
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

      

 

 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΙΥΝΔΤΣΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ  

 

DESIGN AND PROTOTYPE IMPLEMENTATION OF 

EXPIRATION DETECTION SYSTEMS 
 

 

 

 

 

 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ηνπ 

Φαθξηάδε Παζράιε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόινο, Φεβξνπάξηνο 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα ιεπθή.  



 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΙΥΝΔΤΣΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ  

 

DESIGN AND PROTOTYPE IMPLEMENTATION OF 

EXPIRATION DETECTION SYSTEMS 
 

 

 

 

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ηνπ 

Φαθξηάδε Παζράιε 
 

 

 

Δπιβλέπων : Μαλόιεο Βάβαιεο 

Καζεγεηήο Σ.H.M.M.Y 

 

 

 

 

 

 

 

 (Υπογπαθή)     (Υπογπαθή) 

        ...................................   ................................... 

Μαλόιεο Βάβαιεο                  πύξνο Λάιεο 

Καζεγεηήο                                                   Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  

Σ.H.M.M.Y                  Σ.H.M.M.Y 

   

 

 

 

 

 

 

 

Βόινο, Φεβξνπάξηνο 2014 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογπαθή)         

...................................       

Φαθξηάδεο Παζράιεο 

 

     

 

 

 

 

 

 

© 2014 – Allrights reserved 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζειίδα απηή είλαη ζθόπηκα ιεπθή.  



Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

1 Δηζαγσγή ....................................................................................................................... 6 

1.1 ηόρνη θαη ζθνπνί εξγαζίαο .......................................................................................... 7 

1.2 Οξγάλσζε θεηκέλνπ ...................................................................................................... 8 

2 Τπόβαζξν Μειέηεο ....................................................................................................... 9 

2.1 Υξήζηκνη Όξνη ............................................................................................................... 9 

2.1.1  Stock Rotation........................................................................................................... 9 

2.1.2  Shrinkage .................................................................................................................. 9 

2.1.3  RFID ....................................................................................................................... 10 

2.1.4  Time Temperature Indicator .................................................................................. 10 

2.1.5  GTIN ....................................................................................................................... 10 

2.2 ρεηηθέο Δξγαζίεο ....................................................................................................... 11 

2.3 Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο ............................................................................................. 12 

2.3.1  GS1 DataBar  ......................................................................................................... 12 

2.3.2  Υπάπσονηα λογιζμικά πος αζσολούνηαι με ηη διασείπιζη εςπαθών πποϊόνηων……14 

2.3.3  Εθαπμογέρ ζε κινηηέρ ζςζκεςέρ πος αζσολούνηαι με ηην ημεπομηνία λήξηρ ........... 16 

2.3.4  Πιο ενδιαθέποςζερ .................................................................................................. 17 

2.4 Δξγαιεία ...................................................................................................................... 19 

2.4.1  OpenCV  ................................................................................................................. 19 

3 ρεδηαζκόο πζηήκαηνο .............................................................................................. 21 

3.1 Βαζηθέο Αξρέο ............................................................................................................. 21 

3.2 Κύξηεο πληζηώζεο ...................................................................................................... 22 

3.3 Αξρηηεθηνληθνί ρεδηαζκνί ......................................................................................... 23 

4 Τινπνίεζε Δθαξκνγήο ............................................................................................... 24 

5 Πεηξακαηηθή Μειέηε ................................................................................................... 26 

6 Δπίινγνο ...................................................................................................................... 29 

6.1 πκπεξάζκαηα θαη πξνβιήκαηα ................................................................................. 29 

6.2 Μειινληηθή Δξγαζία ................................................................................................... 29 

7 Appendix ..................................................................................................................... 30 

8 Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................... 31 

 

 

 



Πίλαθαο Δηθόλσλ 

Εικόνα 1 : Αναπαράςταςη κατά κεφαλήν food waste(κιλά/χρόνο) ςτην υφήλιο*1+ ............... 8 

Εικόνα 2 : Databar Image ........................................................................................................ 14 

Εικόνα 3 LeanPath 360 ............................................................................................................ 17 

Εικόνα 4 Καταχώρηςη ςτο eXpireTrack .................................................................................. 17 

Εικόνα 5: Grosery King App ..................................................................................................... 18 

Εικόνα 6: GreenEggShopper App ............................................................................................ 18 

Εικόνα 7 EndGroseryWaste UI ................................................................................................ 19 

Εικόνα 8 DateCheckPro UI ....................................................................................................... 19 

Εικόνα 9 Πεδία χρήςησ OpenCV .............................................................................................. 22 

Εικόνα 10 Σχεδιαςμόσ Συςτήματοσ ......................................................................................... 25 

Εικόνα 11  Αναγνώριςη ληγμζνου γάλατοσ ςτο tablet ........................................................... 29 

Εικόνα 12 Αναγνώριςη ληγμζνου γάλατοσ ςτο cell phone ..................................................... 29 

Εικόνα 13 Αναγνώριςη ληγμζνου γιαουρτιοφ ςτο tablet ....................................................... 30 

Εικόνα 14 Αναγνώριςη ληγμζνου γιαουρτιοφ ςτο cell phone ................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553992
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553993
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553994
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553995
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553996
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553997
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381553998
file:///F:\Report_Ptyxiakh\????????%20(Autosaved).docx%23_Toc381554000


1 Διζαγωγή 

 
Σν πξόβιεκα ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ (food waste or food loss), δειαδή ησλ ηξνθίκσλ  πνπ 

πεηηνύληαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ή δελ είλαη δπλαηό λα θαηαλαισζνύλ ιόγσ ππέξβαζεο 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο, εθηηκάηαη ην 2013 όηη πεξηιακβάλεη ην κηζό ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ παξάγνληαη παγθνζκίσο. Σα αίηηα ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ είλαη πνιιά θαη ζπκβαίλνπλ 

ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ηεο θαηαλάισζεο. 

Απώιεηα θαη ζπαηάιε ηξνθίκσλ γίλεηαη ζε όια ηα ζηάδηα αιπζίδαο εθνδηαζκνύ ησλ 

ηξνθίκσλ(food supply chain). ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ε κεγαιύηεξε απώιεηα ζπκβαίλεη 

ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελώ ζηηο αλεπηπγκέλεο κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ - πεξίπνπ 100 

θηιά αλά άηνκν ην έηνο - ράλεηαη ζην ζηάδην ηεο θαηαλάισζεο. Κάηη πνπ θαίλεηαη πην 

αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Εικόνα 1 : Αναπαράςταςη κατά κεφαλήν food waste(κιλά/χρόνο) ςτην υφήλιο[1] 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πεξηζζόηεξν από ην 40% ησλ απσιεηώλ 

ζπκβαίλνπλ ζην ζηάδην κεηά ηελ ζπγθνκηδή θαη ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ελώ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο πεξηζζόηεξν από ην 40% ζπκβαίλεη ζην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πώιεζεο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο.  

Με βάζε κειέηε ην 2011, εθηηκάηαη όηη ην ζύλνιν ηεο παγθόζκηαο απώιεηαο ηξνθίκσλ είλαη 

πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ησλ ηξνθίκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, δειαδή 

πεξίπνπ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο εηεζίσο. Όκνηα, έθζεζε ηνπ βξεηαληθνύ Ηδξύκαηνο 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ(ΗME) ην 2013 εθηηκάεη όηη ην 30-50%(1,2-2 δηζεθαηνκκύξηα 

ηόλνη) όισλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγνληαη δελ θαηαλαιώλνληαη, πεηηνύληαη.[2]   

Γίλεηαη αληηιεπηό, όηη ην πξόβιεκα ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ ζηηο κέξεο καο παξακέλεη ηζρπξό 

θαη νινέλα απμαλόκελν. Κάηη πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα ζε 

πξνβιεκαηηζκό θαη αλαδήηεζε ιύζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ. 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηόρν λα ζπκβάιεη από ηε κεξηά ηεο ζηελ 

αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, επηθεληξώλνληαο ζην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πώιεζεο πνπ 

επζύλεηαη γηα ηελ ζπαηάιε ηξνθίκσλ. 



παηάιε ηξνθίκσλ ζπκβαίλεη ζην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πώιεζεο όηαλ θάπνην πξντόλ έρεη 

μεπεξάζεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ρσξίο λα πνπιεζεί. Σα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο 

κπνξνύλ λα πεηάμνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ. πλήζσο, απηό ζπκβαίλεη κε ηα 

πξντόληα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε ζπαηάιε 

ηξνθίκσλ, νη ιηαληθνί πσιεηέο(retailers) ηνπνζεηνύλ ζε έθπησζε ηα πξντόληα πνπ πξόθεηηαη 

λα ιήμνπλ θαη ηα πνπινύλ ζηνπο θαηαλαισηέο πξηλ γίλνπλ άρξεζηα. 

Δπηπξόζζεηα, εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ε ζπαηάιε ηξνθίκσλ έρεη θαη 

νηθνλνκηθό αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, θάηη πνπ ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ 

κπνξεί λα παξαιεθζεί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επαίζζεηα πξντόληα (perishable products) θαηαιακβάλνπλ ην 50-60% 

ησλ πσιήζεσλ ζηα supermarkets θαη ππνινγίδεηαη όηη ην 5-7% ράλνληαη ιόγσ θαθήο 

δηαρείξηζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζπαηάιε ηξνθίκσλ ζε απηό ην ζηάδην κπνξεί λα θνζηίζεη 

ζηνπο ιηαληθνύο πσιεηέο(retailers) γύξσ ζην 4% ηνπ ζπλνιηθνύ θέξδνπο ηνπο.  

Σν πξόβιεκα ηεο κε πώιεζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ κέζα ζην ''ρξόλν δσήο'' ηνπο  απνηειεί 

θαη έλαλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ησλ πξντόλησλ(shrinkage),ζην 

ζηάδην δειαδή αλάκεζα ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο κέρξη λα πνπιεζεί ζην ηακείν.  

Παξά ην γεγνλόο όηη νη retailers παίξλνπλ θάπνηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο 

ηξνθίκσλ, δελ παίξλνπλ αθόκα πιήξσο ππόςε ηνπο ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Αλη' απηνύ, 

επηθεληξώλνληαη ζε πξσηνβνπιίεο κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ απσιεηώλ, όπσο ε δσξεά 

ηξνθίκσλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ε ιηπαζκαηνπνίεζε νξγαληθώλ κεξώλ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ε αλαθύθισζε.[3] 

Σν θνκκάηη ηεο απηνκαηνπνίεζεο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πξντόλησλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν δσήο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε δπλακηθό ηξόπν είλαη 

θάηη πνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κέρξη ηώξα.  
 

Δκείο εληνπίδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θελό θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο, 

πξνηείλνπκε κηα ιύζε πνπ δελ ζα αλαηξέπεη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζην ρώξν ηεο ιηαληθήο 

πώιεζεο, ειπίδνληαο κε απηή καο ηελ θίλεζε λα ζπκβάιινπκε ζε έλα πην εύθνιν - πην 

απνδνηηθό  γηα ηνλ πσιεηή πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζε έλα πην θηιηθό γηα όινπο καο 

πεξηβάιινλ.  

1.1 ηότοι και ζκοποί εργαζίας 

Ο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα αμηνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ mobile 

ζπζθεπώλ(smartphone,tablets) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θάκεξαο πνπ δηαζέηνπλ γηα λα 

αληηκεησπίζεη απνδνηηθά ην πξόβιεκα πνπ εληνπίζηεθε παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ζηόρνο καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα ''αληρλεύζνπκε'' (track) ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε 

πάλσ ζην πξντόλ, δειαδή ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.  

Με απηό ηνλ ηξόπν δίλνπκε ζηνλ retailer ηελ επθαηξία λα απνθύγεη ην ''θόζηνο'' κηαο  

πνύιεζεο πξντόληνο πνπ έρεη ιήμεη, λα νξγαλώζεη θαιύηεξα ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη πάλσ ζην 

ξάθη θαη λα δηαρεηξηζηεί δπλακηθά, πην απνδνηηθά θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα εππαζή 

πξντόληα ηνπ, κε δηάθνξεο πξνζθνξέο γηα παξάδεηγκα, θάηη πνπ ζα απνθέξεη κείσζε 

απσιεηώλ άξα πεξηζζόηεξν θέξδνο. Όια απηά νδεγνύλ ζε κία αλακθηζβήηεηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη θαζηζηώληαο ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο πεξηζζόηεξν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 



ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

ζπλεπάγεηαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζέινπκε : 

1. Να βειηηώζνπκε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαζηζηώληαο εύθνιν λα εληνπηζηνύλ 

πξντόληα πνπ έρνπλ ιήμεη όηαλ βξίζθνληαη πάλσ ζην ξάθη 

2. Να βνεζήζνπκε ηνλ retailer λα απηνκαηνπνηήζεη ην Stock Rotation πάλσ ζην ξάθη 

κέζσ θαη ηεο κείσζεο ησλ σξώλ ηεο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

3. Να ειαρηζηνπνηεζνύλ νη νηθνλνκηθέο απώιεηεο κε ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ 

εππαζώλ πξντόλησλ 

4. Να θαηαζηήζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ πην θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, θαηαπνιεκώληαο ηε ζπαηάιε ηξνθίκσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο 

εκαληηθόο βνεζόο ζ‟ απηή καο ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε βηβιηνζήθε OpenCV (Open Source 

Computer Vision) πνπ καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα κέζσ ησλ δηάθνξσλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκσλ 

ιεηηνπξγηώλ πνπ δηαζέηεη, λα πινπνηήζνπκε ηε ζθέςε καο γηα ηε ιύζε απηνύ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, κε ηελ αλαγλώξηζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξώκαηνο καξθαξηζκέλνπ ζην 

πξντόλ, θαηαγξάθνληαο έηζη θαη αληρλεύνληαο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ζπζρεηίδνληαο ην ρξώκα κε ηελ πιεξνθνξία ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

1.2 Οργάνωζη Κειμένοσ 

Σν ππόινηπν ηεο εξγαζίαο είλαη νξγαλσκέλν σο εμήο: 

ην 2° κεθάλαιο αλαθεξόκαζηε ζε ρξήζηκνπο όξνπο, ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο, ζηηο ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη θαηαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο θαη 

ζηα ππάξρνληα ινγηζκηθά πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην πξόβιεκα, όπσο θαη ζε mobile 

εθαξκνγέο θαη ζηεθόκαζηε ζε θάπνηεο πην ελδηαθέξνπζεο από απηέο. Δπίζεο, γίλεηαη 

πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ην 3° κεθάλαιο παξνπζηάδνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο καο, ην πσο δειαδή 

ζρεδηάζακε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ κε ζηόρν λα αληηκεησπίζνπκε ην πξόβιεκα ζε όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν βαζκό κπνξνύκε. 

ην 4° κεθάλαιο ζρνιηάδνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηόο καο θαη ζε πην βαζκό 

επηηεύρζεθε. 

ην 5° κεθάλαιο παξνπζηάδνπκε ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο εθαξκνγήο καο, ζρνιηάδνπκε 

ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πεηύρακε θαη επηζεκαίλνπκε ηη κέλεη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

ην  6° κεθάλαιο ζηεθόκαζηε ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ κέρξη ηώξα πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εθζέηνπκε  θάπνηεο ζθέςεηο γηα κειινληηθή 

δνπιεηά θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο καο. 



2 Τπόβαθρο Μελέηης 

2.1 Υρήζιμοι Όροι 

2.1.1 Stock Rotation 

Stock rotation ή ελαιιαγή ηνπ απνζέκαηνο είλαη ε πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

μελνδνρεία θαη ζηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο πώιεζεο, εηδηθόηεξα ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

όπσο ηα εζηηαηόξηα θαη ηα supermarket θαη είλαη ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ κε ηελ πην 

ζύληνκε εκεξνκελία ιήμεο ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ ξαθηνύ γηα λα αγνξαζηνύλ πξώηα θαη ε 

κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ πνπ ιήγνπλ αξγόηεξα ζην πίζσ κέξνο.  

Υξεζηκνπνηείηαη ζηα εππαζή πξντόληα γηα λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ησλ ιεγκέλσλ 

ηξνθίκσλ ζηα θαηαζηήκαηα. Σα πξντόληα πνπ πξόθεηηαη λα ιήμνπλ πξέπεη λα πνπιεζνύλ ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό. Οη θαηαλαισηέο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, όηαλ βξεζνύλ ζην ξάθη ζα 

πάξνπλ ην πξντόλ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά εηδηθόηεξα αλ βηάδνληαη. Δπίζεο ζπλήζσο αλ δελ 

ςάρλνπλ γηα έλα πξντόλ πνπ ζα δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα δελ ζα δώζνπλ ζεκαζία 

ζηηο εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξντόλ.  

Έηζη, αλ εθαξκνζηεί ζσζηά ην stock rotation ηα πξντόληα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζα 

πνπιεζνύλ πξώηα, αιιηώο ην λεόηεξν απόζεκα ζα πνπιεζεί πξώην, αθήλνληαο ηα πξντόληα 

πνπ ιήγνπλ ζηα ξάθη θαη έπεηηα ζηνλ θάδν κε ηα απνξξίκκαηα.  

Αθόκε, κηα θαθή πινπνίεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο πνπ νδεγεί ζε ιεγκέλα πξντόληα ζηα 

ξάθηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πνύιεζε ελόο πξντόληνο πνπ έρεη ιήμεη, αλ δελ εληνπηζηεί 

έγθαηξα κε ην αληίζηνηρν θόζηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα κεγάιεο 

πνζόηεηεο πξντόλησλ ε εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιε αλ όρη αθαηόξζσηε, αξθεί 

έλαο απξόζεθηνο εξγάηεο λα δηαηαξάμεη ηελ πεξηζηξνθή θαη λα δεκηνπξγεζνύλ 

πξνβιήκαηα.[4] 

2.1.2 Shrinkage 

ε νηθνλνκηθνύο όξνπο, ν όξνο ζπξξίθλσζε ησλ εκπνξεπκάησλ(inventory shrinkage) είλαη ε 

απώιεηα ησλ πξντόλησλ αλάκεζα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο ή ηελ αγνξά από ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ην ζεκείν πώιεζεο ζην ηακείν(POS). Ο όξνο αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά ηεο πνζόηεηαο 

ησλ θεξδώλ πνπ o retailer παξαηεξεί. Δάλ ε πνζόηεηα ηνπ shrinkage είλαη κεγάιε, ηόηε ηα 

θέξδε κεηώλνληαη θάηη πνπ νδεγεί ζε κεγαιύηεξα έμνδα θαη ηνλ θαηαλαισηή. 

Σα αίηηα ηνπ shrinkage είλαη : 

 Κινπή από εξγαδόκελνπο ή πειάηεο 

 Λάζε ζηελ παξαγγειία, απνθιίζεηο ζηελ απνζήθε, ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε 

πξντόλησλ 

 Λάζε ζηνλ έιεγρν ηεο ηηκήο ζην ηακείν ππέξ ηνπ πειάηε 

 Εεκηά πξντόλησλ θαηά ηελ κεηαθνξά 

 Λήμε εππαζώλ πξντόλησλ  

 Απάηε πξνκεζεπηή 

[5] 

 



2.1.3 RFID 

Ζ ηερλνινγία ηνπ RFID(Radio Frequency Identification–Αλαγλώξηζε Μέζσ 

Ραδηνζπρλνηήησλ) είλαη ε αζύξκαηε ρξήζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ γηα ηε  κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κε ζθνπό ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε θαη εληνπηζκό 

ησλ εηηθεηώλ(tags) πνπ είλαη πξνζδεκέλα ζε αληηθείκελα. Οη εηηθέηεο παξέρνπλ ειεθηξνληθά 

απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. Κάπνηεο εηηθέηεο δηαβάδνληαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο(κεξηθά 

κέηξα) θαη ηξνθνδνηνύληαη κέζσ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο καγλεηηθώλ πεδίσλ. 

Άιιεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπηθή πεγή ηξνθνδόηεζεο όπσο κπαηαξίεο ή άιιεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ κπαηαξίεο αιιά  ζπιιέγνπλ ελέξγεηα κε άιινπο ηξόπνπο. Οη εηηθέηεο πνπ 

ηξνθνδνηνύληαη από κπαηαξίεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε εκβέιεηα εθαηνληάδεο κέηξσλ. 

ε αληίζεζε κε ην barcode ε εηηθέηα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη νξαηή θαη κπνξεί λα είλαη 

ελζσκαησκέλε κέζα ζην αληηθείκελν. 

Αθόκε ζε αληίζεζε κε ην barcode νη εηηθέηεο RFID κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ εθαηνληάδεο 

θνξέο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ελώ ην barcode κόλν κηα θαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή κε βάζε 

ηηο ππάξρνπζεο ζπζθεπέο. Οη εηηθέηεο RFID δελ ππνθαζηζηνύλ αιιά ζπκπιεξώλνπλ  ηα UPC 

ή EAN barcodes θαη ην πηζαλόηεξν είλαη όηη πνηέ δελ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα barcodes ιόγσ 

ηνπ πςεινύ θόζηνπο ηνπο. Δπίζεο, ηα barcodes κπνξνύλ λα παξαρζνύλ θαη λα δηαλεκεζνύλ 

ειεθηξνληθά (π.ρ. κέζσ e-mail ή θηλεηό ηειέθσλν) γηα εθηύπσζε ή πξνβνιή από ηνλ 

παξαιήπηε.[6] 

Γίλεηαη θαλεξό όηη ην RFID δελ είλαη εθηθηό λα αληηθαηαζηήζεη ηα barcode ζύκβνια ζηε 

ζήκαλζε αλά αληηθείκελν, ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο ηνπ, αληί απηνύ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

απνζήθεο όηαλ ηα πξντόληα ηνπνζεηνύληαη αλά παιέηεο. 

2.1.4 Time Temperature Indicators 

Έλαο Time Temperature Indicator(Υξνληθόο Γείθηεο Θεξκνθξαζίαο) είλαη κηα ζπζθεπή ή 

έμππλε εηηθέηα πνπ δείρλεη ηε ζπζζσξεπκέλε ρξνληθά ηζηνξία ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο 

πξντόληνο. TTI ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηα ηξόθηκα ζε θαξκαθεπηηθά θαη ηαηξηθά 

πξντόληα σο έλδεημε έθζεζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο από δηαθνξεηηθνύο TTI πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

βαζηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Κάπνηεο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνύλ κε αιιαγή 

ρξώκαηνο όηαλ ππάξρεη αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ελώ ππάξρνπλ θαη ςεθηαθέο ηέηνηεο ζπζθεπέο 

πνπ κπνξεί λα θξαηήζνπλ ηζηνξηθό ησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ πξντόληνο ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ. Έηζη ην ηζηνξηθό απηό κπνξεί λα δείμεη αλ ην πξντόλ έρεη 

απσιέζεη ρξόλν δσήο από ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη αλ θάπνηα πξντόληα 

έρνπλ αιινησζεί – θαηαζηξαθεί.[7] 

2.1.5 GTIN 

Ο Παγθόζκηνο Δκπνξηθόο Αξηζκόο Αληηθεηκέλνπ(GTIN) είλαη έλα αλαγλσξηζηηθό γηα ην 

εκπόξην πξντόλησλ πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ GS1(Γηεζλήο νξγαληζκόο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε πξνηύπσλ ζηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο).  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ην πξντόλ ζε βάζε 

δεδνκέλσλ(ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα ελόο barcode scanner πνπ „βιέπεη‟ ζην πξντόλ) πνπ 

κπνξεί λα αλήθεη ζε έλαλ retailer, θαηαζθεπαζηή, εηζπξάθηνξα, εξεπλεηή ή θάπνηνλ άιιν. Ζ 

κνλαδηθόηεηα θαη θαζνιηθόηεηα ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ απηνύ είλαη ρξήζηκε γηα λα θαζνξηζηεί 



πνην πξντόλ ζε κηα βάζε αληηζηνηρεί ζε πνην πξντόλ ζε κηα άιιε βάζε, ηδηαίηεξα άιιεο 

ρώξαο. 

Σν GTIN κπνξεί λα είλαη 8, 12, 13 ή 14 ςεθίσλ θαη θάζε κηα από απηέο ηηο δνκέο αξίζκεζεο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε παξόκνην ηξόπν, πεξηέρνληαο ην πξόζεκα ηεο 

επηρείξεζεο(Company Prefix), αλαθνξά ζην αληηθείκελν(Item Reference) θαη έλα 

ππνινγηζκέλν ςεθίν ειέγρνπ(Check Digit).[8] 

 

2.1 τεηικές Δργαζίες 

Παξόκνηα κειέηε κε ηελ δηθηά καο, δειαδή κε ηελ αλίρλεπζε ρξώκαηνο πνπ ζα αλαπαξηζηά 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο, δελ έγηλε δπλαηό λα βξεζεί ζηελ επίζεκε βηβιηνγξαθία(π.ρ. scopus). 

Παξ‟ όια απηά βξέζεθαλ εξγαζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλίρλεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζην πξντόλ κε ηε βνήζεηα άιισλ όκσο 

ηερληθώλ ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηε δηθηά καο ζθέςε. 

Γηα παξάδεηγκα ε εξγαζία “Product Barcode and Expiry Date Detection for the Visually 

Impaired using a Smartphone”[9] απνηειεί κηα εξγαζία πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ βνήζεηα ησλ 

ηπθιώλ αλζξώπσλ ζηελ „αλάγλσζε‟‟ ησλ εκεξνκεληώλ ιήμεο θαη ηνπ barcode . 

Υξεζηκνπνηεί OCR(Optical Character Recognition) ηερληθέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πάλσ ζην πξντόλ θαη ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο ζέζεο 

απηνύ ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε ηνπ barcode ηνπ πξντόληνο, πνπ ππνζέηεη 

όηη ππάξρεη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ πξντόληνο κε ηελ εκεξνκ ιήμεο. Αθνύ θαζνξηζηεί ε πιεπξά 

ηνπ πξντόληνο πνπ βξίζθεηαη ην barcode ηνπ, ην πεδίν πνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ πξντόληνο εληνπίδεηαη κε ηερληθέο matching κε ππάξρνληεο εηθόλεο ηνπ πξντόληνο ζε 

database ελόο ζηαζεξνύ ππνινγηζηή πνπ ιεηηνπξγεί σο server, ρξεζηκνπνηώληαο feature 

descriptors θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ SURF(Speeded Up Robust Feature). Μέζα από ην 

smartphone ηνπ ρξήζηε γίλεηαη ε απνηύπσζε ησλ εηθόλσλ, ε απνζηνιή ηνπο ζηνλ server γηα 

επεμεξγαζία θαη έπεηηα κε ηελ ηερληθή TTS(Text To Speech) αλαθνηλώλεηαη ζηνλ ρξήζηε ην 

απνηέιεζκα ηεο αλαγλώξηζεο. Ζ εξγαζία θαίλεηαη λα απνδεηθλύεηαη απνδνηηθή ζην λα ιύζεη 

ην πξόβιεκα πνπ αζρνιείηαη, παξ‟ όια απηά θάπνηα ζέκαηα παξακέλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο εθαξκνγήο ζε ρακειήο πνηόηεηαο βίληεν. 

Μηα  αθόκε εξγαζία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή κειέηε ηεο εθαξκνγήο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ εππαζώλ πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο, κε βάζε ηελ 

ηερλνινγία ηνπ RFID θαη ησλ ΣΣΗ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην 2.1 είλαη ε „„Perishable Inventory 

Management with dynamic pricing using time-temperature indicators linked to 

automatic detecting devices”[10]. Αληηκεησπίδεη ην πόζν απνδνηηθά κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ε πξαθηηθή ηεο απμνκείσζεο ηεο ηηκήο πνπ εθαξκόδνπλ νη retailers κε βάζε ηελ πνηόηεηα θαη 

ηε δηάξθεηα δσήο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ, ώζηε θαη νη retailers λα κεγαιώζνπλ ηα πεξηζώξηα 

θέξδνπο παίξλνληαο ππόςε όκσο θαη ηελ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ.  

Αθόκε κηα εξγαζία πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ TTI είλαη ε „„C2SLDS: A WSN-

based perishable food shelf-life prediction and LSFO strategy decision support system in 

cold chain logistics‟‟[11], όπνπ αλαπηύζζεηαη έλα πξόηππν WSN(Wireless Sensor Network) 

ζε ζπλδπαζκό κε TTI γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ 

πξντόλησλ πνπ ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ζηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο(cold supply chain), όπσο ηα θξνύηα, ην θξέαο θαη ηα ιαραληθά. Με ηε βνήζεηα 



απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ βειηηώλεηαη ε ρξήζε θαη ε απνηύπσζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο δηάξθεηαο δσήο ζηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

βειηηζηνπνηώληαο ηε ρξήζε ησλ πξντόλησλ απηώλ κεηώλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο απώιεηεο. 

Ζ εξγαζία „„Dynamic pricing and ordering decision for the perishable food of the 

supermarket using RFID technology‟‟[12] πξαγκαηνπνηήζεθε βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία 

ηνπ RFID θαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη λα θαηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία ηεο εκεξνκελίαο 

ιήμεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θηι. ησλ  εππαζώλ πξντόλησλ. Αλαιύεη έλα καζεκαηηθό κνληέιν 

πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ησλ Supermarkets κέζα από ηελ δπλακηθά 

κεηαβαιιόκελε ηηκή απηώλ ησλ πξντόλησλ βαζηζκέλε ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ην 

RFID ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Σέινο ε εξγαζία „„RFID in highly perishable food supply chains – Remaining shelf life to 

supplant expiry date?‟‟[13] ζηέθεηαη ζηε κειέηε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ RFID γηα ηελ 

κείσζε ηεο ζπαηάιεο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζέιεη λα 

απνδείμεη όηη ζπκθέξεη ζε αληίζεζε κε ην θόζηνο ηνπ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζηε ζήκαλζε 

αλά αληηθείκελν. 

Οη ηειεπηαίεο εξγαζίεο πνπ αλαιύζεθαλ αζρνινύληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ RFID θαη ηνπ TTI ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηαρείξηζε ησλ εππαζώλ πξντόλησλ ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο ή 

βαζίδνληαη ζε απηέο. Παξ‟ όια απηά νη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο δελ έρνπλ απνδεηρζεί ζηελ 

πξάμε, αθνύ παξακέλεη ην θόζηνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζηε 

ζήκαλζε αλά πξντόλ ηδηαίηεξα πςειό θάηη πνπ θάλεη απνηξεπηηθή ηε κέρξη ηώξα ρξήζε ηνπο. 

 

2.2 Τπάρτοσζες Σετνολογίες 

2.2.1 GS1 DataBar 

To GS1 DataBar (παιαηόηεξα γλσζηό σο RSS ή Reduced Space Symbology) είλαη έλαο 

ζρεηηθά λένο θώδηθαο barcode πνπ εγθξίζεθε επίζεκα από ηελ παγθόζκηα αιπζίδα 

εθνδηαζκνύ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Σν GS1 

DataBar κπνξεί λα κεηαθέξεη όια ηα 14 ςεθία 

ηνπ GTIN ελόο θαηαζθεπαζηή θαη είλαη 

πεξηζζόηεξν από 50% κηθξόηεξν από ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα ζήκεξα UPC θαη EAN 

barcode ζύκβνια. Απηό ην θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ηνλ εληνπηζκό-ηρλειάηεζε 

κηθξώλ/δύζθνια λα ζεκαλζνύλ αληηθείκελα, 

όπσο πξντόληα θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ, 

θαιιπληηθά. Δπηπιένλ, ην ζύκβνιν GS1 DataBar 

κπνξεί λα θέξεη GS1 Application Identifiers πνπ 

επηηξέπνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο 

ζεηξηαθνύο αξηζκνύο, αξηζκνύο παξηίδαο θαη 

εκεξνκελίεο ιήμεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

shrinkage, λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ αλαπιήξσζε ησλ πξντόλησλ(optimize product 

replenishment), θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ελόο πξντόληνο ζην ζεκείν 

πώιεζεο. 

Εικόνα 2 : Databar Image 



GS1 DataBar formats : 

DataBar 14 

14-ςήθηα θσδηθνπνίεζε  
άξσζε θαη από ηηο δύν θαηεπζύλζεηο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα GTIN – 8,12,13,14 

 

 
 
Databar-14 Stacked 

14-ςήθηα θσδηθνπνίεζε  
άξσζε θαη από ηηο δύν θαηεπζύλζεηο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα GTIN – 8,12,13,14 

 
 
 
 

 
DataBar Expanded 

Όινη νη Applications Identifiers(ΑΗ) κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 

άξσζε θαη από ηηο δύν θαηεπζύλζεηο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Μέγηζηε θσδηθνπνίεζε 74 αξηζκεηηθώλ/41 αιθαξηζκεηηθώλ 

 

 

DataBar Expanded Stacked 

Όινη νη Applications Identifiers(AI) κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 

άξσζε θαη από ηηο δύν θαηεπζύλζεηο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Μέγηζηε θσδηθνπνίεζε 74 αξηζκεηηθώλ/41 αιθαξηζκεηηθώλ 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λέα θνππόληα 

 

 

DataBar -14 limited 

Κσδηθνπνίεζε 14 ςεθίσλ 

Σν αξρηθό ςεθίν είλαη πάληα 0 ή 1 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα GTIN – 8,12,13,14 

 

 

 



 

DataBar -14 Truncated 

Κσδηθνπνίεζε 14 ςεθίσλ 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα GTIN – 8,12,13,14 

 

[14] 

 

Σσόλια  

Παξ' όιε ηελ αλακθηζβήηεηε ρξεζηκόηεηα ηνπ κε ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα 

πεξηέρεη ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα barcode ζύκβνια, ην DataBar δελ έρεη εθαξκνζηεί αθόκα 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη δελ είλαη απνιύησο βέβαηε ε εμ νινθιήξνπ εθαξκνγή ηνπ ζε 

απηήλ θαζώο αθόκε θαη ν ίδηνο ν GS1 ηζρπξίδεηαη όηη δελ ππάξρεη ηξόπνο λα επηβιεζεί ζηα 

ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αθόκε θαη αλ έρεη νξηζηεί ζαλ εκεξνκελία-ζηόρνο ην έηνο 

2014 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.[15] Σν κόλν πνπ έρεη πξνρσξήζεη έσο ηώξα είλαη θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο ρξήζεηο ζε κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Δπηπξόζζεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ DataBar γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εππαζώλ πξντόλησλ 

επηβάιιεη ζην θαηάζηεκα ηελ επίπνλε θαη ρξνλνβόξα αλίρλεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 

'θξεζθάδαο' ησλ πξντόλησλ ειέγρνληάο ηα έλα-έλα θαη όρη κε έλαλ απηόκαην θαη γξήγνξν 

ηξόπν όπσο απηόλ πνπ κπνξεί λα επηηύρεη ε θάκεξα κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο θαιύπηνληαο 

απηόκαηα νιόθιεξν ην ξάθη.  

Σέινο, αθόκε θαη όηαλ νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην DataBar κεηά ην 

2014, ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην δήηεκα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ, ηηο λέεο πξνζθνξέο γηα παξάδεηγκα, κέζα ζην 

θαηάζηεκα. Οη θαηαλαισηέο ζα ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο ζε πξνζθνξά 

πξηλ θαηεπζπλζνύλ ζην ηακείν. Ζ δπλαηόηεηα ηνπ DataBar λα ελεκεξώλεη ηελ ηηκή κε 

ελζσκαησκέλε ηελ πξνζθνξά ζην ζεκείν πώιεζεο(POS) είλαη κηα νηθνλνκηθά απνδεθηή 

ιύζε γηα ηνπο retailers, παξ‟ όια απηά όκσο κπνξεί λα ην θάλεη απηό κόλν θαηά ηελ εκέξα 

ηεο ιήμεο θαη δελ απνδίδεη ην ίδην όπσο πην νινθιεξσκέλεο θαη δπλακηθέο ιύζεηο, όπσο ε 

επηθνηλσλία ή θνηλνπνίεζε ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ησλ θαηαλαισηώλ. 

[3] 

 

2.2.2 Υπάπσονηα λογιζμικά πος αζσολούνηαι με διασείπιζη εςπαθών πποϊόνηων 

Periscope Fresh Item Management : Σν Periscope Fresh Item Management απνηειεί κηα 

software web-enabled ιύζε  γηα ηνπο retailers θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θιάδνπο απηνύο 

ηεο ιηαληθήο πώιεζεο πνπ αζρνινύληαη κε εππαζή πξντόληα. Βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία 

πνπ ζπιιέγεηαη από ηα ζπζηήκαηα ζην ζεκείν πώιεζεο ή ηα scanner ρεηξόο ησλ ππαιιήισλ 

ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ web  αλαιπηηθώλ reports θηι. Έρεη 

modular ζρεδηαζκό θαη θάπνηα module ηνπ, όπσο ην Depth 400 Backroom Manager 

παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ θαη δπλαηόηεηα 

γηα ηελ πξόβιεςε επόκελσλ παξαγγειηώλ ή ην module Shrink and Known Loss Tracking 

θαηεγνξηνπνηεί θαη θάλεη ζπγθεθξηκέλε ηελ απώιεηα(shrinkage) ζε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ : ηε 



ζπαηάιε(waste), ηα ιεγκέλα πξντόληα, ηελ έθπησζε ησλ εππαζώλ πξντόλησλ, ηελ θινπή – 

θάλνληαο δπλαηή ηε γλώζε γηα ην πνηα πξντόληα είλαη απηά πνπ νδεγνύλ ζην shrinkage.  

Γεληθά απνηειεί κηα ιύζε πνπ επηδηώθεη λα δώζεη θαιύηεξν ιεηηνπξγηθό έιεγρν ζηε 

δηαρείξηζε ηεο απνγξαθήο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ κέζα ζην θαηάζηεκα θαη κέζσ απηνύ λα 

επηηύρνπλ νη retailers ηε κέγηζηε θξεζθάδα θαη πνηθηιία ησλ πξντόλησλ απηώλ ζην 

θαηάζηεκα ηνπο κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα ην shrinkage.[16] 

LeanPath 360:Σν LeanPath 360 απνηειεί κηα ιύζε πνπ απεπζύλεηαη ζε ππεξεζίεο καδηθήο 

εζηίαζεο, όπσο λνζνθνκεία, παλεπηζηήκηα, εζηηαηόξηα, 

θαη ζηνρεύεη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαηαγξαθή ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ πεηηνύληαη ιόγσ θαηαζηξνθήο ηνπο, ιήμεο 

ή ππεξπαξαγσγή ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε δύν 

κέξε. Μηα ζηαζεξή ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί σο ηεξκαηηθό 

θαηαγξαθήο ησλ πξντόλησλ πνπ πξόθεηηαη λα πεηαρηνύλ 

θαη έρεη ελζσκαησκέλε δπγαξηά, κηα νζόλε αθήο γηα ηε 

δηεπαθή κε ην ρξήζηε, θάκεξα θαη απνζηέιιεη ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη κέζσ ελζύξκαηεο „ε 

αζύξκαηεο ζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. Έηζη ηα πξντόληα 

απηά δπγίδνληαη, θσηνγξαθίδνληαη, θαη κέζσ ηεο 

δηεπαθήο ν ρξήζηεο απαληά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Έπεηηα 

ζηέιλνληαη ζηελ cloud-based ππεξεζία ηνπ LeanPath ( LeanPath Online) όπνπ νη δηαρεηξηζηέο 

κπνξνύλ λα δνπλ ηελ εμέιημε ηεο κείσζεο ηνπ food waste ηεο επηρείξεζεο ηνπο παξέρεηαη 

πιήξε εηθόλα ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ food waste κε αλαιπηηθό ηξόπν(ζρεδηαγξάκκαηα θηι.) 

θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ food waste.[17] 

 

eXpireTrack:Πξόθεηηαη γηα έλα online web-based ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ ησλ εππαζώλ 

πξντόλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη παξέρεη απηόκαηε εηδνπνίεζε 

εθείλσλ πνπ πξόθεηηαη λα ιήμνπλ. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζην 

ρξήζηε λα επηιέμεη ηελ εηδνπνίεζε κέζσ email όζεο κέξεο απηόο 

επηζπκεί πξηλ ηε ιήμε ησλ πξντόλησλ, ηε δπλαηόηεηα δηάθνξσλ 

views κε filtering δηάθνξσλ πεδίσλ, όπσο ρξόλνο έσο ηε ιήμε ή 

ηνπνζεζία ηνπ πξντόληνο. Ζ πιεξνθνξία ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο 

θαη ηεο ηνπνζεζίαο γίλεηαη ρεηξνθίλεηα ζηελ web based ππεξεζία 

ηνπ eXpireTrack.[18] 

 

Σσόλια 

Σα παξαπάλσ ινγηζκηθά παξ‟ όιε ηελ εμηδεηθεπκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ παξέρνπλ, 

επηθεληξώλνληαο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ εππαζώλ πξντόλησλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζή ηνπο, δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ απάληεζε ζην θαηά πόζν ζα βειηησζεί θαη ζα 

απηνκαηνπνηεζεί κε βάζε θαη ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ν έιεγρνο απηώλ ησλ πξντόλησλ 

πάλσ ζην ξάθη πέξα από ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη έσο ηώξα θαη 

ζηεξίδνληαη θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο. Δπίζεο ζε θάπνηα, όπσο ην eXpireTrack ή ην 

LeanPath  είλαη απαξαίηεηε ε επίπνλε ιεηηνπξγία ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηα 

Εικόνα 3 LeanPath 360 

Εικόνα 4 Καταχώρηςη ςτο 
eXpireTrack 



εππαζή πξντόληα ζην ινγηζκηθό κε ρεηξνθίλεην, πνπ ζπλήζσο είλαη θαη ρξνλνβόξνο όηαλ 

ππάξρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο πξνηόλησλ. 

2.2.3 Εθαπμογέρ ζε κινηηέρ ζςζκεςέρ πος αζσολούνηαι με ηην ημεπομηνία λήξηρ 

Android 

GroseryKing :Απεπζύλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη πξόθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή πνπ αζρνιείηαη κε ηε ιίζηα αγνξώλ ηνπ θαηαλαισηή. 

Κξαηάεη ηζηνξηθό από πξνεγνύκελεο αγνξέο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

κνηξαζηεί ν ρξήζηεο ηε ιίζηα κε ηα ςώληα ηνπ, ελεκεξώλεη γηα ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πώιεζεο θαη δίλεη ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο απνζήθεο ησλ 

πξντόλησλ ηνπ, κέζσ θαη ηεο θαηαγξαθήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο 

καδί κε ηελ πξνζζήθε ππελζπκίζεσλ. [19] 

Food Expiration Track: Πξόθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κέλνπλ ελεκεξσκέλνη γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντόλησλ 

ηνπο. Ζ εθαξκνγή ιεηηνπξγεί κε θαηαγξαθή από ηνλ ρξήζηε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ην απνζεθεύζεη κε βάζε ην όλνκά ηνπ ή θάπνηα 

θσηνγξαθία ηνπ πξντόληνο. Αθόκε εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε κε θάπνην notification όηαλ 

πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.[20] 

Food expiration – Saver:Ζ εθαξκνγή απηή έρεη παξόκνηα ιεηηνπξγηθόηεηα κε ηελ 

πξνεγνύκελε θαη δίλεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο λα ηνλ ππελζπκίζεη γηα ηε ιήμε ηνπ, λα ζπζρεηίζεη ην πξντόλ κε θάπνηα 

θσηνγξαθία θαη λα δσξίζεη ζε δηάθνξεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο ηα ηξόθηκα πνπ δελ ηνπ 

ρξεηάδνληαη.[21] 

BestBefore ; Μηα παξόκνηα εθαξκνγή κε ηηο πξνεγνύκελεο κε ηε δηαθνξά όηη δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ηεο ππελζύκηζεο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ πξντόληνο πνπ πξόθεηηαη λα ιήμεη. 

Δπίζεο κέζσ ρξσκαηηθώλ δεηθηώλ κπνξεί λα θαλεί ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε κε δηαθνξεηηθό 

color bar ηα πξντόληα κε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο.[22] 

Fridge - Best before :Μηα απιή ζηε ρξήζε εθαξκνγή γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ απνηξέπεη ηελ 

ιήμε ησλ πξντόλησλ κέζσ ππελζπκίζεσλ ζην ρξήζηε γηα ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ έρεη 

θαηαγξάςεη ρεηξνθίλεηα ν ίδηνο κεηά από barcode scanning ηνπ πξντόληνο πξηλ ην 

ηνπνζεηήζεη ζην ςπγείν ηνπ. [23] 

 

iOs 

GreenEggShopper : Απεπζύλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ αγνξώλ 

ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη ζηε κείσζε ηνπ food waste. Γίλεη ηε 

δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηεο εκεξνκ ιήμεο ηελ ώξα πνπ θάλεη ηα ςώληα 

ηνπ ν ρξήζηεο θαη αλά πάζα ζηηγκή ηελ επηινγή ζηνλ ρξήζηε λα δεη 

ιίζηα ησλ πξντόλησλ ηνπ κε βάζε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο 

θαηαηάζζνληαο ηα ζε 3 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πόηε ιήγνπλ.[24] 

 

Εικόνα 5: Grosery King 
App 

Εικόνα 6: 
GreenEggShopper 
App 



Τπάξρεη θαη πιεζώξα αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ κε ηηο πξνεγνύκελεο, πνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ εκεξνκεληώλ ιήμεο. 

2.2.4 Πιο ενδιαθέποςζερ  

EndGroseryWaste: Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απεπζύλεηαη 

θαη ζηνπο retailers θαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη βαζίδεηαη ζηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ παξέρεη ην GS1 DataBar θαη νη θπθιηθέο 

εθπησηηθέο εηηθέηεο(cycled discount labels). Με ηηο cycled 

discount labels απνηππώλεηε ζην εππαζέο πξντόλ κε 

δηαθνξεηηθό ζρήκα θαη ρξώκα ε δηαθνξεηηθή εκέξα παξαγσγήο 

θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ θαηαλαισηή 

κέζσ ηνπ smartphone ηνπ λα ειέγμεη αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα όπσο θαη λα θεξδίζεη 

δηάθνξνπο πξάζηλνπο πόληνπο(green points) κέζσ ηεο αγνξάο 

πξντόλησλ πνπ είλαη ζε πξνζθνξά. Παξάιιεια δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνπο retailers λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο πειάηεο θάλνληαο ηελ πην απιή θαη γξήγνξε, απαιείθνληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ηελ ώξα απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ 

πξνζθνξάο  ρεηξνθίλεηα. Αθόκε κέζσ ηεο θαιύηεξεο θαη πην δπλακηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

εππαζώλ πξντόλησλ λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο θαη λα εληζρύζεη ην "θηιηθό πξνο ην 

πεξηβάιινλ" πξνθίι ηεο εηαηξίαο.[25] 

Σσόλια 

Ζ EndGroseryWaste ζαλ ζρεδίαζε έρεη θάπνηα παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε δηθηά καο 

ζθέςε παξά βέβαηα ην γεγνλόο όηη απεπζύλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Σν βαζηθό ηεο 

κεηνλέθηεκα είλαη ην γεγνλόο όηη βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ DataBar, θάηη πνπ κέρξη 

ηώξα, όπσο αλαθέξακε ζην 2.2.1, δελ έρεη εηζαρηεί αθόκα ζηελ αγνξά θαη δελ είλαη θαζόινπ 

ζίγνπξε ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα.  

DateCheckPro : Απεπζύλεηαη ζηνλ retailer θαη πξόθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ζε iOS αιιά θαη 

ζε web κνξθή ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε internet. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή είλαη: 

 Barcode scanner 

 Δηδνπνηήζεηο γηα πξντόληα πνπ πιεζηάδεη ε ιήμε ηνπο 

 Δηδνπνηήζεηο γηα πξντόληα πνπ έρνπλ ιήμεη 

 

Καηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ όπνπ ε θηλεηή ζπζθεπή δελ έρεη 

πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, όια ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη 

πξνζσξηλά ζηε θηλεηή ζπζθεπή. 

Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ web-based ππεξεζία ηνπ DateCheckPro, όπνπ 

παξέρνληαη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αλαιπηηθά report 

 Γπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ 

 Καξηέια ππνζηήξημεο πειάηε 

 

Σν ινγηζκηθό κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα κεγάιν εύξνο εππαζώλ πξντόλησλ ζην 

θαηάζηεκα όπσο είδε παληνπσιείνπ, θαηεςπγκέλα πξντόληα, επεμεξγαζκέλα θξέαηα θαη 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηνλ εμήο ηξόπν: 

Εικόνα 7 EndGroseryWaste UI 

Εικόνα 8 DateCheckPro UI 



 

Αξρηθά, γίλεηαη έλαο έιεγρνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο όισλ ησλ πξντόλησλ έλα-έλα πνπ 

ππάξρνπλ ζην θαηάζηεκα θαηαρσξώληαο ζην ινγηζκηθό κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηελ 

πιεξνθνξία θαη κεηά ε εθαξκνγή πξνεηδνπνηεί ηνλ retailer αλ θάπνην πξντόλ πιεζηάδεη ζηε 

ιήμε ηνπ (γηα λα ην ηνπνζεηήζεη ζε πξνζθνξά γηα παξάδεηγκα ή λα ην κεηαθηλήζεη ζην 

κπξνζηά κέξνο ηνπ ξαθηνύ) ή αλ έρεη ήδε ιήμεη, κε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία γηα ηελ 

αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ πξντόληνο ζην θαηάζηεκα. Μεηά ην rotation πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε έλα 

ξάθη αθνύ πνπιεζνύλ θάπνηα πξντόληα κε ζύληνκε εκεξνκελία ιήμεο, ν ππάιιεινο 

θαηαρσξεί ζηελ εθαξκνγή ηελ λέα πην ζύληνκε εκεξνκελία ιήμεο ζην ξάθη θαη έηζη γίλεηαη 

ε αλαλέσζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο εθαξκνγήο. Αθόκε δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κελ γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ησλ πξντόλησλ όηαλ θαηαθζάλνπλ ζην θαηάζηεκα αιιά κόλν 

ζην ξάθη, όηαλ ρξεηαζηεί, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε. 

 

Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ησλ reports ζην web θνκκάηη, κε ηελ πιεξνθνξία ησλ θεξδώλ πνπ 

απέδσζε ε εθαξκνγή ζηελ επηρείξεζε κε ή κε ηελ θαηεγνξία ησλ πξντόλησλ πνπ ιήγνπλ πην 

ζπρλά ρσξίο λα πνπιεζνύλ ζην θαηάζηεκα ή αθόκα ζε κηα αιπζίδα θαηαζηεκάησλ, πην 

θαηάζηεκα έρεη απνδώζεη θαιύηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ εκεξνκεληώλ ιήμεο ζε ζρέζε κε ηα 

άιια. 

Σν πξόβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ε εθαξκνγή, είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

κεγάινπ ζε δηάξθεηα ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζπαηαιηέηαη θαζεκεξηλά γηα 

έιεγρν κε ην „κάηη‟ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο όισλ ησλ εππαζώλ πξντόλησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ξάθηα θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα δηάθνξα πηζαλά ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαη 

θνζηίδνπλ ηελ πνύιεζε ελόο πξντόληνο πνπ έρεη ιήμεη ή δηάθνξα πξντόληα ιεγκέλα ζηα 

ξάθηα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ γξεγνξόηεξα θαη λα βγνπλ ζε πξνζθνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο εθαξκνγήο κεηά από έξεπλα όηη ζε 

κηα νπνηνδήπνηε κέξα, ιηγόηεξν από 30 πξντόληα γξακκήο ιήγνπλ ζε έλα θαηάζηεκα. 

Αθόκε, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθαηνληάδεο αλ όρη ρηιηάδεο από πξντόληα 

πεξηζηξέθνληαη(rotated) θάζε λύρηα. 

 

Έηζη κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, απαιείθνληαο ηνλ ρξόλν ειέγρνπ 

πξντόλησλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη λα ειεγρζνύλ, όπσο απηά πνπ δελ πιεζηάδεη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπο, κε ηελ κέζνδν πνπ πεξηγξάθεθε πξηλ ή βγάδνληαο έγθαηξα πξντόληα πνπ ιήγνπλ 

ζε πξνζθνξά δίλεη ζηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο δηαρείξηζεο ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο απηώλ ησλ πξνηόλησλ ηελ δπλαηόηεηα αύμεζεο ησλ θεξδώλ ηεο θαη ηελ 

απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο. 

 

Όπσο ιέεη θαη έλαο πειάηεο - retailer γηα ην DateCheckPro: 

 «Ζ κεγαιύηεξε αμία πνπ θέξλεη ζε καο είλαη ε αζθάιεηα. Γλσξίδνληαο όηη θάλνπκε 

θαιύηεξε δνπιεηά από ό, ηη θάλακε πξηλ, πνπ απιά βιέπακε εκεξνκελίεο. Δίλαη απιά έλα 

θαιό ζπλαίζζεκα λα μέξνπκε όηη έλα κέξνο ηεο επηρείξεζήο καο, πνπ έρεη πεξάζεη θάησ από 

ην ξαληάξ είλαη ηώξα θάηη πνπ ηώξα κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε, λα νπηηθνπνηήζνπκε 

θαη λα ειέγμνπκε.» [26] 

Σσόλια 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή εληνπίδεη θαη αληηκεησπίδεη ην ίδην πξόβιεκα πνπ θαινύκαζηε λα 

ιύζνπκε θαη εκείο κε δηαθνξεηηθό όκσο ηξόπν. Υσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε 



κε άκεζν ηξόπν ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέμακε θαίλεηαη όηη δελ κπνξεί λα ππεξπεδήζεη ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο κε ρεηξνθίλεην ηξόπν θάηη πνπ παξακέλεη έλα θξίζηκν πεδίν γηα 

βειηίσζε. 

 

2.3 Δργαλεία 

2.3.1 OpenCV 
Σν θπξηόηεξν εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε OpenCV.[27] H OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library) είλαη κηα open source 

βηβιηνζήθε ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο όξαζεο θαη 

κεραληθήο κάζεζεο. Αλαπηύρζεθε από ηελ Intel ην 1998 

θαη ζήκεξα ππνζηεξίδεηαη από ηελ WillowGarage[28], ε 

πξώηε ηεο έθδνζε δεκνζηεύηεθε ην 1999 θαη ήηαλ εμ 

νινθιήξνπ γξακκέλε ζε C. Ζ OpenCV θαηαζθεπάζηεθε 

γηα λα παξέρεη κηα θνηλή ππνδνκή γηα εθαξκνγέο 

ππνινγηζηηθήο όξαζεο θαη λα επηηαρύλεη ηελ ρξήζε ηεο 

αληίιεςεο κεραλήο. Γηαηίζεηαη ππό open source BSD άδεηα 

θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη δσξεάλ ηόζν γηα αθαδεκατθή θαη 

γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, θαζηζηώληαο εύθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί ν θώδηθαο. 

Ζ βηβιηνζήθε δηαζέηεη πάλσ από 2500 βειηηζηνπνηεκέλνπο αιγόξηζκνπο, νη νπνίνη 

απνηεινύλ έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν ηεο θιαζηθήο θαη ηεο state-of-the-art ππνινγηζηηθήο 

όξαζεο όζν θαη ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. Οη αιγόξηζκνη απηνί κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αλαγλώξηζε πξνζώπσλ, ηνλ εληνπηζκό 

αληηθεηκέλσλ, ηελ ηαμηλόκεζε ησλ αλζξώπηλσλ θηλήζεσλ ζε βίληεν, ηεο ηξνρηάο ησλ  

θηλήζεσλ ηεο θάκεξαο, ηεο ηξνρηάο θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ, ηελ αλαπαξάζηαζε 3D 

κνληέισλ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ, ηελ παξαγσγή 3D clouds από stereo θάκεξεο, ηελ έλσζε 

εηθόλσλ γηα ηελ παξαγσγή πςειήο αλάιπζεο εηθόλαο κηαο νιόθιεξεο ζθελήο, ησλ εληνπηζκό 

παξόκνησλ εηθόλσλ από βάζε δεδνκέλσλ εηθόλσλ, αθαίξεζε θόθθηλσλ καηηώλ από εηθόλεο 

πνπ ιακβάλνληαη κε ρξήζε θιαο, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ καηηώλ, ηελ 

αλαγλώξηζε ελόο ηνπίνπ θαη ηελ εύξεζε markers γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ κε επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθόηεηα(augmented reality).  

 

 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη θάπνηνη από ηνπο ηνκείο όπνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή νη 

ζπλαξηήζεηο ηεο OpenCV. 

 



 

Εικόνα 9 Πεδία χρήςησ OpenCV 

Έρεη πάλσ από 47 ρηιηάδεο άηνκα community θαη downloads πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 7 

εθαηνκκύξηα. Ζ βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε εηαηξείεο, εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη 

από θξαηηθνύο θνξείο. 

 

Απηή ηε ζηηγκή έρεη C++, C, Python, Java θαη MATLAB interfaces θαη ππνζηεξίδεη 

Windows, Linux, Android θαη Mac OS. Ζ OpenCV θιίλεη πεξηζζόηεξν πξνο ηηο εθαξκνγέο 

ηεο όξαζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη εθκεηαιιεύεηαη MMX θαη SSE instructions sets, όηαλ 

είλαη δηαζέζηκα. Κάπνηα πιήξσο εμνπιηζκέλα CUDA θαη OpenCL interfaces βξίζθνληαη ππό 

αλάπηπμε. H OpenCV είλαη γξακκέλε εγγελώο ζε C++ θαη έρεη templated interface πνπ 

ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε STL containers. 

 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην interface ηεο Java ζε Android OS. 
 

Έρεη modular δνκή, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη πεξηιακβάλεη αξθεηέο shared ή ζηαηηθέο 

βηβιηνζήθεο. Σα αθόινπζα modules είλαη δηαζέζηκα : 

 core - έλα ζπκπαγέο module πνπ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππθλνύ πνιπδηάζηαηνπ πίλαθα Mat θαη ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από όια ηα άιια modules. 

 imgproc - έλα module πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία εηθόλαο θαη πεξηιακβάλεη 

γξακκηθό θαη κε-γξακκηθό θηιηξάξηζκα εηθόλσλ, γεσκεηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο 

εηθόλαο (αιιαγή κεγέζνπο, affine θαη πξννπηηθό warping, γεληθό πίλαθα πνπ 

βαζίδεηαη αληηζηνίρηζε), κεηαηξνπή ρώξνπ ρξσκάησλ(color spaces), ηζηνγξάκκαηα 

θ.α 

 video - έλα module αλάιπζεο βίληεν πνπ πεξηιακβάλεη εθηίκεζε θίλεζεο, 

background subtraction θαη αιγόξηζκνπο παξαθνινύζεζεο αληηθεηκέλσλ  

 features 2d - πεξηιακβάλεη αληρλεπηέο ραξαθηεξηζηηθώλ, πεξηγξαθέο, θαη matchers 

πεξηγξαθώλ 



 objdetect - αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ θαη παξαδείγκαηα από πξνθαζνξηζκέλεο 

θιάζεηο( γηα παξάδεηγκα, πξόζσπα, κάηηα, άλζξσπνη, απηνθίλεηα θηι.) 

 highgui - έλα εύθνιν ζηε ρξήζε interface γηα ιήςε video, εηθόλαο θαη video codecs, 

όπσο θαη απιέο δπλαηόηεηεο UI 

 gpu - GPU-επηηαρπλόκελνη αιγόξηζκνη από δηαθνξεηηθά OpenCV modules 

 

3 τεδιαζμός σζηήμαηος 

3.1 Βαζικές αρτές 

ην ζύζηεκα καο, όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζέινπκε λα αληηκεησπίζνπκε απνδνηηθά, 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο ηελ δηαρείξηζε ηεο εκεξνκελίαο 

ιήμεο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ.  

 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην πξόβιεκα κε βάζε θαη ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, όπσο 

έρνπκε αλαθέξεη, απνθαζίζακε λα αληηζηνηρίζνπκε ηελ πιεξνθνξία ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο, 

κε ηε ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ κε δηάθνξα ρξώκαηα πνπ ζα αλαπαξηζηνύλ ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ιήμεο ησλ πξντόλησλ. Έηζη ζα καο βνεζήζνπλ λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα κε ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο θάκεξαο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ''αλαγλσξίδνληαο'' ηα ρξώκαηα απηά ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν πάλσ ζηα πξντόληα πνπ βξίζθνληαη ζηα ξάθηα ηνπ θαηαζηήκαηνο 

πινπνηώληαο ηε δηαρείξηζε ησλ εκεξνκεληώλ ιήμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ππάξρεη δηαρσξηζκόο 7 ρξσκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα αλαπαξηζηνύλ 

ηελ θάζε εκέξα ηεο εβδνκάδαο ή block εκεξώλ, αθόκα θαη εβδνκάδσλ, αλάινγα κε ην 

εππαζέο πξντόλ ζην νπνίν ζα ζεκαίλνληαη. ηελ αξρηθή καο πινπνίεζε ζα επηθεληξσζνύκαη 

ζηελ αλαπαξάζηαζε ρξώκαηνο αλά εκέξα θαη ζα γίλεη κηα πξνζνκνίσζε ζε ηέηνηα πξντόληα 

κε ρξόλν δσήο πνπ αλαθπθιώλεηαη ην πνιύ αλά εβδνκάδα.  

Σν ζύζηεκά καο ζα εθηειεί ηελ εμήο ιεηηνπξγία : 

Κάζε παξηίδα πξντόλησλ πνπ ζα παξαιακβάλεηαη ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο ζα 

καξθάξεηαη από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο απνζήθεο ζε εκθαλή ζεκείν ζην επάλσ κέξνο ηνπο, κε 

ην ρξώκα πνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Γη‟ απηό ζα ππάξρεη κηα παιέηα 

7 ρξσκάησλ καξθαδόξσλ, έλαο γηα θάζε κέξα. Σα ρξώκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο, ε 

πιεξνθνξία δειαδή πνπ ζα πεξηέρνπλ, ζα θαζνξίδνληαη από ηνλ administrator ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζα θαηαρσξνύληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ζην 

θαηάζηεκα.  

Μέζα ζην θαηάζηεκα γηα λα πινπνηεζεί ε δηαρείξηζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ησλ πξντόλησλ 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ν ππάιιεινο, πνπ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θίλεζε ζην ξάθη, ζα 

''ζθαλάξεη'' θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο κε ηελ θάκεξα ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηα πξντόληα ζην 

ξάθη θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο καο ζα : 

1. Αλαδηαηάζζεη ην ξάθη κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαηαζηήκαηνο 

2. Αθαηξεί ηα ιεγκέλα πξντόληα 

3. εκαίλεη ηα πξντόληα πνπ πξόθεηηαη λα βγνπλ ζε πξνζθνξά 



Γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ν ππάιιεινο λα εθηειεί ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ε εθαξκνγή καο 

ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα, αθνύ αλαγλσξίζεη ην ρξώκα-εκεξνκελία ιήμεο πάλσ ζηα 

εππαζή πξντόληα ηνπ ξαθηνύ, λα εθηειεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ παξαθάησ ιεηηνπξγία : 

1. Δκθαλίδεη ζηελ νζόλε αλ θαη πην πξντόλ έρεη ιήμεη 

2. Δπηθνηλσλεί κε ην θεληξηθό ζύζηεκα, όπνπ ζα ζηέιλεη ηελ πιεξνθνξία ησλ 

εκεξνκεληώλ ιήμεο ζην ζπγθεθξηκέλν ξάθη θαη ζα εκθαλίδεη ζηνλ ππάιιειν αλ 

ππάξρεη δηαζέζηκε πξνζθνξά γηα απηά ηα πξντόληα 

3. Δκθαλίδεη αλ ρξεηάδεηαη αλαδηάηαμε ηνπ ξαθηνύ - θάπνηα πξντόληα κε ηελ πην 

ζύληνκε εκεξνκελία ιήμεο βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ξαθηνύ θαη ρξεηάδεηαη λα 

κεηαηεζνύλ κπξνζηά 

Δπηπξόζζεηα κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαη ν ειεθηξνληθόο πίλαθαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηηο 

δηαζέζηκεο πξνζθνξέο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ. 

3.2 Κύριες ζσνιζηώζες ζσζηήμαηος 

Οη θύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο καο, ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζα είλαη: 

1. Αλεμίηεινη καξθαδόξνη(permanent marker) ζε 7 ρξώκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

ρξώκαηα: πξάζηλν, θόθθηλν, θίηξηλν, κπιε, ξνδ, γθξη, καύξν 

2. Κηλεηή ζπζθεπή(tablet ή smartphone) ιεηηνπξγηθνύ Android κε ελζσκαησκέλε 

θάκεξα - θαηά πξνηίκεζε tablet ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο επηθάλεηαο ηεο νζόλεο ηνπ 

3. Δγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή ColorManagement  

4. Database ρξσκάησλ ζην θεληξηθό ζύζηεκα  

Ζ εθαξκνγή καο ζα πξέπεη λα δέρεηαη σο είζνδν ηελ αληηζηνηρία ηνπ ρξώκαηνο ζε ζρέζε κε 

ην είδνο ησλ εππαζώλ πξντόλησλ πνπ ειέγρνληαη ζην ξάθη. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα δίλεηαη ε 

επηινγή ζην User Interface ηεο εθαξκνγήο γηα αλαπαξάζηαζε : 

 ελόο ρξώκαηνο αλά εκέξα - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 7 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 2 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 14 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 3 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 21 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 4 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 28 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 5 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 35 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 6 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 42 εκεξώλ 

 ελόο ρξώκαηνο αλά 7 εκέξεο - εύξνο πξντόλησλ κε δηάξθεηα δσήο 49 εκεξώλ 

Κάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη απμεηηθά θαη λα θαιύςεη κεγάιε γθάκα εππαζώλ πξντόλησλ, κε όζν 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο όκσο, ην αληίζηνηρν block εκεξώλ αλά ρξώκα θαη αληίζηνηρε 

δπλαηόηεηα γηα δηαρείξηζε ησλ εκεξνκεληώλ ηνπο. 

ην αξρηθό UI ηεο εθαξκνγήο ζα εκθαλίδεηαη νλνκαζηηθά ινηπόλ, κε κηα θσηνγξαθία 

ελδερνκέλσο, ην πξντόλ(π.ρ. γάια ή γηανύξηη, θηι.) πνπ ειέγρεηαη ζην ξάθη, θάηη πνπ ζα 

βνεζά ζηελ θαιύηεξε θαη πην γξήγνξε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο από ηνλ ππεύζπλν. 

3.3 Αρτιηεκηονικοί τεδιαζμοί 



ρεκαηηθά ε ξνή ηνπ ζπζηήκαηνο καο πνπ πεξηγξάθεθε πξηλ, θαίλεηαη παξαθάησ : 

 

Γειαδή πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζύζηεκά καο ζα έρεη  ηελ αθόινπζε ξνή : 

1. Παξαιαβή παξηίδαο perishable 

2. Μαξθάξηζκα perishable από worker 

3. Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ησλ πξντόλησλ ζην ξάθη από 

ηνλ  ππεύζπλν ξαθηνύ θαη εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ελεξγεηώλ : 

 Αθαίξεζε πξντόληνο πνπ έρεη ιήμεη 

 Αλαδηάηαμε ξαθηνύ κε βάζε πνιηηηθή 

 Δλεκέξσζε θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κε ηελ πιεξνθνξία 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντόλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ξάθη 

 Δλεκέξσζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα θαηαζηήκαηνο κέζσ ηεο εθαξκνγήο γηα 

πξνζθνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν ξάθη 

 ήκαλζε πξντόλησλ ζε πξνζθνξά ζην ξάθη 

Εικόνα 10 Σχεδιαςμόσ Συςτήματοσ 



 

4 Τλοποίηζη Δθαρμογής 
Από ην ζύζηεκα πνπ αλαιύζεθε παξαπάλσ, πινπνηήζεθε ην ππνζύζηεκα ηεο εύξεζεο ηνπ 

πξντόληνο πνπ έρεη ιήμεη, κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ρξώκαηνο πνπ είλαη καξθαξηζκέλν ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ. 

Ζ πινπνίεζε βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ καο παξέρεη ε βηβιηνζήθε OpenCV πνπ 

πεξηγξάθεθε ζην 2° θεθάιαην θαη ζηα samples πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην ηεο, πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην color-blob-detector sample. Όπσο αλαθέξζεθε ζην 2.3.1 ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην Java interface ηεο OpenCV ζε Android θαη έγηλε ρξήζε ησλ module : android, imgproc, 

core. 

Από ην module android ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιάζεηο : BaseLoaderCallback, 

CameraBridgeViewBase, OpenCVLoader. Από ηελ CameraBridgeViewBase 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα interfaces : CvCameraViewListener2 θαη CvCameraViewFrame. To 

CvCameraViewFrame είλαη abstract αλαπαξάζηαζε ελόο frame ηεο θάκεξαο πνπ ρεηξίδεηαη ε 

ζπλάξηεζε onCameraFrame. Ζ CameraBridgeViewBase είλαη ε βαζηθή θιάζε πνπ εθηειεί 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο θάκεξαο θαη ηεο OpenCV βηβιηνζήθεο, ε θύξηα επζύλε ηεο 

είλαη λα ειέγμεη πόηε ε θάκεξα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί, λα επεμεξγαζηεί ηα frame ηεο, λα 

θαιέζεη εμσηεξηθό listener γηα λα θάλεη δηάθνξεο πξνζαξκνγέο ζην frame θαη κεηά λα ην 

δσγξαθίζεη ζηελ νζόλε, πξέπεη λα γίλεηαη implement ηνπ CvCameraViewListener2 interface. 

Οη ζπλαξηήζεηο ηνπ CvCameraViewListener2 είλαη: ε onCameraViewStarted πνπ θαιείηαη 

όηαλ αλνίγεη ε θάκεξα, ε onCameraFrame πνπ ρεηξίδεηαη ηα frame ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα 

δσγξαθίδεη ζηελ νζόλε θαη ηεο onCameraViewStopped πνπ θαιείηαη όηαλ θιείλεη ε θάκεξα. 

Οη θιάζεηο OpenCVLoader θαη BaseLoaderCallback είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο 

εθαξκνγήο κε ηε βηβιηνζήθε ηνπ OpenCV. 

Από ην core module ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιάζεηο : Core, CvType, Mat, MatofPoint, Scalar. 

Από ηελ Core ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη putText, ε νπνία δσγξαθίδεη έλα string ζην 

ζεκείν πνπ δίλεηαη σο παξάκεηξνο, ε inRange πνπ ειέγρεη(“θηιηξάξεη”) ηελ εηθόλα κεηαμύ 

ησλ νξίσλ(thresholds) πνπ δίλνληαη κε Scalar κεηαβιεηέο θαη ηεο multiply πνπ 

πνιιαπιαζηάδεη δύν ζηνηρεία. Από ηελ CvType ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαζεξά CV_8UC4 σο 

όξηζκα ζηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ Mat πίλαθά καο. Ζ θιάζε Mat πνπ αλαπαξηζηά έλα ππθλό λ-

δηαζηάζεσλ πίλαθα θαη είλαη ε βαζηθή δνκή απνζήθεπζεο ηεο OpenCV ρξσκαηηθώλ εηθόλσλ, 

αζπξόκαπξσλ, ηζηνγξακκάησλ θηι.  Ζ θιάζε MatofPoint πνπ είλαη ππνθιάζε ηεο Mat θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ζεκεηώλ. H θιάζε Scalar γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

ρξσκαηηθώλ ηηκώλ σο έλα 4 ζηνηρείσλ δηάλπζκα πνπ είλαη. 

Από ην imgproc module έγηλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεζόδσλ ηεο θιάζεο Imgproc : cvtColor , 

pyrDown , dilate , drawContours , boundingRect. Ζ κέζνδνο cvtColor κεηαηξέπεη έλα πίλαθα 

Mat πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ε εηθόλα από κηα ρξσκαηηθή αλαπαξάζηαζε(color space) 

ζε κία άιιε. Ζ κέζνδνο pyrDown θάλεη blur θαη downsample ηελ εηθόλα πνπ παίξλεη σο 

όξηζκα. Ζ dilate “δηαζηέιιεη”(dilate) ηελ εηθόλα. Ζ drawContours ζρεδηάδεη ζηελ εηθόλα ηα 

πεξηγξάκκαηα πνπ αλαπαξηζηά ν πίλαθαο MatofPoint πνπ δίλεηαη σο όξηζκα. Ζ boundinRect 

ππνινγίδεη ην πάλσ αξηζηεξά ζεκείν ελόο νξζνγώληνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνπ δίλεηαη σο 

όξηζκα κε έλα set από ζεκεία(MatofPoint).  



4.1 Κύριες σνιζηώζες Δθαρμογής ColorManagement 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθαξκνγή καο έρνπκε δύν θύξηεο θιάζεηο ηελ ColorDetectorActivity 

θαη ηελ ColorDetector. 

ColorDetectorActivity.java : ΄ απηή ηελ θιάζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θιάζεσλ 

CameraBridgeViewBase, OpenCVLoader, BaseLoaderCallback θαη ησλ interface ηνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ γίλεηαη ε έλαξμε ηεο εθαξκνγήο καο, όπνπ αλνίγεη απηόκαηα ε θάκεξα θαη 

θνξηώλεηαη ε βηβιηνζήθε. Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο onCameraFrame, γίλεηαη ν ρεηξηζκόο ησλ 

frames θαη εκθαλίδεηαη ε αλαγλώξηζε ηνπ δνζκέλνπ ρξώκαηνο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο πνπ έρεη πεξάζεη θαη ζεκαίλεηαη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο νζόλεο ηνπ ρξήζηε. Αθόκε, κε ηελ εθθίλεζε ηεο θάκεξαο θαζνξίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ δνζκέλσλ ρξσκάησλ βάζε ησλ νπνίσλ ζέινπκε λα γίλεη ε αλαγλώξηζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 ζηε ζπλάξηεζε onCameraViewStarted γίλνληαη νη αξρηθνπνηήζεηο ησλ Scalar 

κεηαβιεηώλ ησλ ρξσκάησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ηνπ Mat πίλαθα ζε rgba format 

πνπ ζα απνζεθεύεηαη ην θάζε frame θαη ηίζνληαη ηα όξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

ρξώκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εκέξα πνπ έρνπκε κέζα από ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

setHsvColor ηεο ColorDetector.java κε νξίζκαηα ηηο Scalar κεηαβιεηέο καο. 

 ζηε ζπλάξηεζε onCameraFrame ην frame ηεο θάκεξαο απνζεθεύεηαη ζηνλ 

αξρηθνπνηεκέλν Mat πίλαθα θαη ζηέιλεηαη γηα επεμεξγαζία ζηελ ζπλάξηεζε process 

ηεο ColorDetector.java, όπνπ αθνύ γίλεη ε επεμεξγαζία κε βάζε ηα όξηα(thresholds) 

ηνπ ρξώκαηνο πνπ έρνπλ ηεζεί, απεηθνλίδεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ε αλαγλώξηζε 

ησλ ιεγκέλσλ πξντόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα θάιπςεο ηεο θάκεξαο ηεο 

θηλεηήο ζπζθεπήο κέζσ ηεο putText ηνπ Core ζηα πεξηγξάκκαηα(contours) πνπ 

αλαγλώξηζε ε process. 

ColorDetector.java : Ζ θιάζε απηή πξαγκαηνπνηεί ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ηνπ ρξώκαηνο 

κέζα ζηα νπνία ζα γίλεη ε αλαγλώξηζε θαη πξαγκαηνπνηεί θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ frames 

ηεο θάκεξαο πνπ ζηέιλνληαη από ηελ ColorDetectorActivity.java . Κάλεη ρξήζε ηνπ module 

core θαη imgproc. Υξεζηκνπνηεί Mat πίλαθεο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο εηθόλαο ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη ιίζηα από MatofPoint γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

ηειηθώλ πεξηγξακκάησλ ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ρξώκαηνο ζην frame. 

Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 ε setHsvColor ζέηεη ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ ηνπ ρξώκαηνο κε βάζε ην νπνίν ζα γίλεη ε 

αλαγλώξηζε ρξώκαηνο  

 ε process εθηειεί ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο(ηνπ frame) πνπ ιακβάλεηαη από ηελ 

θάκεξα ηεο αξρηθήο θιάζεο ηνπ activity ηελ colorDetectorActivity. Μέζσ δηαδνρηθά 

ησλ ζπλαξηήζεσλ pyrDown, dilate, cvtColor ηνπ Imgproc, inRange ηνπ Core θαη 

dilate ηνπ Imgproc εθηειεί ην ''θηιηξάξηζκα'' ηεο εηθόλαο κεηαμύ ησλ νξίσλ ηνπ 

ρξώκαηνο πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηελ setHsvColor. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο 

findContours ηνπ Imgproc ππνινγίδνληαη ηα πεξηγξάκκαηα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ 

ρξώκαηνο ηεο επεμεξγαζκέλεο εηθόλαο θαη θαλνληθνπνηνύληαη κε βάζε ην κηζό ηνπ 

κεγαιύηεξνπ πεξηγξάκκαηνο ώζηε λα απνξξηθζνύλ εθείλα ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη. 

Σα ηειηθά πεξηγξάκκαηα απνζεθεύνληαη ζε ιίζηα MatofPoint. 



5 Πειραμαηική Μελέηη 

Ζ κειέηε ηεο εθαξκνγήο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2 είδε θηλεηώλ ζπζθεπώλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ Android OS ζε κηθξή θιίκαθα πξντόλησλ. Αξρηθά ζε tablet θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζε θηλεηό ηειέθσλν(cell phone). 

Σν tablet πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην SAMSUNG GALAXY TAB II 7.0 P3110 κε ηηο 

εμήο πξνδηαγξαθέο : 

 Λεηηνπξγηθό: Android OS 4.1 (Jelly Bean) 

 Αλάιπζε: 1024 x 600 

 Δπεμεξγαζηήο: 1 GHz dual-core 

 Υσξεηηθόηεηα: 8 GB 

 Μλήκε: 1 GB RAM 

 Κάκεξα: 3 Mpixels (πίζσ) θαη VGA (εκπξόζζηα θάκεξα) 

Αληίζηνηρα ην cell phone είλαη ην SAMSUNG GALAXY Y S5360 κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο 

: 

Λεηηνπξγηθό: ANDROID V2.3 (Gingerbeard)  

Αλάιπζε: 240 x 320, 256K ρξώκαηα 

 Δπεμεξγαζηήο: 830 MHz ARMv6  

Υσξεηηθόηεηα: 180MB (Δζσηεξηθή) 

 Μλήκε: 290 MB RAM 

 Κάκεξα: 2 Mpixels 

Δπηιέρζεθαλ πξντόληα κε ζύληνκε ρξνληθά δηάξθεηα δσήο γηα ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηεο 

εθαξκνγήο καο. Σα πξντόληα απηά ήηαλ: 

1) Γάλα 

2) Γιαούπηι 

Σα πεηξάκαηα καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αθνύ πήξακε θάπνηα πξντόληα ηα καξθάξακε κε ηα 

δνζκέλα ρξώκαηα πνπ πεξηγξάςακε πξηλ θαη κε ηελ ππόζεζε όηη ην κπιε ρξώκα ππνδειώλεη 

ηα πξντόληα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο ηνπο έγηλε ε εθαξκνγή καο κε ηηο 

θηλεηέο καο ζπζθεπέο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο δηαδνρηθά γηα ην tablet(από ηελ νπίζζηα θάκεξα) θαη 

ην cell phone θαίλνληαη ζηα παξαθάησ screenshots, όπνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεηξακαηηθήο 

καο κειέηεο πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζόλε εκθαλίδνπκε ην ρξώκα πνπ ειέγρεηαη : 

1) Για ηο γάλα : 



 

Εικόνα 11  Αναγνώριςη ληγμζνου γάλατοσ ςτο tablet 

 

Εικόνα 12 Αναγνώριςη ληγμζνου γάλατοσ ςτο cell phone 

Όπνπ κπνξεί λα θαλεί ε αλαγλώξηζε ησλ ιεγκέλσλ πξντόλησλ θαη ε απόξξηςε ησλ 

ππόινηπσλ. Όπσο αθόκε θαίλεηαη ε επηηπρεκέλε απόξξηςε ησλ ρξσκάησλ ζην κπιε καο 

θνπηί. Να ζεκεησζεί αθόκα όηη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα αλαπαξίζηαηαη κηα εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο, θαζώο ην γάια έρεη 5 κέξεο δσήο(π.ρ. κπιε Γεπηέξα, θίηξηλν Σξίηε, ξνδ Σεηάξηε, 

θόθθηλν Πέκπηε – άξα αλ ππνζέζνπκε όηη έρνπκε Κπξηαθή έρεη ιήμεη ην κπιε). 

 

 

2) Για ηο γιαούπηι : 



 

Εικόνα 13 Αναγνώριςη ληγμζνου γιαουρτιοφ ςτο tablet  

 

Εικόνα 14 Αναγνώριςη ληγμζνου γιαουρτιοφ ςτο cell phone 

Όπνπ αληίζηνηρα έρνπκε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ιεγκέλνπ πξντόληνο θαη ηελ απόξξηςε ησλ 

ππόινηπσλ πξντόλησλ. Δδώ έγηλε ε ππόζεζε όηη ην ρξώκα αλαπαξηζηά block 2 εκεξώλ θαζώο 

ην γηανύξηη έρεη δηάξθεηα δσήο πάλσ από κηα εβδνκάδα. 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, ε εθαξκνγή καο γηα λα αληαπεμέιζεη ζην ζηόρν ηεο όπσο 

πεξηγξάθεθε ζην 3ν θεθάιαην, ρξεηάδεηαη ηηο αθόινπζεο κεηαηξνπέο, επεθηάζεηο : 

Σελ θαηαζθεπή ηνπ αξρηθνύ UI όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ 3.2, ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξντόλησλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε βάζε ην stock rotation θαη ε πινπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

όπσο θαη ε θαηαρώξηζε database ησλ ρξσκάησλ ζην θεληξηθό ζύζηεκα ηνπ θαηαζηήκαηνο - 

ζηελ παξνύζα θάζε θαηαρσξνύληαη ζηελ ζπζθεπή. 

 

 



6 Δπίλογος 

6.1 σμπεράζμαηα και προβλήμαηα 

ηελ παξνύζα εξγαζία επηθεληξώζακε ηελ πξνζνρή καο ζηελ αλάπηπμε ελόο πξώηππνπ 

ζπζηήκαηνο ζε έλα ππαξθηό πξόβιεκα πνπ δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή έσο ηώξα θαη 

όπσο θαίλεηαη από ηε κειέηε καο ζην 2
ν
 θεθάιαην νη ππάξρνπζεο ιύζεηο δελ είλαη ζην 

κέγηζην επίπεδν απνδνηηθόηεηαο πνπ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ππάξρνλ δεδνκέλα θαη κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο.  

Έηζη πξνηείλνπκε κηα ιύζε, απιή ζηελ πινπνίεζε κε κηθξό έσο κεδακηλό θόζηνο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πνπ κπνξεί λα απνδώζεη πνιιαπιάζηα νθέιε, όπσο πην αζθαιέο πξντόληα γηα 

ηνλ θαηαλαισηή θαη ιηγόηεξεο απώιεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Έλα ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί, λα αλαπηπρζεί θαη παξαπάλσ κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε, ηνλ απαηηνύκελν 

ρξόλν θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ζην θιάδν ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ρσξίο 

θάπνην έμηξα πξνζσπηθό. 

Ζ κέρξη ηώξα πινπνίεζε ηνπ αληαπνθξίζεθε σο έλα βαζκό ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ 

ηέζεθαλ ζηελ αξρή. ηελ ππάξρνπζα θάζε βέβαηα αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο κειέηεο 

καο ζε κηθξή θιίκαθα πξντόλησλ ήξζακε αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ επίιπζεο 

γηα λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ην ζύζηεκα ζην ζύλνιν ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ θαη 

είλαη: 

1. Ζ θσηεηλόηεηα ηνπ ρώξνπ έρεη επίδξαζε ζηα ρξώκαηα πξνο αλαγλώξηζε – πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν θσηηζκνύ ζην ρώξν ή θιαο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή 

2. Μεγαιύηεξεο επηθάλεηεο ρξώκαηνο πάλσ ζην πξντόλ (εμαξηάηαη από ηελ εηαηξία), 

ίδηνπ ρξώκαηνο κε απηνύ πνπ γίλεηαη αλαγλώξηζε ζηα καξθαξηζκέλα κέξε κπνξεί λα 

πξνζζέζνπλ επηπξόζζεηα πεδία αλαγλώξηζεο πνπ δελ καο ελδηαθέξνπλ 

3. ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη άκεζε αιιαγή ησλ 

καξθαδόξσλ γηαηί ε θζνξά ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ηνπ ρξώκαηνο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη 

6.2 Μελλονηική Δργαζία 

Μειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο : 

 Οινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, βειηηζηνπνίεζε θαη 

κειέηε ηεο απόδνζεο ηνπ ζε επξεία θιίκαθα πξντόλησλ 

 Οηθνλνκηθή κειέηε ηεο απόδνζεο ηνπ θαη ησλ θεξδώλ πνπ πξνζθέξεη 

 Δπέθηαζε εθαξκνγήο θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο θάκεξαο γηα 

αλαγλώξηζε ειιείςεσλ απνζεκάησλ ζηα ξάθηα θαη ελεκέξσζε θεληξηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ξαθηνύ 

 Αλάπηπμε αληίζηνηρεο εθαξκνγήο γηα ηνλ θαηαλαισηή όπνπ ζα δίλεηαη κέζσ ηεο 

θάκεξαο ε αλαγλώξηζε πξντόλησλ ζε πξνζθνξά όπνπ ζα επηβξαβεύεηε(κε πξάζηλνπο 

πόληνπο γηα παξάδεηγκα) ε ζπκβνιή ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ κέζσ 

αγνξάο πξντόλησλ πνπ πξόθεηηαη λα ιήμνπλ 

 Τινπνίεζε θαη ζε iOS πιαηθόξκα 

 



7 Appendix 
Ο θώδηθαο πνπ πξνζηέζεθε ζηελ onCameraFrame ηεο ColorDetectorActivity, επεθηείλνληαο 

ην sample ηεο OpenCV είλαη: 

mDetector.process(mRgba); 

List<MatOfPoint> contours = mDetector.getContours(); 

Log.e(TAG, "Contours count: " + contours.size()); 

Imgproc.drawContours(mRgba, contours, -1, CONTOUR_COLOR); 

 String Str = "Elhkse"; 

 Point center = new Point(); 

  Iterator<MatOfPoint> each = contours.iterator(); 

            while (each.hasNext()) { 

                MatOfPoint wrapper = each.next(); 

                Rect rect = Imgproc.boundingRect(wrapper); 

                center.x = (rect.tl().x + rect.br().x)/2; 

                center.y = (rect.tl().y + rect.br().y)/2; 

                Core.putText(mRgba, Str, center, Core.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, new 

Scalar(255, 0, 0, 255), 3); 

            } 

            Mat colorLabel = mRgba.submat(4, 68, 4, 68); 

            colorLabel.setTo(mBlobColorRgba); 

Ο θώδηθαο πνπ πξνζηέζεθε ζηελ onCameraViewStarted είλαη : 

 BLUE_COLOR = new Scalar(165,230,130,255); 

 mDetector.setHsvColor(BLUE_COLOR); 

Αθόκε ζηελ ColorDetector ε mMinContourArea ηέζεθε ίζε κε 0.5 
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