapchat γηα λα ζηέιλνπλ κελύκαηα 

πξνο ηνπο θίινπο ηνπο, κε ηελ πιεηνςεθία απηώλ λα είλαη γπλαίθεο (70%) θαη θάησ ησλ 25 

εηώλ (71%). Σα κελύκαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ snapchat εμαθαλίδνληαη από ην 

ηειέθσλν ηνπ παξαιήπηε κεηά από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ ν απνζηνιέαο επηιέγεη 

έσο θαη 10 δεπηεξόιεπηα σο όξην. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία, λα 

δσγξαθίζεη ή λα ζεκεηώζεη επάλσ ηεο θαη λα επηιέμεη ην ρξόλν πνπ ζα κπνξεί λα ηε δεη ν 

παξαιήπηεο. Τπνζηεξίδεη επίζεο θαη βίληεν, ελώ κεγάινο ιόγνο γίλεηαη γηα ηελ ηειεπηαία 

ηξέια πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ είλαη ην face-swap κηα δηαζθεδαζηηθή ιεηηνπξγία 

όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί  λα αιιάμεη ην πξόζσπν ηνπ κε κηα άιιε εηθόλα π.ρ κε έλα δών ή έλα 

άιιν πξόζσπν
33

.   
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2.2.20 Tinder 

 

 
Δηθόλα 35 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Tinder 

 

Δίλαη κηα δηαζθεδαζηηθή θαη δεκνθηιήο εθαξκνγή γηα γλσξηκίεο. Σν Tinder εληνπίδεη κέζσ 

GPS ηνλ ρξήζηε, ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο ηνπ από ην πξνθίι ηνπ ζην Facebook 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξνπζηάδεη πηζαλνύο ππνςεθίνπο αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, 26 εθαηνκκύξηα άηνκα αλαδεηνύλ θαζεκεξηλά ην ηαίξη ηνπο ζην Tinder. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ επηηεπρζεί 8 δηζεθαηνκκύξηα “δεπγαξώκαηα”», ζύκθσλα κε ηνλ 

εθπξόζσπν Σύπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ ην ιαλζάξεη, Evan Bonnstetter. Πεξίπνπ ην 58% πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ  είλαη άλδξεο, ην 85% ειηθίαο 18-34 εηώλ θαη θαηά κέζνλ όξν ρξεζηκνπνηνύλ 

ην app θαζεκεξηλά γηα πεξίπνπ κηάκηζε ώξα. Σν Σinder δηαηίζεηαη ζε 196 ρώξεο θαη ζε 30 

γιώζζεο
34

. 

2.2.21 Twitter  

 
 

Δηθόλα 36 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Twitter 

 

 

Σν Twitter είλαη έλα Κνηλσληθό Γίθηπν ην νπνίν αλήθεη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ Social 

Media θαη ζεσξείηαη ην δεύηεξν δεκνθηιέζηεξν απηή ηε ζηηγκή πίζσ από ην Facebook. 

                                                 
34
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ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ην Twitter έρεη 271 εθαη. ελεξγνύο 

κεληαία ρξήζηεο. Γηα πνιύ θαηξό ε Twitter Inc., ε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην θνηλσληθό δίθηπν 

άξγεζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηεο εθαξκνγή. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο έθαλαλ ηηο δηθέο 

ηνπο πξνηάζεηο. Όηαλ ην Twitter ιάλζαξε ηελ δηθή ηνπ εθαξκνγή νη ρξήζηεο ην αγθάιηαζαλ 

ακέζσο 
35

.Σν Twitter είλαη κηα δσξεάλ social networking θαη micro-blogging ππεξεζία, ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα γξάθνπλ ζύληνκα κελύκαηα κέρξη 140 ραξαθηήξεο θαη 

λα δηαβάδνπλ ηα κελύκαηα ησλ άιισλ ρξεζηώλ ηεο ππεξεζίαο (ηα γλσζηά σο tweets). Ο 

ρξήζηεο έρεη ινηπόλ ηελ δπλαηόηεηα κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ λα αθνινπζεί ρξήζηεο, λα 

έρεη αθνινύζνπο, λα θνηλνπνηεί κελύκαηα άιισλ θαη λα επηζεκαίλεη ηα αγαπεκέλα ηνπ 

Tweet. Δπίζεο ην Twitter Periscope βνεζά ζηελ δσληαλή κεηάδνζε βίληεν. Δθηόο από ηελ 

δσληαλή κεηάδνζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη βίληεν άιισλ ρξεζηώλ 

θαη λα κπνξεί λα απνζεθεύζεη πεξηερόκελν κε ζθνπό λα ην δεη αξγόηεξα . Μία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ, ηα hashtags, θαζηεξώζεθαλ από ην 

Twitter θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ζπγθέληξσζε όισλ ησλ tweets γύξσ από 

κηα ζπδήηεζε. Σν Twitter είλαη έλα κέζν ην νπνίν εληζρύεη ην δεκόζην δηάινγν, θάηη ην 

νπνίν είλαη εθηθηό αθνύ δε κπνξεί θαλείο λα θιπαξήζεη κε ην όξην ησλ 140 ραξαθηήξσλ. 

ύκθσλα κε ηελ Sarah White αλ γηα παξάδεηγκα όια ηα tweets πνπ δεκνζηεύνληαη ζε κηα 

εκέξα κπνξνύζαλ λα είλαη γξακκέλα ζε έλα post-it, ηόηε ζα είραλ θπθιώζεη όιε ηε γε. 

Σέινο, έρεη πνιινύο celebrities θαη ηα πεξηζζόηεξα έθηαθηα λέα θαη εηδήζεηο πξνέξρνληαη 

από απηό. ην Twitter είλαη όινη «δεκνζηνγξάθνη»
36

.  
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2.2.22 Whatsapp Messenger 

 

 
 

Δηθόλα 37 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Whatsapp Messenger 

 

Το WhatsApp είναι μία social εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα ζνα messenger για διάφορα 

mobile λειτουργικά ςυςτιματα. Στόχοσ του είναι να αντικαταςτιςει τθν επικοινωνία των 

χρθςτϊν μζςω SMS και να βάλει ςτο «παιχνίδι» τθν επικοινωνία με μθνφματα μζςω 

ίντερνετ (WiFi ι 3G/4G). Ζνασ από τουσ ανταγωνιςτζσ του ςτθν Ελλάδα είναι το Viber. Η 

κοινότθτα του WhatsApp είναι θ μεγαλφτερθ που μπορεί κανείσ να ςυναντιςει ςε 

messenger app αυτι τθ ςτιγμι και ξεπερνά τουσ 600 εκατ. ενεργοφσ μθνιαίουσ χριςτεσ. Σε 

αυτό βοικθςε και θ εξαγορά τθσ εφαρμογισ από το Facebook, με το ποςό να αγγίηει 

ςυνολικά τα 19 δις. δολάρια! Κάκε χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει λογαριαςμό κάνοντασ 

χριςθ του αρικμοφ του κινθτοφ τθλεφϊνου του και δίνοντασ ζνα όνομα με το οποίο κα 

εμφανίηεται ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ και προαιρετικά μια φωτογραφία. Στθ ςυνζχεια, θ 

εφαρμογι κάνει χριςθ τθσ λίςτασ επαφϊν τθλεφϊνου του χριςτθ και προςκζτει όςεσ 

επαφζσ ζχουν WhatsApp λογαριαςμό ςτθ λίςτα επαφϊν για αποςτολι μθνυμάτων μζςω 

ίντερνετ. Αυτό ςθμαίνει πωσ για να κάνει κάποιοσ χριςτθσ προςκικθ ζναν άλλο χριςτθ, κα 

πρζπει να αποκθκεφςει τον αρικμό που χρθςιμοποιεί ςτο WhatsApp ςτθ λίςτα επαφϊν 

τθλεφϊνου τθσ ςυςκευισ του. Η χριςθ τθσ εφαρμογισ είναι αρκετά απλι. Κάκε ςυνομιλία 

μπορεί να είναι ατομικι ι ομαδικι. Ο χριςτθσ, εκτόσ από μθνφματα κειμζνου, μπορεί να 

http://www.socialmedialife.gr/tag/whatsapp
http://www.socialmedialife.gr/tag/viber
http://www.socialmedialife.gr/109242/whatsapp-600-active-million-users/
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ςτζλνει φωτογραφίεσ, βίντεο, φωνθτικά μθνφματα, emojis, τθν τοποκεςία του  και άλλεσ 

επαφζσ. Σφντομα, θ εφαρμογι αναμζνεται να αποκτιςει και λειτουργία κλιςεων μζςω 

ίντερνετ, κάτι το οποίο ζχει κακυςτεριςει αρκετά. Τζλοσ, θ χριςθ του WhatsApp 

είναι δωρεάν για ζναν χρόνο και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ μπορεί να πλθρϊςει ζνα ποςό 

λίγο κάτω του 1 ευρϊ για ανανζωςθ για ζναν επιπλζον χρόνο37. 

2.2.23 Netflix  

 

 
 

Δηθόλα 38 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Netflix 

 

 

Δίλαη ε θνξπθαία ππεξεζία ζπλδξνκήο παγθνζκίσο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηαηληώλ θαη 

ηειενπηηθώλ επεηζνδίσλ ζην θηλεηό. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ Netflix θαη ηόηε 

ζα κπνξεί λα απνιαύζεη ακέζσο από ην ηειέθσλν ηνπ ηελ ηαηλία ή ζεηξά πνπ επηζπκεί. Ο 

πξώηνο κήλαο είλαη δσξεάλ κε ηελ εγγξαθή. Έρεη κεγάιε πνηθηιία από ρηιηάδεο ηίηινπο 

θαζώο θαη λέα επεηζόδηα πνπ πξνζηίζεληαη ηαθηηθά. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

παξαθνινπζεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηαηλία ζε κηα ζπζθεπή θαη λα ζπλερίζεη λα ηελ 

παξαθνινπζεί ζε κηα άιιε (π.ρ tablet, smartphone) θαη ηέινο λα βαζκνινγεί ηηο αγαπεκέλεο 

ηνπ εθπνκπέο έηζη ώζηε ην Netflix λα ηνπ πξνηείλεη θαιύηεξνπο ηίηινπο ζύκθσλα κε απηά 

πνπ ηνπ αξέζνπλ
38

.  
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2.2.24 Opapp  

 

 
Δηθόλα 39 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Opapp 

 

 

Δίλαη ε επίζεκε εθαξκνγή ηνπ ΟΠΑΠ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα ηνπ. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί ηα 

δηθά ηνπ ςεθηαθά δειηία ζηα παηρλίδηα θαη εηδνπνηείηαη κέζσ push notifications γηα ηα 

θεξδηζκέλα ηνπ δειηία.  Δπίζεο κπνξεί λα δεη αλ θέξδηζε ζθαλάξνληαο ην barcode ηνπ 

δειηίνπ ηνπ, λα δεη δσληαλά ηηο θιεξώζεηο ηνπ παηρληδηνύ ΚΗΝΟ, λα δεη απνηειέζκαηα 

πξνεγνύκελσλ θιεξώζεσλ, δηάθνξα ζηαηηζηηθά ησλ παηρληδηώλ, κπνξεί λα βξεη ην 

θνληηλόηεξν πξαθηνξείν ΟΠΑΠ δίπια ηνπ θαη ηέινο λα πάξεη ηειέθσλν ηε γξακκή 

ππνζηήξημεο από ηπρεξά παηρλίδηα
39

. 

2.2.25 Shazam 

 

 

 
 

Δηθόλα 40 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Shazam 

 

Δίλαη κηα από ηηο πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο ζηνλ θόζκν, ρξεζηκνπνηείηαη από εθαηνληάδεο 

εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ζηνλ θόζκν θαη είλαη εληειώο δσξεάλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα βξεη ηελ κνπζηθή πνπ αθνύεη γύξσ ηνπ. Απιά αλνίγεη ηελ εθαξκνγή 

θαη παηώληαο ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ηνλ 
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ηίηιν ηνπ θνκκαηηνύ, ηνλ θαιιηηέρλε θαη κεξηθέο θνξέο θαη ην άικπνπκ από ην νπνίν παίδεη. 

Θα κπνξεί επίζεο λα αθνύζεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη από ην google play music. Δπίζεο 

κπνξεί λα ηελ ελεξγνπνηήζεη ζε αθίζεο, πεξηνδηθά θαη βηβιία αξθεί λα ππάξρεη ην ινγόηππν 

ηνπ Shazam. Λεηηνπξγεί θαη ζε  Android Wear SmartWatch. Σέινο ν ρξήζηεο γηα  λα 

απνθύγεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ηνπ δείρλεη ε δσξεάλ έθδνζε κπνξεί λα θαηεβάζεη ην Shazam 

Encore πνπ θνζηίδεη 4,99€
40

.  

 

2.2.26 Spotify  

 
 

Δηθόλα 41 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Spotify 

 

Υάξε ζην ηεξάζηην θαηάινγν ηεο κνπζηθήο ην Spotify έρεη γίλεη ν ζηπινβάηεο γηα δσξεάλ, 

λόκηκν streaming. Πιένλ είλαη δσξεάλ γηα θηλεηά θαη tablet. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αθνύζεη 

θαη λα θαηεβάζεη νπνηνδήπνηε ηξαγνύδη ζέιεη κε θαηαπιεθηηθή πνηόηεηα ήρνπ θαη ρσξίο 

δηαθεκίζεηο. Ξερσξίδεη γηα ηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ θπθινθνξνύλ ην λέν 

ηνπο άικπνπκ ζηελ ππεξεζία ηελ ίδηα εκέξα πνπ βγαίλεη ζηα δηζθνπσιεία. Σέινο ππάξρεη 

θαη ε έθδνζε κε ζπλδξνκή όπνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη πξόζβαζε ζηελ 

on demand ππεξεζία θαη ηνπο Led Zeppelin
41
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2.2.27 Tunein Radiν 

 
 

Δηθόλα 42 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Tunein Radio 

 

  

Αθόκα θαη αλ δελ δηαζέηεη ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε ξαδηνθσληθό δέθηε, κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε έλα θνληηλό Wifi ή ζην δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ θαη ην 

Tunein ζα ζπληνλίζεη ηνλ αγαπεκέλν ζηαζκό ηνπ ρξήζηε κέζσ internet θαη ηέινο κπνξεί λα 

πξνζζέζεη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ ζηαζκνύο ζε κηα ιίζηα γηα λα ηνπο έρεη πάληα εύθαηξνπο. 

Σέινο είλαη δηαζέζηκε θαη γηα ζπζθεπέο Android Wear SmartWatch ελώ  δηαζέηεη θαη  ην 

ινγηζκηθό κέηξεζεο ηεο ηειεζέαζεο ηεο Nielsen
42

. 

2.2.28 Google Photos 

 

 
 

Δηθόλα 43 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Google Photos 

 

Ζ εθαξκνγή έρεη απεξηόξηζηε ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο θαη ηελ ηζρπξή κεραλή 

αλαδήηεζεο, νξγαλώλεη ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ αλεβάδεη ν ρξήζηεο ελώ κπνξεί 

λα αλαδεηήζεη θάπνηα θσηνγξαθία κε θξηηήξην ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζε 

απηή. Πεξηιακβάλεη επίζεο αξθεηά θαη ηζρπξά θίιηξα επεμεξγαζίαο θαη βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ ιήςεσλ ηνπ ρξήζηε
43

. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα θηηάμεη ηα δηθά ηνπ θνιιάδ 
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θαη λα ελώζεη ζε βηληεάθη πνιιέο θσηνγξαθίεο πνπ είλαη κε ίδην πεξηερόκελν. Σέινο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ άικπνπκ θαη λα πξνζθαιέζεη άιια άηνκα λα 

βάινπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο πνπ έρνπλ ην ίδην ζέκα
44

.  

2.2.29 Nasa app 

 
 

Δηθόλα 44 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Nasa app 

 

 

Ζ NASA έρεη θπθινθνξήζεη αξθεηέο εθαξκνγέο γηα smartphones, νη πεξηζζόηεξεο εθ ηνλ 

νπνίσλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν [NASA Television,ISSLive,NASA Space 

Weather]. H ζπγθεθξηκέλε όκσο εθαξκνγή απνηειεί ηε λαπαξρίδα ηεο ππεξεζίαο, θαη κε 

απηόλ ην ξόιν ελζσκαηώλεη έλα επξύ θάζκα πεξηερνκέλνπ ηεο NASA. Οη εξαζηέο ηνπ 

δηαζηήκαηνο θαη ηα πεξίεξγα κπαιά ζα ιαηξέςνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδεη πινύην 

εηδεζενγξαθίαο, ραξαθηεξηζηηθά, εηθόλεο, βίληεν θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο 

ππεξεζίαο ζε κία κόλν εθαξκνγή. Θεσξείηαη σο ε ακέζσο θαιύηεξε εκπεηξία ηνπ 

αζηξνλαύηε ή αζηξνλόκνπ. Ζ επίζεκε εθαξκνγή ηεο NASA δηαζέηεη ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο 

ηεο ππεξεζίαο, streaming videos θαη άιια
45
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2.2.30 e-Food  

 
Δηθόλα 45 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο e-food 

 

 

Δίλαη ε θαιύηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή γηα παξαγγειία θαγεηνύ. Ο ρξήζηεο κέζα 

από ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή λα βξεη απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο, λα πιεξώζεη 

παξαδνζηαθά ζηελ πόξηα ηνπ αιιά θαη κε πηζησηηθή θάξηα ή PayPal, λα δεη όινπο ηνπο 

θαηαιόγνπο , λα δεη ηελ αθξηβή ώξα πνπ ζα ρξεηαζηεί ε παξαγγειία ηνπ
46

. Σέινο ε ππεξεζία 

ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζόηεξεο από 3.000 επηρεηξήζεηο ζε 42 πόιεηο
47

.  

2.2.31 Pepperplate 

 

 
 

Δηθόλα 46 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Pepperplate 

 

Σν Pepperplate θάλεη εύθνιε ηελ πξόζβαζε ζε ζπληαγέο από Android ή iOS smartphone, ν 

ρξήζηεο εθηόο από ην λα δεη ζπληαγέο, κπνξεί λα ηηο κνηξαζηεί θαη κε ηνπο θίινπο ηνπ κέζσ 

Facebook θαη Twitter, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ ζπληαγέο , λα πξνζζέζεη κελνύ 
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γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα ή θαη κήλα θαη ηέινο λα δεκηνπξγήζεη ηε ιίζηα κε ηα ςώληα θαη 

λα ηα θαηεγνξηνπνηήζεη π.ρ εθείλα πνπ ζα ςσλίζεη από ην καλάβηθν
48

. 

2.2.31 Alpha Bank 

 

 
 

Δηθόλα 47 Λνγόηππν ηεο εθαξκνγήο Alpha Bank 

 

 

Με ηελ αλαλεσκέλε εθαξκνγή ηεο Alpha Bank πξνζθέξνληαη ζηνλ ρξήζηε απόιπηε επειημία 

θαη απηνλνκία ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ.  Πιένλ ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα 

ππόινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκώλ, θαξηώλ θαη δαλείσλ. Μπνξεί λα πιεξώζεη 

ινγαξηαζκνύο, πηζησηηθέο θάξηεο θαη δάλεηα θαζώο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο πόληνπο ηεο 

θάξηαο ηνπ. Μπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα αλαδεηήζεη ATM πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ κε 

ράξηεο θαη νδεγίεο δηαδξνκήο. Σέινο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θάπνηνλ εθπξόζσπν 

ηεο ηξάπεδαο γηα ζπλαιιαγέο θαη ηειεθσληθή εμππεξέηεζε
49

.  

2.2.32 Amazon 

 

 

 
 

Δηθόλα 48 Λνγόηππν εθαξκνγήο Amazon 
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Σν Amazon είλαη ε αγνξά ηνπ internet, ην κνλαδηθό κέξνο όπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

αγνξάζεη ζρεδόλ ηα πάληα θαη θπξίσο θζελά. Γύν από ηα θαιύηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ην barcode scanner θαη έλα θσηνγξαθηθό εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα 

θάλεη δηαθξηηηθά ζύγθξηζε ζηε ηηκή ελόο πξντόληνο ζθαλάξνληαο ή θσηνγξαθίδνληαο ην. 

Σέινο ην amazon ζηέιλεη ζην ρξήζηε emails ή ζηα social media κήλπκα κε πξνζθνξέο πνπ 

ζα ηνλ ελδηέθεξαλ ζρεηηθέο κε απηέο πνπ έρεη αλαδεηήζεη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο
50

.  

 

2.2.33 Gate Guru  

 
 

Δηθόλα 49 Λνγόηππν εθαξκνγήο Gate Guru 

 

 

Σν Gate Guru είλαη κηα must-have εθαξκνγή γηα ηαμηδηώηεο θαη αλήθεη ζηελ εηαηξεία 

TripADvisor. Βνεζάεη πνιύ ζηε πινήγεζε ζε αεξνδξόκηα , ζα ελεκεξώζεη ηνλ ρξήζηε γηα 

ρξόλνπο αλακνλήο, πνπ ζα βξεη θξέζθν θαγεηό έηζη ώζηε λα ηαμηδέςεη κε κεγαιύηεξε 

ζηγνπξηά. Δλζσκαηώλεηαη κε ηα Tripit θαη Kayak γηα ιεπηνκέξεηεο πηήζεσλ θαη ηέινο 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαη γηα θνηλσληθή θνηλή ρξήζε πνιπκέζσλ (Facebook, Twitter, 

Foursquare)
51

. 
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2.2.34 Google Goggles  

 
 

Δηθόλα 50 Λνγόηππν εθαξκνγήο Google Goggles 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ θάκεξα ηνπ smartphone ν ρξήζηεο κε κηα απιή θσηνγξαθία, έλαλ 

πίλαθα ή αθόκα θαη έλα παλό πνπ είλαη γξακκέλν ζε γιώζζα πνπ δελ ηελ γλσξίδεη ν ρξήζηεο 

ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο google κπνξεί λα ηνπ δώζεη πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαιάβεη ηη 

βιέπεη. Γηαρεηξίδεηαη αθόκε θαη QR codes θαη barcodes γηα επθνιόηεξε ρξήζε
52

. 

2.2.35 Google Maps 

 

 
Δηθόλα 51 Λνγόηππν εθαξκνγήο Google Maps 

 

Οη Υάξηεο Google  είλαη ππεξεζία ραξηνγξάθεζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ εθαξκνγή θαη ε 

ηερλνινγία ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη από ηελ Google θαη ππνζηεξίδεη πνιιέο ππεξεζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ράξηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο "Υάξηεο Google". Πξνζθέξεη 

ράξηεο δξόκσλ θαη ζρεδηαζηή δηαδξνκώλ γηα κεηαθνξέο κε ηα πόδηα, απηνθίλεην, πνδήιαην 

(beta) ή κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Πεξηιακβάλεη επίζεο εληνπηζκό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε πόιεηο ζε πνιιέο ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη δνξπθνξηθέο εηθόλεο ησλ 

xαξηώλ Google δελ αλαλεώλνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, σζηόζν ε Google πξνζζέηεη 

δεδνκέλα ζηε Κύξηα Βάζε δεδνκέλσλ ηεο ζε ηαθηηθή βάζε θαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο 
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εηθόλεο δελ είλαη πάλσ από ηξηώλ εηώλ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε αλαβάζκηζε ηνλ Ηνύιην 

ηνπ 2012, ε Διιάδα ήηαλ κία από ηηο 11 ρώξεο πνπ επηιέρζεθαλ
53

. 

2.2.36 Google translate 

 

 
 

Δηθόλα 52 Λνγόηππν εθαξκνγήο Google Translate 

 

Ζ Μεηάθξαζε Google ή Google Translate είλαη κηα πνιπγισζζηθή ππεξεζία πνπ παξέρεηαη από 

ηελ Google Inc γηα λα κεηαθξάζεη γξαπηό θείκελν από κηα γιώζζα ζε κηα άιιε. Τπνζηεξίδεη 103 

γιώζζεο. Γηαζέηεη άκεζε κεηάθξαζε από νκηιία ζε 32 γιώζζεο θαη ηέινο κεηαθξάδεη κε ηελ βνήζεηα 

ηεο θάκεξαο ηνπ smartphone θσηνγξαθίεο θεηκέλνπ
54

.  

2.2.37 Moovit 

 
 

Δηθόλα 53 Λνγόηππν εθαξκνγήο Moovit 

Σν Moovit είλαη ε θαιύηεξε  ηνπηθή εθαξκνγή γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο ζην θόζκν ηελ νπνία 

εκπηζηεύνληαη πάλσ από 30 εθαηνκκύξηα επηβάηεο ζε πεξηζζόηεξεο από 800 πόιεηο. Με ηηο πην 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο από θάζε άιιε εθαξκνγή γηα ηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, ην Moovit  πξνζζέηεη 
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κηα λέα πόιε θάζε 24 ώξεο. πλδπάδνληαο όιεο ηηο επηινγέο κεηαθίλεζήο καδί ζε κία θαη κόλν 

εθαξκνγή. Δπεηδή νη δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο είλαη πάληα απξόβιεπηεο, ην Moovit ελεκεξώλεηαη 

ζπλερώο θαζώο νη δηαρεηξηζηέο ζπγθνηλσλίαο αιιάδνπλ ηα δξνκνιόγηα ή ηξνπνπνηνύλ ηελ ππεξεζία. 

Μεηαθνξά κε ην Moovit γίλεηαη ζε όιεο ηηο κεγάιεο πόιεηο ζε όιε ηε ρώξα: Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. Σν Moovit ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο κεγάινπο θνξείο ζπγθνηλσληώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ΟΑΑ, ΣΡΑΗΝΟΔ, Ο.Α..Θ. θαη άιινη. Σέινο ην Moovit είλαη κηα 

παγθόζκηα εθαξκνγή
55

. 

 

2.2.38 Parkaround 

 
 

Δηθόλα 54 Λνγόηππν εθαξκνγήο Parkaround 

 

 

Σν ParkAround είλαη κηα κνλαδηθή εθαξκνγή πνπ  βνεζάεη ην ρξήζηε λα βξεη ζέζεηο parking ζε 

αζηηθά θέληξα ζε εηδηθέο ηηκέο κεησκέλεο έσο θαηά 80%. Σν ParkAround ηνπ δείρλεη πόζν 

αλακέλεηαη λα πιεξώζεη γηα parking πξηλ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Απιά επηιέγεη ηνλ πξννξηζκό 

ηνπ θαη πόζε ώξα ζέιεη λα παξθάξεη θαη κπνξεί εύθνια λα ζπγθξίλεη όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο κε βάζε ηελ ηηκή θαη ηηο ππόινηπεο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ
56

.  
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2.2.39 Paypal 

 
 

Δηθόλα 55 Λνγόηππν εθαξκνγήο Paypal 

 

 

H mobile εθαξκνγή ηνπ Paypal επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο όπνπ θαη 

αλ βξίζθεηαη. ηελ νπζία είλαη κηα online ππεξεζία κεηαθνξάο ρξεκάησλ. Δίλαη αζθαιέο θαη 

εύρξεζην, θαη γη‟ απηό ηνλ ιόγν ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, αλ όρη 

ζρεδόλ όια. Ζ εηαηξία πνπ ην ιεηηνπξγεί ήηαλ έσο πξόηηλνο ε ίδηα πνπ έρεη ην eBay θαη γη‟ 

απηό νη πεξηζζόηεξεο αγνξαπσιεζίεο ζην eBay εμσθινύληαη κέζσ PayPal. Πξνζθέξεη 

επίζεο δπλαηόηεηεο αγνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πιεξώλεη γηα αγαζά ή ππεξεζίεο, 

ρσξίο λα ρξεηαζηεί πνηέ λα δώζεη ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο ηνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Paypal
57

. 

2.2.40 Pockee 

 
 

Δηθόλα 56 Λνγόηππν εθαξκνγήο Pockee 

 

 

Δίλαη ε εμέιημε ζηνλ ηξόπν πνπ θάλεη νηθνλνκία ζηηο αγνξέο ηνπ έλαο άλζξσπνο, κε έλα 

click, θαηαρσξεί απόδεημε θαη θεξδίδεη κεηξεηά. Έρεη απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο. Με έλα 
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θιηθ θαη κόλν, ρσξίο εθηππώζεηο, θσδηθνύο, θάξηεο θαη άιιεο πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. 

Πξνζθνξέο ζε πξντόληα πνπ ςσλίδεη θαζεκεξηλά ν ρξήζηεο (δεκεηξηαθά, δπκαξηθά, ρπκνί, 

αλαςπθηηθά, αιιαληηθά, ηπξνθνκηθά, απνξξππαληηθά, θαιιπληηθά θαη πνιιά άιια) ζε πάλσ 

από 1.700 θαηαζηήκαηα ζνύπεξ κάξθεη ζε όιε ηελ Διιάδα, είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ. Σν 

Pockee δηαηίζεηαη δσξεάλ. Σέινο απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ζέζεο, ώζηε λα 

είλαη επθνιόηεξε ε εύξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε
58

. 

2.2.41 Skroutz 

 

 
 

Δηθόλα 57 Λνγόηππν εθαξκνγήο Skroutz 

 

 

Με ηελ εθαξκνγή Skroutz γίλεηαη γξήγνξε θαη εύθνιε ε ζύγθξηζε ηηκώλ θαη πξντόλησλ ζε 

πεξηζζόηεξα από 1.300 ειιεληθά e-shops κέζσ ηνπ smartphone. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπγρξνλίζεη θαη λα δεη  ηα αγαπεκέλα ηνπ πξντόληα κε ην ινγαξηαζκό ηνπ ζην skroutz.gr, θαη 

λα εμνηθνλνκήζεη ρξόλν θαη ρξήκα θάλνληαο ηηο πην έμππλεο online αγνξέο. Σέινο ε 

εθαξκνγή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαβάδεη αμηνινγήζεηο από άιινπο ρξήζηεο γηα πάλσ 

από 7 εθαηνκκύξηα πξντόληα ζε θαηεγνξίεο όπσο ηερλνινγία, κόδα, ζπίηη-θήπνο, παηδηθά-

βξεθηθά, auto-moto, hobby θιπ θαη βνεζάεη ζηελ εύξεζε ηνπ θνληηλόηεξνπ θαηαζηήκαηνο 

ζην ράξηε ηεο ζπζθεπήο ηνπ
59
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2.2.42 Taxibeat 

 
 

Δηθόλα 58 Λνγόηππν εθαξκνγήο Taxibeat 

 

 

To Taxibeat είλαη κία εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα (iPhone, Android θαη Windows) πνπ 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέμεη απηόο πνηνο νδεγόο ηαμί ζέιεη λα ηνλ εμππεξεηήζεη, κε 

βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Μπνξεί λα επηιέμεη ηνλ νδεγό κε ηελ πςειόηεξε 

βαζκνινγία από άιινπο επηβάηεο ηνπ Taxibeat, ην θαιύηεξν απηνθίλεην, ή απηόλ πνπ 

πξνζθέξεη επηπιένλ ππεξεζίεο (όπσο WiFi ζην ηαμί, βξεθηθό θάζηζκα, θνξηηζηή γηα ην 

θηλεηό ηνπ θ.ά). ηε ζπλέρεηα, βιέπεη ηνλ νδεγό ηνπ λα ηνλ πιεζηάδεη ζην ράξηε ηνπ 

smartphone ηνπ, επηβηβάδεηαη, απνιακβάλεη  ηε δηαδξνκή κε ην ηαμί θαη ζην ηέινο αμηνινγεί 

ηελ ζπλνιηθή ηνπ εκπεηξία
60

. 

2.2.43 TFA Tickets 

 
Δηθόλα 59 Λνγόηππν εθαξκνγήο TFA Tickets 

 

 

Υάξε ζε απηήλ ηελ εθαξκνγή νη κεηαθηλήζεηο κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ηεο Αζήλαο 

είλαη πιένλ επθνιόηεξεο. Όπνπ θη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο , κπνξεί  λα αγνξάζεη  ηα 

εηζηηήξηα πνπ δηαηίζεληαη από ηηο πγθνηλσλίεο Αζελώλ (ΟΑΑ Α.Δ.), ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 
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λα πεξηκέλεη ζε νπξέο ή λα ςάρλεη γηα εηζηηήξηα. Σν ίδην ην «έμππλν» θηλεηό ηνπ ή ην tablet 

κεηαηξέπεηαη ζε εηζηηήξην, θεξδίδνληάο ηνπ ρξόλν. Κάλνληαο απιά κηα εγγξαθή ζην 

ζύζηεκα θαη θαηαρσξώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξεί πιένλ λα αγνξάζεη κε αζθάιεηα θαη 

επθνιία ηα εηζηηήξηά ηνπ. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηεθπεξαηώζεη όιεο ηηο κειινληηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπ είλαη ηα ζηνηρεία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή θαη ε εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ 

επηβεβαίσζεο (CVV) ηεο πηζησηηθήο, ρξεσζηηθήο ή πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ηνπ. Μεηά ηελ 

αγνξά, ε εθαξκνγή ηνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεη εηζηηήξηα θαη ην κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη, είλαη λα ηα ελεξγνπνηήζεη  πξνηνύ επηβηβαζηεί. Γύν ιεπηά κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε, ηα εηζηηήξηα ζεσξνύληαη πιένλ επηθπξσκέλα. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε, δελ 

απαηηείηαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Δίλαη κηα θηιηθή ζηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγή πνπ ζα 

αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ κεηαθηλνύληαη νη άλζξσπνη  ζηελ Αζήλα όπνηνο θη αλ είλαη ν 

πξννξηζκόο ηνπο , θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ή βόιηα ζηελ πόιε. Σέινο ε εθαξκνγή είλαη 

δσξεάλ
61

. 

2.2.44 Winbank Wallet 

 

 
 

Δηθόλα 60 Λνγόηππν εθαξκνγήο Winbank Wallet 

 

 

H εθαξκνγή winbank wallet βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα πιεξώζεη κε ηνλ πην εύθνιν ηξόπν, 

απιά πιεζηάδνληαο ην θηλεηό ηνπ ζηα κεραλήκαηα (POS) απνδνρήο αλέπαθσλ (Contactless) 

πιεξσκώλ ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Οη αλέπαθεο πιεξσκέο 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε νπνηαδήπνηε Υξεσζηηθή Κάξηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ έρεη 
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ζπλδέζεη ζην winbankwallet. Δπηπιένλ, κε ην winbank wallet, κπνξεί λα παξαθνινπζεί, ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, ηόζν ην δηαζέζηκν ππόινηπν ηεο ρξεσζηηθήο ηνπ θάξηαο όζν θαη ην 

απνηέιεζκα ησλ πιεξσκώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κε ηελ εθαξκνγή (απαηηείηαη πξόζβαζε ζην 

internet κέζσ mobile data/ WiFi). Σν winbank wallet ηνπ πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηηο 

πιεξσκέο, θαζώο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ θαξηώλ ηνπ θξππηνγξαθνύληαη, ρσξίο λα 

απνζεθεύνληαη ζηελ εθαξκνγή ή ζην θηλεηό ηνπ . Δπηπιένλ, ζε θάζε ζπλαιιαγή απαηηείηαη ε 

εηζαγσγή ηνπ mPIN ην νπνίν νξίδεη εθείλνο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην winbank wallet πξέπεη λα έρεη ελεξγνύο θσδηθνύο winbank θαη γηα λα 

ζπλδέζεη ηηο ρξεσζηηθέο ηνπ θάξηεο πξέπεη λα δηαζέηεη Smartphone: κε δπλαηόηεηα NFC, κε 

ινγηζκηθό Android έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 4.4.2
62

. 

2.2.45 Comics  

 
 

Δηθόλα 61 Λνγόηππν εθαξκνγήο Comics 

 

 

Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζπιινγέο πεξηνδηθώλ θόκηθ, πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε γθάκα ησλ 

Marvel Comics θαη DC Comics θαη είλαη δηαζέζηκα ηόζν γηα δηάβαζκα όζν θαη γηα αγνξά.  

Ζ ζπιινγή πεξηιακβάλεη πάλσ από 20,000 ηίηινπο, από ηα νπνία ηα 600 παξέρνληαη δσξεάλ. 

Από ζέκα εθδνηηθώλ νίθσλ πεξηιακβάλεη Marvel Comics, DC Comics, Image, IDW, Archie 

θαη πνιιά άιια. Ζ εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί κε γλώκνλα ηελ θαιύηεξε αλάγλσζε ησλ 

πεξηνδηθώλ ζε κηθξέο νζόλεο , θάηη ην νπνίν ην έρεη πεηύρεη. 

 Ζ εθαξκνγή είλαη δσξεάλ ελώ ε αγνξά ησλ πεξηνδηθώλ γίλεηαη κέζα από απηή
63

. 

 

                                                 
62

 Κνιιεηήξεο Κ.,Μπνλίθνο Γ.(2016).150 Best apps/Winbank wallet, Pc Magazine, ηεύρνο 138, ζ.59 
63

 Κνιιεηήξεο Κ.,Μπνλίθνο Γ.(2016).150 Best apps/Comics, Pc Magazine, ηεύρνο 138, ζ.59 

 



  

2.2.46 Kindle 

 
 

Δηθόλα 62 Λνγόηππν εθαξκνγήο Kindle 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θέξλεη όια ηα e-books πνπ έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο από ην 

Amazon θπξηνιεθηηθά ζηηο άθξεο ησλ δαθηύισλ ηνπ, ελώ ζπγρξόλσο ηνπ δίλεη 

απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζην αληίζηνηρν θαηάζηεκα. Σν θαιύηεξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο είλαη όηη ζπγρξνλίδεη ζεκεηώζεηο, ζειηδνδείθηεο αιιά θαη ην ζεκείν πνπ 

ζηακάηεζε ηελ πξνεγνύκελε θνξά δηαβάδνληαο από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. Σέινο ε 

εθαξκνγή ιεηηνπξγεί θαη σο reader θάζε ηύπνπ e-book θαη είλαη θπζηθά δσξεάλ
64

. 

2.2.47 Wikipedia 

 
 

Δηθόλα 63 Λνγόηππν εθαξκνγήο Wikipedia 

 

 

Δίλαη ε κεγαιύηεξε online εγθπθινπαίδεηα ηνπ θόζκνπ, κε πάλσ από 34 εθαηνκκύξηα άξζξα 

ζε 288 γιώζζεο, θάλεη ζπρλά ελεκεξώζεηο ζηηο εθαξκνγέο ηεο γηα iOS θαη Android, 

βειηηώλνληαο ζπλερώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ ηελ ίδηα άλεζε πνπ έρνπλ όηαλ επηζθέπηνληαη ηε ζειίδα από ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπο. Μάιηζηα αθξηβώο επεηδή ε Wikipedia ζηηο ζπζθεπέο iOS είλαη ελζσκαησκέλε κε ην 

Spotlight θαη ηε Siri, νη ρξήζηεο ζπάληα «θαηεβάδνπλ» ή ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή 

                                                 
64

 Κνιιεηήξεο Κ.,Μπνλίθνο Γ.(2016).150 Best apps/Kindle, Pc Magazine, ηεύρνο 138, ζ.59 



  

Wikipedia mobile. Οη ζπλερείο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο ζηνρεύνπλ ζηελ 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε ηεο, έζησ θη αλ ν ρξήζηεο δελ ςάρλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν. Με ηελ 

πξόζθαηε ελεκέξσζε ζην iOS (είρε πξνεγεζεί ζε Android ηνλ Ηαλνπάξην), ε εθαξκνγή 

βειηηώζεθε ζεκαληηθά ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη εύθνιε θαη γξήγνξε πξόζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο. Με πην μεθάζαξν ζρεδηαζκό θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ζηε 

δεμηά θνξπθή ηεο νζόλεο, ε απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε απνξία κπνξεί λα δνζεί ζε 

δεπηεξόιεπηα. ε πνιιά άξζξα κάιηζηα πξνεγείηαη κηα κεγάιε εηθόλα, δίλνληαο 

ζην app κεγαιύηεξν νπηηθό ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη ε πξνβνιή γηα πξόζθαηεο 

αλαδεηήζεηο, ε παξαπνκπή ζε ζρεηηθά άξζξα κε ην Read More, ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη κηα 

ζθαηξηθή εηθόλα γηα ην ζέκα πνπ αλαδεηά. Ζ Wikipedia Mobile είλαη δηαζέζηκε  επίζεο θαη 

κε ηα social media. Με έλα λέν ραξαθηεξηζηηθό επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εηθόλσλ κε θείκελν 

από έλα άξζξν, ηα ιεγόκελα fact cards, ηα νπνία κπνξεί λα θνηλνπνηεζνύλ ζην Facebook, 

ην Twitter, ην Google+ ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ζ Wikipedia είλαη κηα από ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζε ρξήζηεο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ, κέζα από ην 

app πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην Facebook θαη άιιεο έμη κεγάιεο εηαηξίεο ηερλνινγίαο
65

. 

2.2.48 Converter+ 

 

Δηθόλα 64 Λνγόηππν εθαξκνγήο Converter + 
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Πξόθεηηαη γηα κηα όια-ζε-έλα εθαξκνγή αξηζκνκεραλήο, ε νπνία δίλεη απνηειέζκαηα ζρεδόλ 

γηα ηα πάληα, από κεηαηξνπέο λνκηζκάησλ κέρξη επηηόθηα δαλεηζκνύ. Μεηαηξέπεη από ην 

αγγινζαμνληθό ζύζηεκα ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

κνλάδσλ όγθνπ γηα ηελ καγεηξηθή, ην κήθνο, ηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ, θόξνο επί ησλ 

πσιήζεσλ, Data Computer (Bytes, MB, KB, GB), απόζηαζε ζε κίιηα, δύλακε, πίεζε, 

ηαρύηεηα, ρσξεηηθόηεηα. Σέινο θάλεη ζπρλά αλαλέσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ησλ 

167 ρσξώλ παγθνζκίσο έηζη ώζηε λα βγάδεη ζσζηά απνηειέζκαηα
66

.   

 

2.2.49 Cudasign 

 

 
 

Δηθόλα 65 Λνγόηππν εθαξκνγήο CudaSign 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη πνιύ απιή ζηε ρξήζε ηεο θαη κπνξεί λα γιπηώζεη από 

πνιινύο επαγγεικαηίεο άπιεην ρξόλν θαη πνιινύο πνλνθεθάινπο. Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα ππνγξάςεη έλα έγγξαθν ρσξίο άιιεο δπζθνιίεο. πλεξγάδεηαη κε email, 

dropbox, ηελ εθαξκνγή ηεο θάκεξαο. Σέινο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ππνγξάςεη ζε αξρεία θαη 

word αιιά θαη pdf
67
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2.2.50 Google Drive 

 

 
Δηθόλα 66 Λνγόηππν εθαξκνγήο Google Drive 

 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηζρπξό cloud-based απνζεθεπηηθό ρώξν θαη βαζηθή ζνπίηα γξαθείνπ. Σν 

Google Drive είλαη έλα αζθαιέο κέξνο γηα όια ηα αξρεία θαη ηα θάλεη δηαζέζηκα από 

νπνηνδήπνηε smartphone, tablet ή ππνινγηζηή. Γεκηνπξγνύληαη αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ 

αξρείσλ ζην Drive, όπσο ησλ βίληεν, ησλ θσηνγξαθηώλ θαη ησλ εγγξάθσλ, ώζηε λα κελ 

ράλνληαη. Από ηε ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη εθεί, ν ρξήζηεο κπνξεί εύθνια λα πξνζθαιέζεη 

άιινπο ρξήζηεο λα δνπλ, λα επεμεξγαζηνύλ ή λα αθήζνπλ ζρόιηα ζε νπνηνδήπνηε αξρείν ή 

θάθειό ηνπ
68

.  

2.2.51 My Vodafone  

 
 

Δηθόλα 67 Λνγόηππν εθαξκνγήο My vodafone 

 

 

H Vodafone δεκηνύξγεζε ηε δσξεάλ εθαξκνγή My Vodafone ε νπνία κέζσ ηνπ My account 

θηλεηήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζην Vodafone.gr, λα 

εμνθιήζεη ινγαξηαζκνύο κε πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή ή paypal, λα δεη ην ππόινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ, λα ειέγμεη ηε ρξήζε ηνπ, λα βξεη ην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα Vodafone θαη 

ηέινο λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνζθνξέο. Μπνξεί επίζεο λα ειέγμεη ην Vodafone home θαη 
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Vodafone θαξηνπξόγξακκα, θαζώο θαη λα κηιήζεη ή λα θάλεη live chat κε ηελ νκάδα 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ηνπ πξνθύςεη
69

. 

2.2.52 Any.do 

 

 
 

Δηθόλα 68 Λνγόηππν εθαξκνγήο Any.do 

 

Σν Any.do είλαη έλαο List manager, όπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη ιίζηεο κε ςώληα 

θαη λα ηηο ζπγρξνλίζεη κε άιιεο ζπζθεπέο αθόκε θαη λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο. Ζ 

εθαξκνγή επίζεο ιεηηνπξγεί θαη σο task manager, θξνληίδνληαο λα κελ μεραζηεί θακία 

ππνρξέσζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο. Έλα λέν ραξαθηεξηζηηθό, ην Any.do Moment, ελζαξξύλεη ην 

ρξήζηε λα δηαθόςεη όηη θάλεη θαη λα μαλαδεί ην πξνγξακκαηηζκό ηεο εκέξαο έηζη ώζηε λα 

είλαη ζπλεπήο
70

.  

2.2.53 Doodle  

 

 
 

Δηθόλα 69 Λνγόηππν εθαξκνγήο Doodle 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηα άηνκα πνπ νξγαλώλνπλ κηα 

ζπλάληεζε. To Doodle είλαη κηα online εθαξκνγή πνπ δηεπθνιύλεη ηελ όιε δηαδηθαζία, 
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επηηξέπνληάο ζην ρξήζηε πνπ είλαη ν δηνξγαλσηήο , λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πίλαθα κε ηηο 

δηαζέζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειώζνπλ ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο. 

Έηζη απνθεύγεη ηα πνιιά ηειέθσλα θαη ηηο αληαιιαγέο (ζπρλά αδηέμνδσλ) νκαδηθώλ e-mail. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην Doodle εμαηξεηηθά πξαθηηθή ιύζε, κπνξνύλ λα 

ζπλνςηζηνύλ ζηα εμήο: Ζ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα εκεξώλ / σξώλ είλαη παλεύθνιε θαη 

γξήγνξε δηαδηθαζία, δελ ρξεηάδεηαη εγγξαθή από θαλέλαλ άιιν ρξήζηε εθηόο ηνπ 

δηνξγαλσηή, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλεβάζνπλ απεπζείαο ζρόιηα ή 

δηεπθξηλίζεηο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ Doodle κε πνιιά δεκνθηιή εκεξνιόγηα 

όπσο απηά ηνπ Outlook θαη ηνπ Lotus Notes αιιά θαη κε iCal, Google Calendar, Yahoo! 

Calendar θ.α
71

.  

2.2.54 My Days 

 

 
 

Δηθόλα 70 Λνγόηππν εθαξκνγήο My days 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν app απεπζύλεηαη ζην γπλαηθείν θύιιν θαη αθνξά ην πην πξνζσπηθό ηνπ 

εκεξνιόγην: ηνλ θύθιν ηεο έκκελνπ ξύζεο. Απηή ε εθαξκνγή είλαη δσξεάλ θαη ηηο βνεζά 

ώζηε λα παξαθνινπζνύλ ηελ σνξξεμία θαη ηηο πεξηόδνπο ηνπο, θαζώο θαη πην πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Γηαζέηεη θαη εηδνπνηήζεηο πνπ ζα ελεκεξώλνπλ ζπρλά θαη δηαθξηηηθά
72

. 

                                                 
71

 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodle.android&hl=el 

 
72

 Κνιιεηήξεο Κ.,Μπνλίθνο Γ.(2016).150 Best apps/My Days, Pc Magazine, ηεύρνο 138, ζ.65 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodle.android&hl=el


  

 

2.2.55 Instagram 

 

 
 

Δηθόλα 71 Λνγόηππν εθαξκνγήο Instagram 

 

 

Σν Instagram είλαη κία δεκνθηιήο mobile social εθαξκνγή θαη ζπγρξόλσο κία ππεξεζία 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε νπνία επηηξέπεη ηε ιήςε θαη ην δηακνηξαζκό θσηνγξαθηώλ θαη 

βίληεν. Έγηλε γλσζηό ράξε ζηα θίιηξα θσηνγξαθηώλ ηνπ, ελώ ζήκεξα δηαζέηεη θίιηξα θαη 

γηα βίληεν, θαζώο επίζεο θαη πιεζώξα άιισλ εξγαιείσλ θηιηθώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. Σν 

Instagram αλήθεη ζην Facebook, κε ηελ εμαγνξά λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 

2012 έλαληη 1 δηζ. δνιαξίσλ. πλνιηθά ππάξρνπλ πάλσ από 200 εθαη. εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ αλεβάζεη πάλσ από 20 δηζ. θσηνγξαθίεο, αλεβάδνπλ θαζεκεξηλά 

πάλσ από 60 εθαη. θσηνγξαθίεο θαη πξαγκαηνπνηνύλ θαζεκεξηλά πάλσ από 1,6 δηζ. likes 

ζε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Κάζε ρξήζηεο έρεη ην δηθό ηνπ πξνθίι, ην νπνίν κπνξεί λα 

εκπινπηίζεη κε θσηνγξαθία πξνθίι, βηνγξαθηθό, ζύλδεζκν (πξνο θάπνην site) θιπ. Από 

πξνεπηινγή, θάζε πξνθίι είλαη δεκόζην πξνο πξνβνιή, όπσο θαη νη θσηνγξαθίεο θαη ηα 

βίληεν ηνπ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ. Σν Instagram ππνζηεξίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ hashtags, νκαδνπνηώληαο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν γύξσ από ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα, θαζώο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία tagging, πξνζζέηνληαο κε εηηθέηα ρξήζηεο ζε 

θσηνγξαθίεο, θαη ηε ιεηηνπξγία πξνζσπηθώλ κελπκάησλ . Σέινο, ε εθαξκνγή δηαζέηεη πνιύ 

θαιέο ιεηηνπξγίεο γηα εμεξεύλεζε λέσλ θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν. Δθηόο ησλ hashtags, 

ππάξρεη μερσξηζηή επηινγή «Δμεξεύλεζε» κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ηα νπνία είηε είλαη 

http://www.socialmedialife.gr/tag/instagram
http://www.socialmedialife.gr/107430/instagram-10-new-photo-edit-tools/
http://www.socialmedialife.gr/tag/facebook
http://www.socialmedialife.gr/106060/instagram-200m-monthly-active-users/
http://www.socialmedialife.gr/106060/instagram-200m-monthly-active-users/
http://www.socialmedialife.gr/104063/instagram-direct/


  

δεκνθηιή ζε όιν ηνλ θόζκν, είηε έρνπλ ζρνιηαζηεί ή δερηεί like από όζνπο αθνινπζεί ν 

ρξήζηεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ελεκεξώζεηο νη νπνίεο καξηπξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα όζσλ 

αθνινπζνπζεί ν ρξήζηεο
73

. 

2.2.56 Τahoo Weather   

 
 

Δηθόλα 72 Λνγόηππν εθαξκνγήο Yahoo Weather 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο, δσξεάλ θαη επί πιεξσκή, γηα ηελ πξόβεςε ηνπ θαηξνύ. Μηα 

από ηηο θαιύηεξεο είλαη ε εθαξκνγή “Καηξόο Yahoo” ε νπνία είλαη πιένλ δηαζέζηκε γηα 

Android, κε εθπιεθηηθέο θσηνγξαθίεο αλάινγεο κε ηηο ηξέρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 

νινθαίλνπξγηα ζρεδίαζε κε πάκπνιιεο λέεο δπλαηόηεηεο. Κάπνηεο από ηηο λέεο δπλαηόηεηεο 

είλαη νη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό, όπσο πξόγλσζε ζεξκνθξαζηώλ 10εκέξνπ 

θαη 24ώξνπ, εηδνπνηήζεηο αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, θηλνύκελε απεηθόληζε γηα ηηο ώξεο 

αλαηνιήο θαη δύζεο, ηνλ άλεκν θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ηέινο δηαζέηεη αηζζεηήξα 

πγξαζίαο, δείθηεο UV θαη πηζαλόηεηα βξνρήο
74
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 Κόλζνπιαο Θ.(2014)  Πεγή ζην δηαδίθηπν: http://www.socialmedialife.gr/109779/ti-einai-to-instagram-kai-

pos-leitourgei/ 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.weather&hl=el 

 

http://www.socialmedialife.gr/109779/ti-einai-to-instagram-kai-pos-leitourgei/
http://www.socialmedialife.gr/109779/ti-einai-to-instagram-kai-pos-leitourgei/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.weather&hl=el


  

2.2.57 Wetransfer 

 

 

 

 

Δηθόλα 73 Λνγόηππν εθαξκνγήο Wetransfer 

 

 

To wetransfer είλαη κηα web2.0 ππεξεζία ε νπνία επηηξέπεη ηελ απνζηνιή κεγάισλ αξρείσλ 

(κέρξη 2GB), ρσξίο ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό 

γηα ην πόζα αξρεία ζα απνζηαινύλ θάζε κέξα. Κάζε αξρείν κπνξεί λα απνζηαιεί 

ηαπηόρξνλα κέρξη θαη ζε 20 παξαιήπηεο, νη νπνίνη ζα ιάβνπλ έλα e-mail κε ην ζύλδεζκν γηα 

λα ην θαηεβάζνπλ. Ο ζύλδεζκνο έρεη δηάξθεηα δσήο 7 εκέξεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

επηινγήο – αληί ε ππεξεζία λα ζηείιεη e-mail, λα δεκηνπξγήζεη έλα download link γηα ην 

αξρείν. Αλ o ρξήζηεο ζέιεη λα ζηείιεη αθόκα κεγαιύηεξα αξρεία, κε 10€ κεληαίσο κπνξεί λα 

απνθηήζεη ην WeTransfer Plus [επηηξέπεη ηελ απνζηνιή αξρείσλ κέρξη 10GB, ρσξίο 

εκεξνκελία ιήμεο, δπλαηόηεηα password protection θαη απνζήθεπζε καθξάο δηαξθείαο έσο 

50GB]. Ζ ππεξεζία ππνζηεξίδεηαη από ηηο δηαθεκίζεηο ζην background, νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα θαιόγνπζηεο θαη ζπκίδνπλ πεξηζζόηεξν ηέρλε παξά δηαθεκίζεηο
75
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: https://syneducation.wordpress.com/2014/08/25/wetransfer-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-

%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-e-mail/ 

 

https://www.wetransfer.com/
https://syneducation.wordpress.com/2014/08/25/wetransfer-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-e-mail/
https://syneducation.wordpress.com/2014/08/25/wetransfer-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-e-mail/
https://syneducation.wordpress.com/2014/08/25/wetransfer-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-e-mail/
https://syneducation.wordpress.com/2014/08/25/wetransfer-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-e-mail/


  

2.2.58 LinkedIn  

 

 
 

Δηθόλα 74 Λνγόηππν εθαξκνγήο Lnkedin 

 

Σν LinkedIn αλήθεη ζηα Social Media, ιεγόκελα θαη σο Κνηλσληθά Μέζα, θαη απνηειεί ην 

ζεκείν ζπλάληεζεο όισλ ησλ επαγγεικαηηώλ. Πξόθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα έλα Κνηλσληθό 

Γίθηπν, ζηόρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα ζπλδέζεη όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θόζκνπ, 

θάλνληαο ηνπο πην παξαγσγηθνύο θαη θαιύηεξνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν επαγγεικαηηθό 

Κνηλσληθό Γίθηπν κεηξά απηή ηε ζηηγκή πάλσ από 313 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο, ζύκθσλα κε 

ηα ηειεπηαία νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία δεκνζίεπζε. Ζ ρξήζε ηνπ LinkedIn έρεη λα 

θάλεη θπξίσο κε ηελ ελεκέξσζε γύξσ από ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε, ηνλ θιάδν εξγαζίαο ηνπ 

θιπ, όια ηα πξνεγνύκελα ζε πην ζνβαξό ύθνο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα Κνηλσληθά Γίθηπα. 

Δπίζεο, ην επαγγεικαηηθό Κνηλσληθό Γίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο εηαηξίεο θαη σο 

έλα online βηνγξαθηθό, κε ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα βξνπλ εξγαζία απαληώληαο 

ζε αγγειίεο εξγαζίαο κέζα ζε απηό. ην LinkedIn θάζε ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην δηθό 

ηνπ πξνθίι, ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο όπσο ηελ ησξηλή θαη πξνεγνύκελε 

απαζρόιεζε ηνπ, ηηο εζεινληηθέο ηνπ δξάζεηο, ηηο γιώζζεο ηηο νπνίεο γλσξίδεη, ηηο δεμηόηεηεο 

ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θιπ. Κάζε πξνθίι ζηέιλεη αίηεκα ζύλδεζεο ζε άιια πξνθίι, θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη πσο πξέπεη ηα άιια πξνθίι λα απνδερηνύλ ή λα απνξξίςνπλ ην αίηεκα. 

Δθηόο από ηηο ελέξγεηεο γηα like, ζρόιην θαη θνηλνπνίεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ άιισλ ρξεζηώλ, 

νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αθήλνπλ ζπζηάζεηο ζηα πξνθίι ηνπ δηθηύνπ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη 

λα επηβεβαηώλνπλ δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζζέζεη, ή αθόκε δελ έρνπλ πξνζζέζεη, νη 

http://www.socialmedialife.gr/tag/linkedin
http://www.socialmedialife.gr/108804/linkedin-second-quarter-2014-financial-results/


  

επαθέο ηνπο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Endorsements. Φεύγνληαο από ηα πξνθίι, ην 

επαγγεικαηηθό Κνηλσληθό Γίθηπν πεξηέρεη επίζεο groups θαη εηαηξηθέο ζειίδεο, ζηα νπνία ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη γύξσ από έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κία ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία, αληίζηνηρα. πλερίδνληαο, ην LinkedIn πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο δπλαηόηεηα 

γηα εύξεζε εξγαζίαο από αγγειίεο εξγαζίαο ηηο νπνίεο δεκνζηεύνπλ νη εηαηξηθέο ζειίδεο. 

Γη‟απηό, ινηπόλ, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα έρεηε έλα θαιό θαη ζνβαξό πξνθίι. ε αληίζεζε κε 

ηα ππόινηπα Κνηλσληθά Γίθηπα, ην LinkedIn παξέρεη premium παθέηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, 

κε ηα νπνία εθείλνη απνθηνύλ πξόζβαζε ζε πεξηζζόηεξα ή βειηησκέλα εξγαιεία ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο απινύο ρξήζηεο
76

. 

2.2.59 YouTube 

 
 

 

Δηθόλα 75 Λνγόηππν εθαξκνγήο Youtube 

 

Σν YouTube είλαη έλα Κνηλσληθό Μέζν θνηλνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο θαη 

δηακνηξαζκνύ βίληεν. Δίλαη ην δεκνθηιέζηεξν ζην είδνο ηνπ, αθνύ θάζε κήλα ην 

επηζθέπηνληαη πάλσ από 1 δηζ. ελεξγνί ρξήζηεο, ελώ θάζε ιεπηό αλεβαίλνπλ 100 

ώξεο βίληεν. Από ην 2006 αλήθεη ζηε Google, όπσο θαη ην Google+ θαη άιιεο δεκνθηιείο 

ππεξεζίεο. Σν YouTube ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ρξήζηεο πεξηζζόηεξν γηα λα πεξλνύλ ηελ 

ώξα ηνπο, αθνύ κπνξνύλ λα ζπλαληήζνπλ ζε απηό νηηδήπνηε βίληεν. Από ηελ άιιε πιεπξά, 

νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο νη νπνίνη αλεβάδνπλ βίληεν πξνζπαζνύλ λα θεξδίζνπλ έζνδα από 
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 Κόλζνπιαο Θ.(2014)  Πεγή ζην δηαδίθηπν: http://www.socialmedialife.gr/109338/linkedin-ti-einai-kai-pos-

leitourgei/ 

 

http://www.socialmedialife.gr/108113/10-tips-for-a-better-linkedin-profile-infographic/
http://www.socialmedialife.gr/tag/youtube
http://www.socialmedialife.gr/tag/google-plus
http://www.socialmedialife.gr/109338/linkedin-ti-einai-kai-pos-leitourgei/
http://www.socialmedialife.gr/109338/linkedin-ti-einai-kai-pos-leitourgei/


  

ηηο δηαθεκίζεηο. Γηα πνιινύο, ην YouTube ζεσξείηαη έλα θνηλσληθό δίθηπν, αθνύ νη ρξήζηεο 

δηαζέηνπλ πξνθίι κε ην νπνίν κπνξνύλ θαη ζρνιηάδνπλ θαη θάλνπλ εγγξαθέο ζε άιια 

θαλάιηα γηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα βίληεν πνπ αλεβάδνπλ. Δθηόο από ην πξνθίι, νη 

ρξήζηεο δηαζέηνπλ θαη δηθό ηνπο θαλάιη ην νπνίν δηακνξθώλνπλ όπσο επηζπκνύλ θαη 

αλεβάδνπλ βίληεν γηα λα ηα αλαπαξάγνπλ νη ππόινηπνη ρξήζηεο. Μία από ηηο δεκνθηιείο 

ιεηηνπξγίεο είλαη ε δεκηνπξγία playlist κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη αξθεηά βίληεν. Κάζε 

βίληεν πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο όπσο «Μνπ αξέζεη» θαη «Γε κνπ αξέζεη», κε ηηο νπνίεο νη 

ρξήζηεο εθθξάδνπλ ηελ αξέζθεηα θαη δπζαξέζθεηα ηνπο αληίζηνηρα. Δπίζεο, είλαη εύθνιε ε 

θνηλνπνίεζε ελόο βίληεν ζε άιια Κνηλσληθά Γίθηπα, ελώ επίζεο παξέρεηαη θαη ρώξνο γηα 

ζρόιηα θάησ από ηα βίληεν. Μία από ηηο εμαηξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ YouTube είλαη ν 

αιγόξηζκνο ν νπνίνο κπνξεί θαη πξνηείλεη παξόκνηα βίληεν κεηά ηελ πξνβνιή ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ βίληεν, θαζώο επίζεο θαη πξνηεηλόκελα βίληεν βάζεη ηνπ ηζηνξηθνύ πξνβνιήο 

ηνπ ρξήζηε. Σέινο, ην YouTube δελ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ γηα πξνβνιή βίληεν, 

αλ θαη κε ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη εγγξαθέο ζε θαλάιηα γηα 

λα ελεκεξώλεηαη γηα κειινληηθά βίληεν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο
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 Κόλζνπιαο Θ.(2014) Πεγή ζην δηαδίθηπν: http://www.socialmedialife.gr/109172/youtube-ti-einai-kai-pos-

leitourgei/ 
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2.2.60 Pinterest 

 

 

Δηθόλα 76 Λνγόηππν εθαξκνγήο Pinterest 
 

Σν Pinterest είλαη έλα Κνηλσληθό Μέζν ζην νπνίν θπξηαξρνύλ νη εηθόλεο, ζηαηηθέο 

θαη θηλνύκελεο (GIF), ελώ επίζεο ππνζηεξίδεηαη ην βίληεν πεξηερόκελν. Σνλ ηειεπηαίν θαηξό 

θαη κε λέεο ιεηηνπξγίεο όπσο ην Guided Search ζε ππνινγηζηέο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο, ην 

Pinterest ζεσξήζεθε από πνιινύο πσο εμειίζζεηαη πεξηζζόηεξν ζε κεραλή αλαδήηεζεο 

εηθόλσλ, παξά ζε Κνηλσληθό Γίθηπν. Από ην μεθίλεκα ηνπ, ην Pinterest πξνζέιθπζε 

πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο παξά άληξεο, αθνύ ηα ζέκαηα ηνπ είραλ λα θάλνπλ θπξίσο κε κόδα, 

γάκν, καγεηξηθή θιπ. Κάζε ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην πξνζσπηθό ηνπ πξνθίι, ζην νπνίν 

δεκηνπξγεί πίλαθεο, ηα ιεγόκελα θαη σο boards, ζηα νπνία κπνξεί λα απνζεθεύζεη εηθόλεο 

θαη βίληεν, ηα ιεγόκελα θαη σο pins. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη όζα boards 

επηζπκεί, είηε θαλεξά πξνο ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο, είηε θξπθά κόλν γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπιιέμεη pins γηα ηα boards ηνπ είηε κέζσ άιισλ 

ρξεζηώλ ηνπ Pinterest, είηε κέζσ ηνπ ίληεξλεη από (ζρεδόλ) νπνηνδήπνηε site. Σν 

πεξηερόκελν ησλ boards ησλ νπνίσλ αθνινπζεί ν ρξήζηεο εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ 

ζειίδα, ελώ επίζεο ππάξρνπλ θαη επηινγέο γηα αλαδήηεζε βάζεη θαηεγνξηώλ ή δεκνθηιώλ 

pins. Σν Pinterest ζεσξείηαη απιό ζηε ρξήζε, αθνύ δελ πεξηέρεη groups ή εηαηξηθέο ζειίδεο, 

αιιά εηαηξηθνύο ινγαξηαζκνύο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ζρεδόλ όπσο θαη νη ππόινηπνη ρξήζηεο, 

http://www.socialmedialife.gr/tag/pinterest
http://www.socialmedialife.gr/104906/pinterest-gifs/
http://www.socialmedialife.gr/107607/pinterest-guided-search-for-web/
http://www.socialmedialife.gr/106624/pinterest-guided-search/
http://www.socialmedialife.gr/105679/pinterest-unlimited-secret-boards/
http://www.pinterest.com/categories/
http://www.pinterest.com/all/popular/
http://www.pinterest.com/all/popular/


  

έρνληαο δειαδή πξνθίι θαη boards. Κάζε pin κέζα ζηα boards κπνξεί λα δερηεί ηελ επηινγή 

«pin it», ε νπνία ζεσξείηαη σο θνηλνπνίεζε θαη ην pin πξνζηίζεηαη ζε θάπνην από ηα boards 

ηνπ ρξήζηε, ηελ επηινγή «Like», ε νπνία πξνζηίζεηαη ζε κία ιίζηα ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, 

ηελ επηινγή «visit website», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα επίζθεςε ζην site από ην νπνίν 

πξνέξρεηαη ην pin, αλ δελ έρεη αλέβεη απεπζείαο ζην Pinterest, ηελ επηινγή «send», ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πξόζθαηε ιεηηνπξγία chat γηα λα ζηαιεί ην pin ζε πξνζσπηθό κήλπκα, θαη 

ηέινο ζρόιηα
78

. 

2.2.61 Tumblr 

 
 

Δηθόλα 77 Λνγόηππν εθαξκνγήο Tumblr 

 

 

Σν Tumblr είλαη κία microblogging πιαηθόξκα κε ζηνηρεία Κνηλσληθνύ Γηθηύνπ. Απηό πνπ 

ηε δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο blogging πιαηθόξκεο, όπσο ην blogger ή ην wordpress, είλαη 

νη κηθξέο ζε κέγεζνο δεκνζηεύζεηο ησλ ρξεζηώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα 

κηα εηθόλα ή έλα βίληεν κε κηα ζεηξά θείκελν, θαζώο θαη νη ιεηηνπξγίεο γηα like θαη reblog 

(θνηλνπνίεζε) ησλ δεκνζηεύζεσλ ησλ blogs ησλ νπνίσλ αθνινπζνύλ νη ρξήζηεο. πλνιηθά 

ππάξρνπλ πάλσ από 205,4 εθαη. blogs ζην Tumblr, ηα νπνία έρνπλ πάλσ από 92,6 δηζ. 

δεκνζηεύζεηο. Σελ επηηπρία ηνπ Tumblr είρε πξνβιέςεη ε Yahoo! ην Μάην ηνπ 2013, 

εμαγνξάδνληαο ην γηα 1,1 δηζ. δνιάξηα. Κάζε ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην δηθό 

ηνπ πξνθίι δίλνληαο email, θσδηθό πξόζβαζεο θαη username. ηε ζπλέρεηα, ην Tumblr 
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δεκηνπξγεί ην πξώην blog ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο σο δηεύζπλζε 

ην username.tumblr.com, όπνπ username απηό ην νπνίν επέιεμε ν ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξα blogs, νξίδνληαο εθείλνο ηε δηεύζπλζε ηνπο. Σν 

θεληξηθό ζεκείν δηαρείξηζεο ζην Tumblr νλνκάδεηαη Dashboard θαη από εθεί ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα. Γηα παξάδεηγκα, αθνινπζώληαο blogs άιισλ ρξεζηώλ κπνξεί λα 

βιέπεη όιεο ηηο λέεο δεκνζηεύζεηο απηώλ ζηε ζειίδα. ην πάλσ κέξνο ηνπ Dashboard 

ππάξρνπλ δηάθνξα εηθνλίδηα γηα δεκηνπξγία δεκνζηεύζεσλ θεηκέλνπ, θσηνγξαθηώλ, quotes, 

ζπλδέζκσλ, chat, ήρνπ θαη βίληεν. Κάζε blog ζην Tumblr θέξεη ηηο επηινγέο «Dashboard» 

θαη «Follow» ζην πάλσ δεμί κέξνο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ, θαη επηπιένλ ηηο επηινγέο 

«Like» (εηθνλίδην ηεο θαξδηάο) θαη «Reblog» ζηηο ζειίδεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. Οη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ blogs θαη λα θάλνπλ like ζηηο δεκνζηεύζεηο απηώλ, ή λα ηηο 

θνηλνπνηνύλ κέζσ ηεο επηινγήο Reblog ζηα δηθά ηνπο blogs. Κάζε δεκνζίεπζε ζε Tumblr 

blog θέξεη ηελ έλδεημε «x Notes» (όπνπ x έλαο αξηζκόο), δείρλνληαο έηζη ζηνπο ππόινηπνπο 

ρξήζηεο πόζα likes θαη reblogs έρεη ε δεκνζίεπζε, ηα νπνία πξνβάιινληαη αλαιπηηθά ζην 

ηέινο θάζε δεκνζίεπζεο. ηηο ππόινηπεο ιεηηνπξγίεο, ην Tumblr δηαζέηεη πξνζσπηθά 

κελύκαηα κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, εηηθέηεο ζηηο δεκνζηεύζεηο γηα νκαδνπνίεζε 

ηνπο, ηδησηηθέο δεκνζηεύζεηο θαη πξνγξακκαηηζκό δεκνζηεύζεσλ, html επεμεξγαζία ησλ 

blogs, θαη απηόκαηε θνηλνπνίεζεησλ δεκνζηεύζεσλ ζηα Facebook θαη Twitter
79

. 
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2.2.62 Wordpress 

 
 

Δηθόλα 78 Λνγόηππν εθαξκνγήο Wordpress 

Σν WordPress είλαη ειεύζεξν θαη αλνηθηνύ θώδηθα ινγηζκηθό ηζηνινγίνπ θαη πιαηθόξκα 

δεκνζηεύζεσλ, γξακκέλν ζε PHP θαη MySQL. πρλά ηξνπνπνηείηαη γηα ρξήζε σο ύζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (ΓΠ ή CMS). Έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κηαο αξρηηεθηνληθήο γηα πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο, θαη ελόο ζπζηήκαηνο πξνηύπσλ. Σν 

WordPress ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζόηεξα από ην 14% ησλ 1.000.000 κεγαιύηεξσλ 

ηζηόηνπσλ. Κπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά ζηηο 27 Μαΐνπ 2003, από ηνλ Matt Mullenweg σο 

παξαιιαγή ηνπ b2/cafelog. Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ε έθδνζε 3.0 έρεη ιεθζεί 

πεξηζζόηεξεο από 32,5 εθαηνκκύξηα θνξέο. Σν 2007 θαη ην 2009, ην WordPress θέξδηζε  

βξαβεία γηα Αλνηθηνύ θώδηθα ΓΠ από ηελ Packt. To 2010, θέξδηζε ην βξαβείν «Hall of 

Fame» ζηελ θαηεγνξία ΓΠ ζηα Βξαβεία Αλνηθηνύ Κώδηθα
80

.  

 

Δηθόλα 79 Αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθώλ κέζσλ από Mobile apps 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

«ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ» 

 

3.1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηηο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ έξεπλα απηή 

έρεη ζθνπό λα εμεηάζεη θαηά πόζν νη θνηηεηέο ή θαη κεγαιύηεξνη (κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο) 

επεξεάδνληαη από ηηο λέεο ηάζεηο ηηο ηερλνινγίαο ζηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

ηνπο. Γηα λα εμεηαζηνύλ ηα παξαπάλσ, κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ ζα δνύκε παξαθάησ. 

3.1.1. ηόρνο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη σο ζηόρν λα δηαπηζηώζεη ηε ζηάζε θαη ηηο απόςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα 

ηηο εθαξκνγέο ζηα «έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα θαη γηα ην 

πσο επεξεάδεη ηε θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ην κάξθεηηλγθ κέζσ απηώλ. 

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη 

· Ζ ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ζηα «έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα 

· Ζ επηξξνή πνπ αζθνύλ ζηε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

3.1.2. Υξόλνο δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάξθεηα ελόο κήλα (Ννέκβξηνο 2016- Γεθέκβξηνο 2016). 

3.1.3. Γείγκα έξεπλαο 

 



  

Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αθνξά ζε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο 

ειηθίαο από 18 έσο 24+ εηώλ. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ απνηεινύλ ελεξγνύο ζπνπδαζηέο 

ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 106 ζπνπδαζηέο. 

 

3.1.4. Έξεπλα κε Δξωηεκαηνιόγην (ειεθηξνληθό) 

 

Δπηιέρζεθε λα γίλεη έξεπλα κε ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην γηαηί είλαη ν πην άκεζνο θαη 

εύθνινο ηξόπνο γηα λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα επεμεξγαζζνύλ ηα ζηνηρεία. Ο ηξόπνο απηόο 

επηηξέπεη ηε δηαλνκή ζε πνιινύο παξαιήπηεο (ζηνρνπνηεκέλν δείγκα) ηαπηόρξνλα, θαη έηζη 

γίλεηαη άκεζε θαηαρώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο Google, ώζηε λα γίλεη θαιύηεξα ε 

έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιόγην ζηάιζεθε ζε πεξηζζόηεξα από 100 άηνκα (ζπνπδαζηέο), άιια 

επεηδή δελ ππήξμε ε αλακελόκελε αληαπόθξηζε, απνθάζηζα λα θνηλνπνηεζεί ζε ζειίδα 

πςειήο επηζθεςηκόηεηαο κε ζθνπό λα πξνβιεζεί ζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν θόζκν. 

 

3.2. ΔΡΧΣΗΔΙ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 
Σν εξσηεκαηνιόγην είρε ηηο 15 παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

Δξ1.Φύιν 

Δξ2. Ζιηθία 

Δξ3.Δπίπεδν ζπνπδώλ 

Δξ4. Ση ζπζθεπή έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο; 

Δξ5. Πνην ινγηζκηθό δηαζέηεη ε ζπζθεπή ζαο; 

Δξ6. Πνηεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν; 

Δξ7. Πόζν ζύρλα  ρξεζηκνπνηείηε ηηο εθαξκνγέο; 

Δξ8. Έρεη δηεπθνιύλεη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζαο;  



  

Δξ9. Πξνηηκάηε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο ηηο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο αληί ησλ            

παξαδνζηαθώλ εξγαιείσλ; (π.ρ. θαθόο, αξηζκνκεραλή θ.ν.θ.) 

Δξ10. Υξεζηκνπνηείηε ηηο bonus cards; (Κάξηεο ζπιινγή πόλησλ) 

Δξ11. Πώο ζα ζαο θαηλόηαλ ε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο κε ζπγθεληξσκέλεο όιεο ηηο θάξηεο 

ζαο; 

Δξ12. Καηά πόζν ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

ζαο; 

Δξ13. Δπηζπκείηε λα ιακβάλεηε εηδνπνηήζεηο (push notifications) από ηηο 

εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή γηα πξνζθνξέο; 

Δξ14. Θα εκπηζηεπόζαζηαλ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή;    

(ζηνηρεηά επηθνηλσλίαο)  

Δξ15. Αλ ε εθαξκνγή δελ ήηαλ δσξεάλ ζα ηελ αγνξάδαηε; 

 

3.2.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Δξ1. ην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 106 θνηηεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ην 53,8% ήηαλ γπλαίθεο 

θαη ην 46,2% ήηαλ άληξεο. Απηό ζπλέβε δηόηη νη γπλαίθεο ήηαλ ιίγν παξαπάλσ πξόζπκεο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλα από ηνπο άληξεο. ην γξάθεκα θαίλνληε ηα απνηειέζκαηα. 

 
 

Γξάθεκα 1 Φύιν 

 

 

 



  

Δξ2. ην εξώηεκα πνπ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ εξσηώκελνπ βιέπνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη θαη 

κε πνζνζηό 37,7% είλαη ειηθίαο από 18-20 ρξνλώλ, ελώ ζηε ζπλέρεηα κε πνζνζηό 34% είλαη 

ειηθίαο 21-23 ρξνλώλ θαη ηέινο κε πνζνζηό 28,3% είλαη ειηθίαο από 24+ ρξνλώλ θαη πάλσ.   

 

 
Γξάθεκα 2 Ζιηθία 

 
Δξ3. Σν απνηέιεζκα ζε απηήλ ηελ εξώηεζε είλαη ινγηθό αθνύ ε έξεπλα είρε ζηόρν λα 

απεπζπλζεί ζε θνηηεηέο θαη όρη ηόζν ζε καζεηέο. Έηζη ζην γξάθεκα    παξαηεξνύκε όηη νη 

θνηηεηέο είλαη ην 98,1% ησλ εξσηεζέλησλ ζην παξώλ εξσηεκαηνιόγην.  

 

Γξάθεκα 3 Δπίπεδν κόξθσζεο 



  

Δξ4. ην γξάθεκα   παξαηεξνύκε όηη ην 38% ησλ θνηηεηώλ έρνπλ ζπζθεπή ηεο εηαηξείαο 

Apple, ελώ ην 23% ζπζθεπή ηεο εηαηξείαο Samsung. ηε ηξίηε ζέζε κε πνζνζηό 14% 

δηαζέηνπλ ζπζθεπή ηεο εηαηξείαο  Lg, ελώ κε ίζα πνζνζηά δειαδή 12% δηαζέηνπλ ζπζθεπή 

ησλ εηαηξεηώλ Huawei θαη Sony. Σέινο κόιηο ην 1% δηαζέηεη κηαο άιιεο εηαηξείαο ζπζθεπή. 

 

Γξάθεκα 4 Μάξθα ζπζθεπήο 

 

Δξ5. ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ην ινγηζκηθό πνπ δηαζέηνπλ νη ζπζθεπέο παξαηεξνύκε όηη κε 

αξθεηά κεγάιε πιεηνςεθία 53,8% είλαη κε ινγηζκηθό Android, κε 34,9% ινγηζκηθό iOS, κε 

9,4% ινγηζκηθό Windows, ελώ ηέινο κόιηο ην 1,9% δηαζέηεη ινγηζκηθό Symbian.   

 

Γξάθεκα 5 Λνγηζκηθό ζπζθεπήο 

 

 



  

Δξ6. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα    νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ηηο εθαξκνγέο πνπ 

έρνπλ ζην θηλεηό ηνπο. πγθεθξηκέλα ην 67% ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ηα Social media, ην 

61,3% ρξεζηκνπνεί ην θηλεηό ηνπ γηα εξγαιέηα θαη βνεζήκαηα (πρ. μππλεηήξη), ην 44,3% 

πξνηηκάεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο εηδήζεηο, ην 41,5% λα δηαζθεδάδεη παίδνληαο παηρλίδηα 

από ην θηλεηό ηνπ, ην 33% λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή ηνπ θαη σο GPS θαη ηέινο ην 16% λα 

αζρνιείηαη κε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. 

 
Γξάθεκα 6 Πεξηζζόηεξν ρξήζηκεο εθαξκνγέο 

 

 
Δξ7. Αμηνζεκείσην ζε απηή ηελ εξώηεζε είλαη όηη όινη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

εθαξκνγέο ζε πνζνζηό 100% θαη ζπγθεθξηκέλα δελ ππήξρε όπηε έλαο ρξήζηεο πνπ λα κελ 

ηηο ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ, ην 75,5% ρξεζηκνπνηνύλ ηηο εθαξκνγέο αξθεηά ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ελώ ην 24,5% ηηο ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηα, δειαδή αθηεξώλεη πνιύ ιίγν 

ρξόλν γηα απηέο εκεξεζίσο. 

 
Γξάθεκα 7 πρλόηεηα ρξήζεο ησλ εθαξκνγώλ 



  

Δξ8. Δδώ παξαηεξνύκε όηη ην 47,2% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο πνιύ κε ηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ, ελώ ην 37,7% έρεη δηεπθνιπλζεί πάξα πνιύ ε 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Σέινο παξαηεξνύκε ζην γξάθεκα   όηη ζε πνζνζηό 14,2% δηεπθνιύλεη 

ιίγν ε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηνπο ρξήζηεο θαη ζε 0,9% όηη ηνπο δηεπθνιύλεη πνιύ ιίγν ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

 

 
Γξάθεκα 8 Γηεπθόιπλζε ρξεζηώλ από ηηο εθαξκνγέο 

 

 

 

Δξ9. ην γξάθεκα   βιέπνπκε όηη ην 81,1% πξνηηκνύλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο αληί ησλ παξαδνζηαθώλ κέζσλ 

(πρ.θαθόο,αξηζκνκεραλή), ελώ κόιηο ην 18,9% θαίλεηαη λα κελ πξνηηκάεη ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ γηα ηέηνηνπ είδνπο ρξήζε. 

 

 
Γξάθεκα 9 Πξνηίκεζε ζύγρξνλσλ εθαξκνγώλ αληί παξαδνζηαθώλ εξγαιέησλ 



  

Δξ10. ε απηή ηελ εξώηεζε παξαηεξνύκε όηη ην 79,2% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θάηνρνο 

θάπνηαο θάξηαο ζπιινγήο πόλησλ από δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, ελώ ην 20,8% δίρλεη όηη δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί ίζσο δηόηη δελ ηηο εκπηζηεύεηαη. 

 

 
Γξάθεκα 10 Μεηαρείξηζε ησλ bonus cards από ηνπο θαηαλαισηέο 

 

 

 
Δξ11. ε απηή  ηελ εξώηεζε παξαηεξνύκε όηη ην 92,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζα ηνπ θαηλόηαλ 

ρξήζηκε ή πνιύ ρξήζηκε κηα εθαξκνγή ε νπνία ζα έρεη όιεο ηηο θάξηεο ηνπ ζπγθεληξσκέλεο 

κέζα ζηε ζπζθεπή ηνπ. Μόιηο ην 7,5% θαίλεηαη θάπσο δηζηαθηηθό κε ηελ ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο.   

 

 
Γξάθεκα 11 Υξεζηκόηεηα εθαξκνγήο 

 

 

 



  

Δξ12. ύκθσλα θαη κε ην γξάθεκα    βιέπνπκε όηη βαζκνιόγεζαλ κε 4 θαη 5 πνπ ζεκαίλεη 

όηη ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ πνιύ ζπρλά ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ην 75,5% ησλ θνηηεηώλ, 

ελώ κε 3 πνπ είλαη ζηε κέζε ηεο βαζκνινγίαο δειάδε ίζσο λα ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ κόιηο ην 

15,1% θαη κε 2 θαη 1 βαζκνιόγεζαλ νη θνηηεηέο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή όρη πνιύ ζπρλά ή θαη θαζόινπ κε πνζνζηό 9,5%. 

 

Γξάθεκα 12 Υξεζηκόηεηα εθαξκνγήο θαζεκεξηλά 

 

 

Δξ13. Πνιύ ζεκαληηθό απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηε παξαθάησ εηθόλα δηόηη παξαηεξνύκε όηη 

ην 67,9% ησλ θνηηεηώλ ζα ελδηαθεξόηαλ λα ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο γηα πξνζθνξέο από ηηο 

θάξηεο ησλ εηαηξεηώλ πνπ δηαζέηεη θαη έρεη πεξάζεη ζηελ εθαξκνγή. Δλώ ην 32,1% θαίλεηαη 

λα κελ ελδηαθέξεηαη απαληώληαο Όρη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. 

 

 
Γξάθεκα 13 Δπηζπκία εηδνπνηήζεσλ από ηελ εθαξκνγή 



  

Δξ14. ην γξάθεκα    βιέπνπκε όηη ην 81,1% ζα εκπηζηεπόηαλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, πνπ ζεσξείηαη κεγάιε επηηπρία δηόηη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο 

βιέπεη όια ηα πξάγκαηα κε θαρππνςία θαη θόβν απέλαληη ζε θάηη θαηλνύξην. Βέβαηα ην 

18,9% απάληεζε όηη δελ ζα ηα εκπηζηεπόηαλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζηελ εθαξκνγή. 

 
 

Γξάθεκα 14 Δκπηζηνζύλε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή 

 

 

 

Δξ15. ηελ ηειεπηαία θαη πην θξίζηκε εξώηεζε ηεο έξεπλαο παξαηεξνύκε όηη νη ρξήζηεο ζα 

ήζειαλ ηελ εθαξκνγή αιιά κόλν αλ ήηαλ δσξεάλ ζε πνζνζηό 86,8%, ελώ κόιηο ην 13,2% ζα 

αγόξαδε απηή ηελ εθαξκνγή γηα ηε ζπζθεπή ηνπ. 

 

 

Γξάθεκα 15 Αγνξά ηεο εθαξκνγήο αλ δελ ήηαλ δσξεάλ 

 

 

 



  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: 

  

Με ηε δηεμαγσγή ηεο παξαπάλσ έξεπλαο παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζε 106 θνηηεηέο πνπ 

απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ζρεδόλ ζπλέρεηα ηηο εθαξκνγέο ζηηο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ 

θαη κάιηζηα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάπνηεο ζπλήζεηεο παξαδνζηαθέο (πρ. λα ρξεζηκνπνηνύλ 

θαθό, ή ην μππλεηήξη ηνπο) κε ηηο εθαξκνγέο πνπ πιένλ ππάξρνπλ ζηα smartphones. Ζ 

εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζακε ζα ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο θαη ζα 

ηνπο δηεπθόιπλε αξθεηά. Σέινο ην πην ζεκαληηθό πνπ παξαηεξήζακε είλαη όηη ηελ εθαξκνγή 

απηή ζα ηελ πξνηηκνύζαλ δσξεάλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κεθάιαην 4 

4. Δηζαγωγή ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

Android Δθαξκνγώλ 

 

4.1. Δηζαγωγή ζην Android 

 

Δηθόλα 80 Σν ινγόηππν ηνπ Android 

 

Σν Android είλαη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην νπνίν ηξέρεη ηνλ 

ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Linux. Αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηελ Google θαη αξγόηεξα από ηελ 

Open Handset Alliance. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ λα ζπλζέηνπλ θώδηθα 

κε ηελ ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java, ειέγρνληαο ηελ ζπζθεπή κέζσ 

βηβιηνζεθώλ ινγηζκηθνύ αλεπηπγκέλσλ αξρηθά από ηελ Google. Ζ πξώηε παξνπζίαζε ηεο 

πιαηθόξκαο Android έγηλε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2007, παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 



  

ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνύ Open Handset Alliance, κηαο θνηλνπξαμίαο 48 ηειεπηθνηλσληαθώλ 

εηαηξηώλ, εηαηξηώλ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη θαηαζθεπήο hardware, νη νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο 

ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε αλνηρηώλ πξνηύπσλ ζηηο ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ 

Google δεκνζίεπζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θώδηθα ηνπ Android ππό ηνπο όξνπο ηεο 

Apache License, κηαο ειεύζεξεο άδεηαο ινγηζκηθνύ. Σν ινγόηππν γηα ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android είλαη έλα ξνκπόη ζε ρξώκα πξάζηλν κήιν θαη ζρεδηάζηεθε από ηε 

γξαθίζηξηα Irina Blok
81

. 

4.2. Υαξαθηεξηζηηθά 

ηηο επόκελεο ελόηεηεο ζα αλαιύζνπκε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Android πνπ ην έρνπλ 

θάλεη λα μερσξίζεη κε ηηο πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο πνπ δηαζέηεη. 

 

Δηθόλα 81 Οινγξάθσο ην ινγόηππν ηνπ Android ιεηηνπξγηθνύ 

4.2.1. Λεηηνπξγίεο νζόλεο 

 

Ζ πιαηθόξκα είλαη πξνζαξκόζηκε ζε κεγαιύηεξε αλάιπζε (VGA), δηζδηάζηαηεο ςεθηαθέο 

γξαθηθέο βηβιηνζήθεο, ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά βαζηζκέλα ζηελ OpenGL ES 1.0 έθδνζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ, θαζώο θαη παξαδνζηαθέο απεηθνλίζεηο νζόλεο "έμππλσλ" ζπζθεπώλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

4.2.2. Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ 

 
Γηα ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ην Android ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ 

SQLite, κηα ζρεζηαθή (θαη ειαθξηά ζηε ρξήζε) βάζε δεδνκέλσλ. Δθηόο αλ 

                                                 
81

 Amit Kumar Saha (2009), 'What is Android' Ηλδία: εθδόζεηο naukri 



  

ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιεο κεζόδνπο γηα ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κνξθήο MySQL όπσο 

ζα δνύκε παξαθάησ. 

4.2.3. πλδεζηκόηεηα 

 

Σν Android ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο ζπλδεζηκόηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ GSM/EDGE, 

CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, θαη Wi-Fi. 

4.2.4. Απνζηνιή κελπκάηωλ 

 

Σα κελύκαηα πνπ κπνξνύλ λα ζηαινύλ είλαη SMS γηα απνζηνιή κελπκάησλ θεηκέλνπ, MMS 

γηα απνζηνιή κελπκάησλ πνιπκεζηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηώξα ην Android Cloud To Device 

Messaging (C2DM) είλαη κέξνο ηνπ Android Push Messaging service. 

4.2.5. Πεξηήγεζε ζηνλ ηζηό 

 

Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηό ην Android δηαζέηεη θπιινκεηξεηή (browser) βαζηζκέλν ζηελ 

αλνηρηή ηερλνινγία Webkit, ζε ζπλδηαζκό κε ηε V8 κεραλή ηνπ Javascript ηνπ Chrome. Ο 

browser επηηπγράλεη 100% score ζην ηεζη επηδόζεσλ Acid3 ζην Android 4.0. Σν WebView 

είλαη κηα θιάζε πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη online πεξηερόκελα κέζα ζεκηα νζόλε κηαο Android 

εθαξκνγήο. Πεξηέρεη ηερληθέο γηα πξνβνιή ηζηνξηθνύ ζειίδσλ, zoom in θαη zoom out, 

αλαδήηεζε θεηκέλνπ θαη άιια. 

4.2.6. Τπνζηήξημε Java 

 

Λνγηζκηθό γξακκέλν ζηελ Java είλαη δπλαηόλ λα κεηαγισηηηζηεί θαη λα εθηειεζηεί ζηελ 

εηθνληθή κεραλή Dalvik, ε νπνία απνηειεί εμεηδηθεπκέλε πινπνίεζε εηθνληθήο κεραλήο, 

ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, παξόιν πνπ δελ είλαη πξόηππε εηθνληθή 

κεραλή Java. 



  

4.2.7. Τπνζηήξημε πνιπκέζωλ  

 

Σν ιεηηνπξγηθό Android ππνζηεξίδεη ηηο αθόινπζα κνξθέο ήρνπ, ζηαηηθήο θαη θηλνύκελεο 

εηθόλαο: H.263, H.264 (ζε 3GP ή MP4 container), MPEG- SP, AMR, AMRWB, AAC, HE-

AAC, MP3, MIDI, OG Vorbis, WAV,JPEG, PNG, GIF, BMP. 

4.2.8. Δπηπιένλ ππνζηήξημε πιηθνύ 

 

Σν ιεηηνπξγηθό Android κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε θάκεξεο ζηαηηθήο ή θηλνύκελεο εηθόλαο, 

νζόλεο αθήο, GPS, αηζζεηήξεο επηηάρπλζεο, καγλεηόκεηξα, δηζδηάζηαηνπο θαζώο θαη 

ηξηζδηάζηαηνπο επηηαρπληέο γξαθηθώλ. 

4.2.9. Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ 

 

Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη έλα πξνζνκνησηή ζπζθεπήο, εξγαιεία 

γηα δηόξζσζε ζθαικάησλ, κλήκε θαη εξγαιεία αλάιπζεο ηεο απόδνζεο ηνπ εθηειέζηκνπ 

ινγηζκηθνύ θαζώο θαη έλα επηπξόζζεην γηα ην Eclipse IDE. 

4.2.10. Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ 

 

Ζ αγνξά ηνπ Android είλαη παξόκνηα κε ην App Store ηνπ iPhone OS, ην Android Market 

είλαη έλαο θαηάινγνο εθαξκνγώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθνξησζνύλ θαη εγθαηαζηαζνύλ ζηελ 

ζπζθεπή άκεζα κέζσ αζύξκαησλ θαλαιηώλ, ρσξίο ηελ ρξήζε ππνινγηζηή. Αξρηθά κόλν 

δσξεάλ εθαξκνγέο ήηαλ δπλαηόλ λα εγθαηαζηαζνύλ. Δθαξκνγέο επί πιεξσκή ήηαλ 

κεηέπεηηα δηαζέζηκεο ζην Android Market ζηηο ΖΠΑ ύζηεξα από ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2009. 

4.2.11. Οζόλε αθήο πνιιαπιώλ ζεκείωλ 

 

Σν ιεηηνπξγηθό Android είρε εμ νξηζκνύ ππνζηήξημε γηα νζόλεο πνιιαπιώλ ζεκείσλ αιιά ε 

δπλαηόηεηα απηή έρεη θιεηδσζεί ζε επίπεδν ππξήλα (πηζαλόλ γηα απνθπγή παξαβηάζεσλ ησλ 



  

παηεληώλ ινγηζκηθνύ ηεο Apple ζηηο ηερλνινγίεο νζνλώλ αθήο). Κπθινθνξεί κηα αλεπίζεκε 

ηξνπνπνίεζε (mod) πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιή επαθή (multi-touch), 

αιιά απαηηεί δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ππεξρξήζηε (superuser) ζηε ζπζθεπή γηα λα γξαθεί 

ζηε κλήκε flash έλαο ππξήλαο πνπ λα κελ είλαη ππνγεγξακκέλνο (unsigned kernel). 

Παξόιν πνπ ην Android είλαη έλα πξντόλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ, έλα θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ινγηζκηθνύ ζπλερίδεηαη ζε ηδησηηθό παξαθιάδη. Γηα λα έξζεη απηό ην ινγηζκηθό ζε θνηλή 

ζέαζε δεκηνπξγήζεθε έλα παξαθιάδη ηνπ κόλν αλάγλσζεο, ελ νλόκαηη "Cupcake". To 

Cupcake ζπλήζσο ζπγρέεηαη κε ηνλ ηίηιν κηαο ελεκέξσζεο, ζε αληίζεζε κε όζα δειώλεη ε 

ίδηα ε Google ζηελ ηζηνζειίδα αλάπηπμεο ηνπ Android: "ην Cupcake απνηειεί αθόκε έλα 

έξγν ζε εμέιημε, όρη κηα επίζεκε έθδνζε." Αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθό Android 

ζα παξνπζηαζηνύλ ζην cupcake θαη πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

κεηαθνξηώζεσλ (download manager), ην framework, Bluetooth, ην ινγηζκηθό u963 

ζπζηήκαηνο, ην ξαδηόθσλν θαη ην ζύζηεκα ηειεθσλίαο, εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ, ην 

θπξίσο ζύζηεκα θαη  δηάθνξεο εθαξκνγέο, θαζώο θαη πιεζώξεο δηνξζώζεηο ζθαικάησλ. 

ηηο 30 Απξηιίνπ 2009, θπθινθόξεζε ε επίζεκε ελεκέξσζε έθδνζεο 1.5 γηα ην 

Android. Απνηειείηαη από πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη βειηηώζεηο ζην γξαθηθό 

πεξηβάιινλ: 

● Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θηλνύκελεο εηθόλαο κε ηελ ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηειεθώλνπ. 

● Μεηαθόξησζε αξρείσλ βίληεν ζην YouTube θαη εηθόλσλ ζην Picasa θαηεπζείαλ από ην 

ηειέθσλν. 

● Δπαλαζρεδηαζκέλν ινγηζκηθό πιεθηξνινγίνπ κε ιεηηνπξγία απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο 

θεηκέλνπ. 



  

● Γπλαηόηεηα απηόκαηεο ζύλδεζεο αζύξκαηεο ζπζθεπήο αθνπζηηθνύ Bluetooth εθόζνλ 

εληνπηζηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε. 

● Νέα widgets θαη θάθεινη πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

● Δθέ αιιαγήο νζνλώλ θαη κελνύ. 

● Γηεπξπκέλε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο/επηθόιιεζεο γηα λα πεξηιακβάλεη δηθηπαθέο 

δηεπζύλζεηο. Μεηά από απηό έξρεηαη ε έθδνζε 1.6 επνλνκαδόκελε Donut θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά 2 κε πξώηε έθδνζε ηελ Eclair κεηά ηελ 2.2 Froyo θαη πεξλάκε ζηηο 

πξόζθαηεο εθδόζεηο. 
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Κεθάιαην 5 

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

Pocket Cards 

Σν ςεθηαθό πνξηνθόιη είλαη κία θαηλνηόκα ηερλνινγηθά εθαξκνγή (app) πξνεγθαηεζηεκέλε 

ζηα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα smartphones (Passbook, Google Wallet, Windows Wallet, 

PassWallet, VivaWallet, Passes). ηόρνο ηνπ είλαη λα ζπγθεληξώζεη ζην θηλεηό ηνπ 

θαηαλαισηή ζε ςεθηαθή κνξθή πιαζηηθέο loylaty cards θαη θάξηεο κέινπο, πξνζθέξνληαο 

πξσηνπνξηαθέο ιεηηνπξγίεο. Σν θόζηνο θαη ν ρξόλνο δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο ησλ θαξηώλ 

εθκεδελίδεηαη θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, αθόκα θαη κεηά ηε δηαλνκή 

ηνπο κέζσ εηδηθώλ εηδνπνηήζεσλ (push notifications). Έηζη νη επηρεηξήζεις βξίζθνληαη ζε 

δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαλαισηή, ζηέιλνληαο ζην θηλεηό ηνπ πξνζθνξέο θαη 

εηδνπνηήζεηο γηα ππεξεζίεο θαη πξντόληα. Γηαλέκνληαη απιά κέζσ web links, email, SMS, 

ΗΜ, Social Media ή αθόκα θαη ζε έληππε κνξθή ζαξώλνληαο ην αληίζηνηρν QR code 

απεπζείαο από ην ςεθηαθό πνξηνθόιη. Με ηελ OneClick ε θάξηα απνζεθεύεηαη ζην 

smartphone ηνπ ρξήζηε αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν ηνπ. Ζ ελζσκάησζε ηελ ηερλνινγίαο NFC, 

iBeacon (BLE) θαη Touch-ID αιιάδεη πιήξσο ηα δεδνκέλα ζην ρώξν ηεο επηθνηλσλίαο, 

marketing θαη eCommerce ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ςεθηαθνύ πνξηνθνιηνύ. 

 5.1 Δηζαγωγή  

 

Όινη καο έρνπκε πιαζηηθέο θάξηεο από supermarket θαη από άιιεο επηρεηξήζεηο. Κάζε θνξά 

πνπ αγνξάδνπκε αγαζά, ε επηρείξεζε πξνζζέηεη πόληνπο ζηε θάξηα θαη ζηελ θαιύηεξε 

πεξίπησζε, καο δίλνπλ ηνπο λένπο πόληνπο εθηππσκέλνπο. Με ην ςεθηαθό πνξηνθόιη 

(Pocket Cards) όια απηά αιιάδνπλ! Οη πόληνη εκθαλίδνληαη άκεζα ζηελ ςεθηαθή θάξηα ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζηέιλεη όπνηε ζέιεη ηηο πξνζθνξέο ηεο 



  

κε εηθόλα θαη θείκελν ζην smartphone ηνπ θαηαλαισηή αλάινγα θαη κε ην θαηαλαισηηθό ηνπ 

πξνθίι. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή. Όηαλ ε επηρείξεζε απνζηείιεη κία πξνζθνξά κέζσ ηνπ Pocket 

Cads, όια ηα smartphones πνπ έρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα ζην ςεθηαθό πνξηνθόιη θαη 

αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ζα ιάβνπλ εηδνπνίεζε (Push Notification) ζηελ 

νζόλε ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά απηή. Κάλνληαο "slide" επάλσ ζηελ εηδνπνίεζε ζα αλνίμεη 

απηόκαηα ην ςεθηαθό πνξηνθόιη επηδεηθλύνληαο ηε πξνζθνξά. Ζ ελεκέξσζε ηεο θάξηαο 

κπνξεί λα γίλεη θαη "on demand" ζύξνληαο πξνο ηα θάησ ηελ πίζσ πιεπξά ε νπνία 

εκθαλίδεηαη αλ αγγίμεηε ην i ζην θάησ δεμί κέξνο. Δθηόο από αιιαγέο ζην θείκελν, ζηηο 

εηθόλεο, ζηα ρξώκαηα θαη ζην barcode ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα αθύξσζεο ηεο θάξηαο κε 

ζρεηηθή έλδεημε αιιά θαη νξηζκόο εκεξνκελίαο ιήμεσο απηήο. Οη θάξηεο κπνξνύλ λα 

εηδνπνηήζνπλ ηνλ θάηνρν κε παξακεηξνπνηήζηκε έλδεημε ζην lock screen όηαλ απηόο 

βξίζθεηαη θνληά ζε πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (Geofencing) (πρ κπξνζηά 

από έλα ππνθαηάζηεκα). 

5.2 Απαηηήζεηο 

 

Σν κνλαδηθό πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ηελ εθαξκνγή είλαη έλα 

έμππλν ηειέθσλν (Smartphone), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν, γηα 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο ε εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

5.3 Λεηηνπξγία – Γπλαηόηεηεο 

 

 

Δηθόλα 83 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο 

 



  

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βιέπνπκε πάλσ ην ινγόηππν ηηο εθαξκνγήο. Ζ εκθάληζε 

πνπ επηιέμακε είλαη ην πνξηνθαιί θαη background ην γθξη, είλαη θηιηθά ρξώκαηα πξνο ηνλ 

ρξήζηε.  

Ζ αξρηθή ζειίδα απνηειείηαη από ηέζζεξα εηθνλίδηα: 

 Cards: ηελ ζειίδα cards κπνξνύκε λα δνύκε ηηο ππάξρνπζεο πιαζηηθέο θάξηεο. Οη 

θάξηεο είλαη δηπιήο όςεσο. Ζ πίζσ πιεπξά ππνζηεξίδεη εθηελή θείκελα θαη web 

links πνπ κπνξνύλ λα νδεγνύλ ζε web ζειίδεο.  

 QR Code: Γηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζάξσζεο κε ην κνλαδηθό QR Code πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, κπνξνύλ λα ζαξσζνύλ ζην θαηάζηεκα.  

 Profile: Δλεκέξσζε ππνινίπνπ ζε prepaid θάξηεο, κεηαβνιή πόλησλ ζε loyalty 

cards θαη ξπζκίζεηο ρξήζηε. 

 Log Out: Απνζύλδεζε ρξεζηώλ από ηελ εθαξκνγή.  

5.4 ρεδηαζκόο Δθαξκνγήο 

5.4.1 Moodboard 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα δεκηνπξγνύκε ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο καο, ζπιιέμακε δηάθνξα 

εηθνλίδηα θαη πιεξνθνξίεο, ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα θαηαιιειόηεξα γηα ην ζθνπό καο. 
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5.4.2 Αξρηθόο ζρεδηαζκόο 

 

ρεδηάζακε ηελ εθαξκνγή καο ζε ραξηί, πξνζπαζώληαο λα επηιέμνπκε ηε ζσζηή ζέζε γηα ην 

θάζε κελνύ θιπ. 
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5.4.3 Photoshop – Σειηθό ζρέδην 

 

ρεδηάζακε ηελ εθαξκνγή καο ζην Adobe Photoshop, δίλνληαο ηεο ηε κνξθή πνπ ζέινπκε λα 

έρεη ζην ηέινο 
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5.4.4 Δγθαηάζηαζε Android Studio 

 

Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ην Android Studio, αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καηεβάδνπκε ην Android Studio.(https:/developer.android.com/sdk/index.html) 
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2. Δπηιέγνπκε "I have read and agree with the above terms and conditions" θαη παηάκε 

"Download" 

3. Απνζεθεύνπκε ην αξρείν ζην δίζθν. 

4. Δγθαζηζηνύκε ην Android Studio  κέζσ ηνπ installer_android-studio-bundle-

141.2135290-windows.exe. Θα εγθαηαζηαζεί ζηελ πξνεπηιεγκέλε ζέζε: C:\Program 

Files (x86)\Android. 

5. Πξνεπηιέγνπκε  ην Android SDK θαη ην Android Virtual Device 

https://developer.android.com/sdk/index.html
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6. Μόιηο ην Android Studio θάλεη επαλεθθίλεζε ζα ζαο παξνπζηαζηεί κηα νζόλε πνπ 

ζαο δεηά λα εηζάγεηε ηε ζέζε ηνπ Android SDK. Δπηιέγνπκε ζαλ ζέζε C:\Program 

Files (x86)\Android\anfroid-sdk, παηάκε next θαη καο εκθαλίδεη ην αθόινπζν 

κήλπκα: Δπηιέγνπκε Open SDK Manager, θάλνπκε θιηθ ζην θνπηί επηινγήο θαη 

Install packages
82
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5.4.5 πγγξαθή JAVA θώδηθα(Android Studio) 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζακε Java, HTML 5, CSS θαη JQUERY. 

Αθνινπζώληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε έρνπκε ην πιενλέθηεκα όηη κπνξνύκε λα ζηνρεύζνπκε 

ζε πνιιέο ζπζθεπέο (κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά) κε ηελ ίδηα πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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 Clifton Craig, Adam Gerber (2005),‟‟Learn Android Studio: Build Android Apps Quickly and Effectively‟‟Ακεξηθή: 

εθδόζεηο Apress 

 



  

Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ζπκβαηέο κε όια ηα θηλεηά 

αλεμάξηεηα από ηα ιεηηνπξγηθά πνπ θέξνπλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο πιαηθόξκεο 

Phonegap θαη Eclipse, ώζηε λα κεηαηξέςνπκε ηνλ θώδηθα καο ζηελ επηζπκεηή κνξθή Mobile 

app, αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθό ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (android, iOS θιπ). Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηε ζπγγξαθή ηνπ Java θώδηθα ρξεζηκνπνηήζακε ην Android Studio. 
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Δηθόλα 93 Γεκηνπξγία θώδηθα 
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Δηθόλα 95 ύλδεζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο κε ηα ππόινηπα κελνύ 
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Δηθόλα 99 Γηα θάζε δηαθνξεηηθή λέα ζειίδα δεκηνπξγνύκε menu new activity 

  

5.4.6 Δγθαηάζηαζε Phonegap 

 

Σν Phonegap είλαη κηα αλνηθηνύ θώδηθα πιαηθόξκα HTML5 εθαξκνγώλ, ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγνύλ εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε web ηερλνινγηώλ θαη λα 

απνθηνύλ πξόζβαζε ζε APIs ησλ ζπζθεπώλ θαη ζηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ (app 

stores). Σν Phonegap αμηνπνηεί ηερλνινγίεο παγθόζκηνπ ηζηνύ, όπσο ε HTML, ε JavaScript 

θαη ην CSS νη νπνίεο είλαη επξέσο γλσζηέο ζηελ θνηλόηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηώλ. Ζ 

πιαηθόξκα ηνπ Phonegap ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Apple iOS, Google Android, HP webOS, Microsoft Windows Phone θ.α. Οη 

παξαγόκελεο εθαξκνγέο ραξαθηεξίδνληαη σο «πβξηδηθέο εθαξκνγέο», ελλνώληαο όηη δελ 

πξόθεηηαη γηα θαζαξά εγγελείο εθαξκνγέο αιιά νύηε θαη γηα ακηγώο web εθαξκνγέο, αθνύ 

έρνπλ νξγαλσζεί ζε παθέηα γηα ηε δηαλνκή ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ θαη δηαζέηνπλ 

πξόζβαζε ζε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζθεπώλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ APIs. Αξρηθόο 



  

θαηαζθεπαζηήο ηνπ Phonegap ήηαλ ε εηαηξεία Nitobi Software κε έδξα ηνλ Καλαδά, ε νπνία 

εμαγνξάζηεθε από ηελ Adbe, ην 2011. Μαδί κε ηελ εμαγνξά δηαηέζεθε θαη ν θώδηθαο ηνπ 

Phonegap ζηνλ νξγαληζκό Apache Cordova
83
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5.4.7 Δμαγωγή Δθαξκνγήο 

 

Αθνύ έρνπκε δνθηκάζεη ηελ εθαξκνγή θαη έρνπκε δεη όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη δελ έρεη 

πξόβιεκα, ηελ θάλνπκε εμαγσγή ώζηε κεηά λα ηελ αλεβάζνπκε ζε θάπνην ειεθηξνληθό 

θαηάζηεκα δηαλνκήο εθαξκνγώλ. Γηα λα ην θάλνπκε απηό πάκε ζην Eclipse θαη θάλνπκε δεμί 

θιίθ ζηελ εθαξκνγή. Δπηιέγνπκε Android Tools θαη Export Unsigned Application Package. 

Γίλνπκε όλνκα αξρείνπ (εθαξκνγήο) θαη επηιέγνπκε ζέζε απνζήθεπζεο. Παηάκε ΟΚ θαη ε 

εθαξκνγή καο (.APK) είλαη έηνηκε. 
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: PhoneGap, “Easily create apps using the web technologies you know and love: HTML, 
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5.4.8 Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο 
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 ειίδα εθθίλεζεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία κπνξνύλ λα θάλνπλ ζύλδεζε ή εγγξαθή 

κέζσ Facebook είηε κέζσ email. 

 

Δηθόλα 101 ειίδα εθθίλεζεο 

 

 



  

 

 

 

 

 ειίδα εγγξαθήο ν ρξήζηεο ππνβάιεη ηα ζηνηρεηά ηνπ. 
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 Αξρηθή νζόλε εθαξκνγήο 

Δδώ ππάξρεη ην κελνύ κε ην νπνίν ν ρξήζηεο επηιέγεη ζε ηη ζέιεη λα πεξηεγεζεί. 
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 Κάξηεο - Cards 
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 Profile - Πξνθίι 
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 QR Code 

 

Δηθόλα 106 Μελνύ QR Code 
 

 



  

5.4.9 Γηαλνκή εθαξκνγήο 

 

 Google Play 

Αθνύ θηηάμνπκε ηελ Android εθαξκνγή, πξέπεη λα ηελ θάλνπκε δηαζέζηκε ζην Google Play 

γηα λα είλαη πξνζβάζηκε από όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θόζκν. Παξαθάησ ζα δνύκε βήκα 

βήκα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη έλαο πξνγξακκαηηζηήο γηα λα αλεβάζεη ηελ Android 

εθαξκνγή ηνπ ζην Google Play. 

Γεκηνπξγία Developer ινγαξηαζκνύ Αξρηθά θάλνπκε εγγξαθή, ζπκπιεξώλνπκε ζηνηρεία 

όπσο όλνκα, e-mail, δηεύζπλζε, δηαβάδνπκε θαη απνδερόκαζηε ηνπο όξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

πιεξώλνπκε 25 επξώ κέζσ ηνπ Google Wallet
84

. 

 

Δηθόλα 107 Πξνζζέηνπκε ηελ εθαξκνγή Pocket Cards 

 

2. Όλνκα θαη Γιώζζα εθαξκνγήο 

Δπηιέγνπκε “Add new application” θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ Default Γιώζζα ηεο εθαξκνγήο 

καο, όπσο θαη ην όλνκά ηεο, θαη ζηελ ζπλέρεηα “Prepare Store Listing”. 
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3. Πεξηγξαθή εθαξκνγήο, Promo Text, κεηαθξάζεηο Ζ πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη 

αλαιπηηθή, θαη λα παξαζέηεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Σν Promo Text είλαη έλα 

ζύληνκν θείκελν «δηαθήκηζεο» ηεο εθαξκνγήο. 

ην Recent Changes ζα γξάςνπκε ηηο αιιαγέο πνπ ζα θάλνπκε ζηελ εθαξκνγή ζε 

κειινληηθά updates. Αθόκα επηιέγνληαο ην “Add Translations” έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

βάινπκε ηα παξαπάλσ (πεξηγξαθή, promo text θηι) ζε άιιεο γιώζζεο. Αλ θάπνηνο ρξήζηεο 

έρεη επηιέμεη ηελ αγγιηθή γιώζζα σο πξνεπηιεγκέλε ζηε ζπζθεπή ηνπ, ζα ηνπ εκθαληζηεί ε 

πεξηγξαθή πνπ έρνπκε γξάςεη ζηα Αγγιηθά. Αλ δελ έρνπκε πξνζζέζεη κεηαθξάζεηο, 

εκθαλίδεηαη πάληα ε “default” γιώζζα. 

Υξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 screenshots από ηελ εθαξκνγή, είηε ζε .png είηε ζε .jpg, ζε 

θάπνηα από απηέο ηηο αλαιύζεηο: 320×480, 480×800, 480×854, 1280×720, 1280×800. Δπίζεο 

ρξεηαδόκαζηε ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζε 512×512. Πξνηείλεηαη επίζεο κία εηθόλα 

πξνώζεζεο ζε 1024×500, θαη κία ζε 180×120. Σέινο, έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

αλεβάζνπκε βίληεν κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο από ην YouTube. 

4. Καηεγνξία εθαξκνγήο, ζηνηρεία επηθνηλωλίαο 

Δπηιέγνπκε αλ πξόθεηηαη γηα εθαξκνγή ή γηα παηρλίδη, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (π.ρ. 

δηαζθέδαζε), θαζώο θαη γηα πνηνπο είλαη θαηάιιειε. 

5. Αλεβάδνπκε ην .apk 

Αθνύ επηιέμνπκε SAVE ζε όηη έρνπκε θάλεη κέρξη ηώξα, επηιέγνπκε από ηελ αξηζηεξή 

ζηήιε ην «.APK» θαη ζηελ ζπλέρεηα αλεβάδνπκε ηελ εθαξκνγή. Έπεηηα βάζεη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ έρνπκε νξίζεη ζην AndroidManifest.xml εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο 

δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή. Αλ εκείο θξίλνπκε απαξαίηεην, 

κπνξνύκε λα «εμαηξέζνπκε» κία ή πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο. Γηα παξάδεηγκα αλ ε εθαξκνγή 



  

δελ δνπιεύεη ζηελ Υ-Φ ζπζθεπή, κπνξνύκε λα ηελ εμαηξέζνπκε από εδώ, ώζηε λα 

απνθύγνπκε ηπρόλ αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο. 

 

 

Δηθόλα 108 Πξνζζέηνπκε δείγκαηα εηθόλσλ ηεο εθαξκνγήο 

 

6. Δπηιέγνπκε πνύ λα δηαηεζεί ε εθαξκνγή καο 

Δπηιέγνπκε SAVE ζε όηη έρνπκε θάλεη κέρξη ηώξα, θαη Pricing And Distribution. Δθεί 

δηαιέγνπκε, αλ ζέινπκε ε εθαξκνγή λα είλαη δσξεάλ ή επί πιεξσκή, (από Διιάδα, κόλν 

δσξεάλ εθαξκνγέο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε), θαζώο θαη ηηο ρώξεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. 

 

 

 

 

 

 



  

Ζ εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε ζην PlayStore σο Pocket cards: 

 

App Store 

Γηα λα αλεβάζνπκε ηελ εθαξκνγή ζην App Store πξέπεη πξώηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ινγαξηαζκό apple iOS developer (δσξεάλ). Μεηά θαηεβάδνπκε ην XCode θαη ην iOS SDK 

γηα ην XCode, ηα νπνία είλαη επίζεο δσξεάλ. Τινπνηνύκε ηελ εθαξκνγή, ελώ κπνξνύκε λα 

ηελ δνθηκάζνπκε ζηνλ εμνκνησηή iPhone πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην iOS SDK (δηαηίζεηαη 

δσξεάλ). Γηα λα ηελ δνθηκάζνπκε ζε πξαγκαηηθή ζπζθεπή θαζώο θαη γηα λα ηελ δηαζέζνπκε 

ζην appStore, είηε δσξεάλ είηε όρη, πξέπεη λα αγνξάζνπκε θάπνην «παθέην» developer από 

ηελ apple. Σα «παθέηα» απηά (iOS developer program) θνζηίδνπλ 99$ θαη κπνξνύκε λα ηα 

πξνκεζεπηνύκε ζαλ ηδηώηεο ή ζαλ εηαηξείεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο αξγεί αξθεηά ε 

απνδνρή από ηελ apple. Σώξα πιένλ, κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ηελ εθαξκνγή ζην appStore, 

πνπ ζα είλαη βέβαηα δηαζέζηκε αθνύ πεξάζεη από δηαδηθαζία έγθξηζεο από ηελ apple
85
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 Πεγή ζην δηαδίθηπν: Wikipedia, App Store (iOS) https://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS) 

https://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29


  

Κεθάιαην 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΒΔΛΣΙΧΔΙ 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

Δίλαη θαλεξό όηη βξηζθόκαζηε ζηελ θαξδηά ησλ εμειίμεσλ, ζε όηη αθνξά ηελ κεηέπεηηα 

πνξεία ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Με ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηελ αγνξά λα 

δείρλεη όηη ζρεδόλ ην 1/3 ησλ αλζξώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό ηειέθσλν, έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο θάπνην έμππλν ηειέθσλν, θξίλεηαη ζθόπηκε ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ, νη νπνίεο 

ζα εθκεηαιιεύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ ζπζθεπώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο 

όηη πιένλ ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν από θηλεηέο ζπζθεπέο, γίλεηαη νινέλα θαη πην πξνζηηή. 

Πιένλ ηα ινγηζκηθά Android, iOS θιπ έρνπλ θαηαθέξεη λα εηζβάιινπλ γηα ηα θαιά ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά. Κπξηαξρνύλ ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ θαη όρη κόλν, πνπ ηα επηιέγνπλ σο θύξην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα ηηο θνξεηέο 

ζπζθεπέο ηνπο. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο δσξεάλ θαη επί πιεξσκή εθαξκνγέο, δηαζέζηκεο γηα 

όινπο ηνπο ρξήζηεο. Έηζη ινηπόλ, επηιέμακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εθαξκνγή, πνπ λα 

κπνξεί λα θαιύςεη αξθεηέο βαζηθέο αλάγθεο ησλ χρηστών, ζε όηη αθνξά ηε γξήγνξε 

πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ζηελ ελεκέξσζε. ηε θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο καο, 

ζπλεηζέθεξαλ ηα έηνηκα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πνπ βξήθακε εληειώο δσξεάλ ζην 

Γηαδίθηπν. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο ρξεζηκνπνηήζακε Java, ΖΣΜL, CSS, 

JQUERY. ε ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Eclipse θαη  Android Studio, ε θαηαζθεπή ηεο 

εθαξκνγήο καο έγηλε κηα επράξηζηε θαη εύθνιε δηαδηθαζία. 

                                                                                                                                                        

 
 



  

 

6.2 Μειινληηθέο βειηηώζεηο 

 

Ζ εθαξκνγή καο παξόιν πνπ είλαη κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή, έρεη αθόκα πνιιά 

πεξηζώξηα αλάπηπμεο. Μεξηθέο θαηεπζύλζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζή ηεο είλαη: 

 Σα θνππόληα γηα ηηο επόκελεο αγνξέο, πνιιαπινί ηξόπνη δηαλνκήο ζηνπο θαηαλαισηέο 

αθόκα θαη ζην ηακείν, κέζσ QR code πνπ ζα εθηππώλεηαη ζηελ απόδεημε. 'Δηζη 

άκεζα κπνξεί λα πξνζηεζεί ζην ςεθηαθό πνξηνθόιη ηεο ζπζθεπήο ηνπ γηα ηελ 

επόκελε αγνξά. Οη αξηζκνί θάζε θνππνληνύ είλαη κνλαδηθνί. Κάζε θνππόλη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κία θνξά θαη κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο ιήμεο ηνπ ζε 

πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία. 

 Ζ έθδνζε πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, δίλεη δπλαηόηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εθδώζεη 

άκεζα θαη κε αζθάιεηα ηηο δηθέο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηεο. Άκεζν  γέκηζκα κε ην 

πνζό πνπ επηζπκεί. Με θάζε ζπλαιιαγή ν θαηαλαισηήο ελεκεξώλεηαη γηα ην 

ππόινηπν ηεο θάξηαο δηαηεξώληαο παξάιιεια θαη ηζηνξηθό όισλ ησλ ζπλαιιαγώλ.  

 Ζ έθδνζε ζεκαηνπνηεκέλεο δσξνθάξηαο γηα ηελ θάζε επηρείξεζή  αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε απνηειεί ηνλ γξεγνξόηεξν θαη επθνιόηεξν ηξόπν γηα δώξα. Απνζηνιή κε 

SMS, email αθόκα θαη έληππα κε ηελ εθηύπσζε ηνπ αληίζηνηρνπ QR code. 

 Φεθηαθέο θάξηεο κε ζθξαγίδεο πξνζδίδεη αλαγλσζηκόηεηα ζηελ επηρείξεζή, 

εθδίδνληαο ςεθηαθέο θάξηεο κε ζθξαγίδεο. Παξαθηλνύκε ηνπο πειάηεο γηα αγνξέο θαη 

ηνπο αληακείβνπκε άκεζα. Ζ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο, δίλεη θίλεηξα γηα αγνξέο κε ζπγθέληξσζε ζθξαγίδσλ. 



  

 Ζ έθδνζε ςεθηαθώλ εηζηηήξησλ από ην εηαηξηθό website απεπζείαο ζην smartphone 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, έρεη σο ζηόρν ηελ άκεζε επηθύξσζε ζην ζεκείν ειέγρνπ.  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζάξσζεο (barcode, ώξα, γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θιπ), δίλεη δπλαηόηεηα ζπιινγήο επηπιένλ πιεξνθνξηώλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζάξσζεο θαη αλαιπηηθέο αλαθνξέο κέζσ web ζειίδσλ ή API 

integration. 
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