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Ηλεκτρονικός κατάλογος και παραγγελιοληψία μέσω QrCode για χώρους  

εστίασης. 
 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα ασχοληθούμε με το άμεσο μέλλον της 

παραγγελιοληψίας σε χώρους εστίασης. Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή του 

ανθρώπου, συνάμα και σε κάθε επιχείρηση. Η ραγδαία εξέλιξη της, δε θα μπορούσε να μην 

επηρεάσει  και τους χώρους εστίασης. Πλέον η προβολή του μενού κάθε καφετέριας-εστιατορίου 

σε πρώτο στάδιο, καθώς και η παραγγελιοληψία σε δεύτερο, θα αλλάξει ριζικά. Θα σας 

παραθέσουμε τον νέο τρόπο προβολής ηλεκτρονικού μενού καθώς και παραγγελιοληψίας μέσω 

QrCode. Τα πλεονεκτήματα του σε σχέση με τα τωρινά παραδοσιακά μενού και pda, καθώς και τα 

όποια αρνητικά του. 

Για την υλοποίηση της πτυχιακής, χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού php – 

JavaScript, html, CSS οι βάσεις δεδομένων MySQL καθώς και το  WordPress. 
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Abstract 

 

In this dissertation we will deal with the immediate future of ordering in restaurants. 

Technology plays an important role in humane life, as well as in every business. Its rapid 

development could not but affect the dining areas. Now the viewing of the menu of each 

coffee shop – restaurant in the first stage, as well as the ordering in the second, will change 

radically. We will show you the new way of electronic menu as well as order via Qr code. Its 

advantages over current traditional menus and PDA as well as any negatives. In order to 

implement the degree, they were used programming language php – JavaScript, html, CSS, 

the MySQL databases and WordPress.   
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1 Κεφάλαιο Εισαγωγή  

 

1.1 Ιστορική αναδρομη της παραγγελοληψίας  

Η Ιστορία της παραγγελιοληψίας ξεκινά 2.500 χιλιάδες χρόνια πρίν, στα πρώτα καπηλειό της 

αρχαίας Ελλάδας. Τότε, ο τρόπος παραγγελιοληψίας ήταν τελείως διαφορετικός σε σχέση με αυτόν 

που γνωρίζουμε σήμερα. Οι παραδοσιακοί κατάλογοι δεν υπήρχαν και ο σερβιτόρος για να 

σερβίρει το φαγητό της ημέρας, έπρεπε πρώτα να προπληρωθεί από τον πελάτη καθώς και η άφιξη 

του στο μαγαζί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έπειτα με την εφεύρεση του 

μολυβιού και αργότερα του στυλό ξεκίνησε ο παραδοσιακός τρόπος που υπάρχει ακόμα και 

σήμερα, ο χειρόγραφος. Μέσω του γνωστού μπλοκ, ο σερβιτόρος γράφει την παραγγελία, την 

μεταφέρει στον χώρο παραγωγής και στο ταμείο και ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης της.  

 

1.1.1 Εισαγωγή στην εποχή του PDA  

 

Η μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι της παραγγελιοληψίας ανήλθε με την εφεύρεση των PDA. 

Πρόκειται για προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι διέθεταν μεγάλες οθόνες και 

υποστηρικτικές εφαρμογές, όπως πελάτες ημερολογίου και email προεγκατεστημένες για τη 

βελτίωση της εταιρικής παραγωγικότητας τους. Συγκεκριμένα το πρώτο PDA είχε μικρή 

μονόχρωμη οθόνη, συνοδευόμενο από εφαρμογές όπως το ημερολόγιο και το ξυπνητήρι. 

Αργότερα, το μέγεθος εμφάνισης των PDA αυξήθηκε για να φιλοξενεί περισσότερα pixel, 

καθιστώντας το ικανό να εκτελεί εφαρμογές με υποστήριξη GUI. Εν καιρό, προστέθηκε σύνδεση 

κινητής τηλεφωνίας  γι’ αυτές τις συσκευές , δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνδέονται με το 

διαδίκτυο για περιήγηση, λήψη και συγχρονισμό των δεδομένων ασύρματα. Σήμερα, η γραμμή που 

διαχωρίζει τα PDA και τα smartphone έχει ξεθωριάσει εντελώς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Τα πρώτα PDA στον κόσμο 
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Χρονολογικά η εξέλιξη των PDA: 

 

 

➢ 1984: Το πρώτο PDA στον κόσμο αναπτύχθηκε από την Psion, με πρώτο το Organizer 

και εν συνεχεία το Psilon’s Series 3 το 1991.  

 

➢ 1992: Ο όρος PDA χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το από τον  CEO της Apple 

Computer, John Sculley  αναφερόμενος στο Apple Newton.   

➢ 1994: Σειρά πήρε η IBM δημιουργώντας το πρώτο PDA με οθόνη αφής το 1992 και 

κυκλοφόρησε στην εμπορική αγορά το 1994 με την ονομασία Simon με πλήρη 

λειτουργικότητα τηλεφώνου. Συνδυάζοντας ένα PDA και ένα ασύρματο τηλέφωνο , οι 

κατασκευαστές επέφεραν τις δυνατότητες επικοινωνίας στο επόμενο επίπεδο. 

➢ 1996: Δύο χρόνια αργότερα , η Nokia παρουσίασε το  Nokia 9000 Communicator στην 

αγορά με ελαφρώς βελτιωμένες λειτουργίες και αισθητική. Το συγκεκριμένο PDA 

αποτέλεσε το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Τα πρώτα PDA στον κόσμο 
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1.1.2 Δυνατότητα χρήσης smartphone 

 

Τα Smartphone με Android αντίστοιχα έγινε η νέα πρόταση στον χώρο. Πρόκειται για 

φορητές υπολογιστικές συσκευές με δυνατότητα υλικού και λογισμικού, οι οποίες βρίσκονται 

μπροστά από τα κινητά τηλέφωνα. Ο όρος smartphone παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τη 

Sony Ericsson όταν κυκλοφόρησε το δημοφιλές GS88 concept κινητό τηλέφωνο το 1997. Με την 

συνεχώς εξελλισόμενη τάση της τεχνολογιας όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα στους 

χώρους εστίασης. Τα χειρόγραφα μπλοκ μέρα με τη μέρα φεύγουν από τα εστιατόρια-καφε-μπαρ, 

και την θέση τους παίρνουν τα έξυπνα τερματικά για να λύσουν τα χέρια και να δώσουν πολύτιμο 

χρόνο στις επιχειρήσεις. 

Συνοψίζοντας, διαθέτουν όπως όλες οι συσκευές τα θετικά και τα αρνητικά τους . Στα 

μειονέκτημα τους συγκαταλέγονται, ότι δεν είναι φτιαγμένα απόλυτα για τις ανάγκες της 

παραγγελιοληψίας. Λόγω αυτού, έχουν μικρότερη διάρκειας ζωής μπαταρίας, εξαιτίας της 

υψηλότερης κατανάλωσης από την οθόνη και τον επεξεργαστή. Τέλος, διαθέτουν μικρότερη 

αντοχή στο χρόνο, λόγω έντονης χρήσης. Από την άλλη, στα πλεονεκτήματα τους προστίθενται η 

χαμηλή τιμή αγοράς τους και οι πολυσύνθετες δυνατότητες τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα 

επόμενο τεχνολογικό βήμα που έφερε όλη την παραγγελοληψία πιο κοντά στην τεχνολογία του 

μέλλοντος.  

 

 

 

 

 

1.1.3  Μέθοδος παραγγελοληψιας μέσω tablet και μέσω μηχανής παραγγελιών 

 

Τα τελευταια χρόνια, κυρίως στο εξωτερικό, έχει αρχίσει να  προστίθεται  στην διαδικασία 

παραγγελιοληψίας και ο πελάτης, καθώς μπορεί να παραγγείλει είτε μέσω τάμπλετ που βρίσκονται 

πάνω στο ίδιο τραπέζι είτε μέσω μεγάλων οθονών που υπάρχουν κάποια μέτρα μακριά απο τον 

πάγκο παραλαβής τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο  η διαδικασία παραδοσης της παραγγελίας 

γίνεται χώρις να χρειάζεται απαραίτητα ο σερβιτόρος. Παρόμοια πολιτική έχουμε δει να την  

υιοθετούν μεγάλες αλύσιδες καταστημάτων εστίασης κοινές στον κόσμο ως fast food. Ειναι μια 

πολιτική που οπως αναφερθήκαμε λειτουργεί στο εξωτερικό ωστόσο  και σε κάποια καταστήματα 

και στην Ελλάδα.  

http://hospitalitytechnology.edgl.com/news/Frictionless-POS--2017-POS-Software-Trends-Report108224
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Εικόνα 3 Παραγγελία μέσω tablet  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Ordering machine 
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2 Κεφάλαιο  Qr Code 

Στον τομέα της εστίασης ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Η ολοένα μεταβαλλόμενη 

οικονομική ευημερία δίνει τη δυνατότητα σε νέους, αλλά και σε υπάρχοντες, επιχειρηματίες να 

ανοίξουν και να επεκτείνουν, αντίστοιχα, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο 

συγκεκριμένο τομέα. Οι απαιτήσεις των πελατών ολοένα και αυξάνονται επιζητώντας ταχύτερες 

και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες οδηγώντας έτσι τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων 

μεθόδων για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Εκτός από τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες 

απέναντι σε μία επιχείρηση, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες επιζητούν καλύτερες λύσεις για τη μείωση 

του λειτουργικού κόστους και των δαπανών της επιχείρησης του. Οι παραπάνω δύο έννοιες 

μπορούν να αντιμετωπιστούν υιοθετώντας τεχνολογικές λύσεις. Έτσι, η επιβίωση της κάθε 

επιχείρησης στηρίζεται πλέον στην υιοθέτηση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, τα 

οποία προϋποθέτουν να είναι ευέλικτα και φιλικά προς το χρήστη και συγκεκριμένα τόσο για τον 

επιχειρηματία και τον υπάλληλο όσο και τον πελάτη. Ένα τέτοιο χρηστικό πληροφοριακό 

σύστημα που υλοποιήσαμε και μπορεί πλέον να συνδιαστεί με τους χώρους εστίασης ειναι το 

Σύστημα παραγγελοληψίας μέσω QR code.  
 

 

2.1  Ορισμός 

Προτού ερευνήσουμε το ιστορικό ενός κώδικα QR, ας βεβαιωθούμε ότι είναι σαφές τι είναι 

ένας κωδικός QR. Ένας κωδικός QR (Quick Response), ή ένας κωδικός γρήγορης απόκρισης, είναι 

ένας κωδικός που μπορεί να αναγνωστεί γρήγορα από ένα κινητό τηλέφωνο (εξ ου και η λέξη 

"γρήγορη" στο όνομα). Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό διαστήματος ως τύπου Matrix Barcode 

(ένα 2-D Barcode), όταν σαρωθεί ένας κωδικός QR, μεταδίδει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών. Οι 

κωδικοί QR έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων σε όλους τους τύπους βιομηχανιών όπως το λιανικό 

εμπόριο, το μάρκετινγκ και η εφοδιαστική. 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή του QR code 

Η αρχή έγινε το έτος 1948 στην Πενσυλβανία των Ηνωμένων πολιτείων της Αμερικής. Ο 

απόφοιτος φοιτητής Bernard Silver σε μια συζήτηση με τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο ενός 

τοπικού καταστήματος που αφορούσε στη δημιουργία μιας τεχνολογίας που θα μπορούσε να 

διαβάζει πληροφορίες προϊόντος κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Αυτό, θα μειώσει τα 

ανθρώπινα λάθη και θα απαλλάξει τους εργαζομένους από τον πόνο της μη αυτόματης εισαγωγής 

δεδομένων. Μετά από μερικές δοκιμές, ο Bernard και ο φίλος του Norman Joseph Woodland 

δημιούργησαν τον πρώτο Barcode. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο γραμμικός κώδικας έγινε 

αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης αποθέματος. Ιδιαίτερα στη λιανική και την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, κυκλοφόρησε ο Universal Product Code 

(UPC). Το UPC είναι μοναδικοί γραμμικοί κώδικες που εκχωρούνται σε προϊόντα. Αυτά 

επιτρέπουν στους λιανοπωλητές να διαχειρίζονται κοινά προϊόντα με ευκολία. Η εφεύρεση του 

Barcode έκανε τη ζωή εύκολη. Ωστόσο, είχε ορισμένους περιορισμούς. 
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Χαρακτηριοστικά παραδείγματα περιορισμών ειναι τα εξής: 

• Μονοκατευθυντικά: Οι γραμμικοί κώδικες είναι μονοδιάστατοι (1D) και αποθηκεύουν 

δεδομένα μόνο σε μία κατεύθυνση. Εάν ο σαρωτής δεν είναι ευθυγραμμισμένος προς 

αυτήν την κατεύθυνση, ο γραμμικός κώδικας δεν θα σαρώσει. 

• Χωρητικότητα αποθήκευσης: Οι γραμμικοί κώδικες μπορούν να αποθηκεύσουν έως και 

20 χαρακτήρες. 

• Μέγεθος: Όσο περισσότεροι είναι οι χαρακτήρες, τόσο μεγαλύτερος είναι ο γραμμικός 

κώδικας. Η εκτύπωση ενός μεγάλου γραμμικού κώδικα σε ένα μικρό προϊόν είναι μια 

πρόκληση. 

• Ευάλωτο: Οι γραμμωτοί κώδικες σταματούν να λειτουργούν όταν επηρεάζονται από 

βρωμιά ή ζημιά. 

• Κωδικοποίηση: Οι γραμμικοί κώδικες μπορούν να κωδικοποιούν μόνο αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες. 

 

Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των γραμμωτών κωδικών, ξεκίνησε η ανάπτυξη των 2D 

γραμμωτών κωδικών. 

Το 1987, ο David Allais ανέπτυξε τον πρώτο 2D Barcode. Ακόμη και αυτός ο κώδικας έχει τους 

περιορισμούς του, αλλά ήταν προκάτοχος του δημοφιλούς PDF417. 

Σύντομα οι QR Code, Aztec Code, DataMatrix, Nex Code και πολλοί άλλοι 2D Barcodes μπήκαν 

στην αγορά. Σε αντίθεση με τον γραμμικό κώδικα 1D, αυτοί ήταν συμπαγείς και μπορούσαν να 

αποθηκεύσουν περισσότερα δεδομένα. 
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Εικόνα 5 Ιστορική αναδρομή 2D barcode 

 

Κωδικοί QR - Ο γραμμικός κώδικας Superhero 

Έτος 1994. 

Η Toyota δεν ήταν ευχαριστημένη με τους γραμμωτούς κώδικες που χρησιμοποιούνται στα 

εργοστάσια αυτοκινήτων τους. Ήθελαν περισσότερη ταχύτητα και μια γραμμή συναρμολόγησης 

χωρίς σφάλματα. Η εταιρεία ανέθεσε την ανησυχία της στην θυγατρική εταιρεία Denso Wave να 

βρει μια λύση. Ήταν ο Masahiro Hara από την Denso Wave που ανέπτυξε τον κώδικα γρήγορης 

απόκρισης ή τον κωδικό QR. 

Παρόλο που η Denso Wave θα διατηρούσε τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στον κώδικα QR, δήλωσε 

ότι δεν θα τα ασκήσει. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε από την αρχή της ανάπτυξης κώδικα, 

σεβόμενη την πρόθεση των προγραμματιστών ότι ο κώδικας QR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Έτσι, ο κώδικας QR, ο οποίος θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς κόστος και χωρίς ανησυχία για τυχών  πιθανά προβλήματα, μετατράπηκε σε 

«δημόσιο κώδικα» που χρησιμοποιείται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

 

 

Πλεονεκτήματα των κωδικών QR έναντι γραμμικών κωδίκων 

• Χωρητικότητα αποθήκευσης: Οι κωδικοί QR μπορούν να αποθηκεύσουν έως και 7.089 

αριθμητικούς χαρακτήρες (χωρίς κενά). Ή 2.953 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες με κενά και 

σημεία στίξης. 
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• Μικρότερο μέγεθος: Για τα ίδια δεδομένα, ένας κωδικός QR καταλαμβάνει λιγότερο 

χώρο σε σύγκριση με έναν γραμμικό κώδικα. 

• Προσανατολισμός: Ένας κωδικός QR μπορεί να σαρωθεί από οποιαδήποτε γωνία. 

• Κωδικοποίηση: Οι κωδικοί QR μπορούν να κωδικοποιήσουν αριθμητικούς, 

αλφαριθμητικούς, δυαδικούς και χαρακτήρες Kanji. 

• Διόρθωση σφάλματος: Οι κωδικοί QR παραμένουν σαρώσιμοι παρά τη φθορά (έως 30%). 

Δεδομένου ότι ο κωδικός QR είναι ένας πλέον ανοιχτός κωδικός που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε 

να χρησιμοποιεί, χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Καθώς καθορίστηκαν κανόνες για τη χρήση του και ο κωδικός τυποποιήθηκε, η χρήση του 

εξαπλώθηκε περαιτέρω. Το 1997, εγκρίθηκε ως πρότυπο AIM  για χρήση στη βιομηχανία 

αυτόματης αναγνώρισης. Το 1999, εγκρίθηκε ως τυπικός 2D κώδικας από τα Japan Industrial 

Standards  και έκανε ένα τυπικό σύμβολο 2D στις τυποποιημένες φόρμες συναλλαγών EDI της 

Japan Automobile Manufacturers Association. Ακόμα περισσότερο, το 2000 εγκρίθηκε από το ISO  

ως ένα από τα διεθνή πρότυπα.  

Φτάνοντας στο  2002, τμήματα  μάρκετινγκ κινητών τηλεφώνων επικεντρώνονταν στην υλοποιήση 

κινητών με δυνατότητα ανάγνωσης κώδικα QR. Αυτά τα τηλέφωνα επιτρέπουν στους χρήστες να 

έχουν πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ή να αποκτήσουν ένα κουπόνι απλώς σαρώνοντας ένα 

εντυπωσιακό μοτίβο. Ενώ η χρήση του κώδικα QR εξαπλώθηκε παγκοσμίως, νέοι τύποι κώδικα 

QR για την κάλυψη πιο εξελιγμένων αναγκών δημιουργήθηκαν ο ένας μετά τον άλλο. 

Δημιουργήθηκε ένας κωδικός micro QR για να καλύψει την ανάγκη για μικρότερους κωδικούς. 

Αυτό είναι τόσο μικρό που μπορεί να εκτυπωθεί σε μικρό χώρο και έγινε πρότυπο JIS το 2004. Το 

2008, ο κώδικας iQR, ο οποίος έχει μικρό αποτύπωμα παρά τη μεγάλη του ικανότητα 

κωδικοποίησης και επιτρέπει τη χρήση ορθογώνιων μονάδων κώδικα, απελευθερώθηκε. Ο κώδικας 

εξελίχθηκε επίσης σε χρήση ορθογώνιων ενοτήτων κώδικα, κυκλοφόρησε. Επίσης, αναπτύχθηκε 

ένας τύπος κώδικα QR που εφαρμόζει περιορισμούς ανάγνωσης για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

των χρηστών για βελτιωμένο επίπεδο απορρήτου και τα παρόμοια καθώς άλλαξαν οι καιροί. Το 

"FrameQR" κυκλοφόρησε το 2014. Το FrameQR μπορεί να βελτιώσει τη σχεδίαση του κώδικα 

συνδυάζοντας ελεύθερα εικόνες και φωτογραφίες. 

Όπως έχει περιγραφεί, εξελικτικές βελτιώσεις γίνονται συνεχώς στους κωδικούς QR, βάσει της 

τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης που συσσωρεύεται στην DENSO WAVE, έτσι ώστε να μπορεί 

να επιλεγεί οποιοδήποτε από ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών για να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη. 

Το 2012, ο κώδικας QR κέρδισε ένα βραβείο στην κατηγορία Media for Industry του Good Design 

Award * που ιδρύθηκε στην Ιαπωνία για την πλήρη προώθηση του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ο 

λόγος για τον οποίο ο QR Code έλαβε αυτό το βραβείο περιγράφεται ως εξής: «Οι 

προγραμματιστές του ανέλαβαν την πρόκληση να αναπτύξουν μια ποικιλία κωδικών μέσω του 

σχεδιασμού, είχαν την πρόβλεψη να τοποθετήσουν τις τεχνολογίες τους στο δημόσιο τομέα από τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης και σχεδίασαν ένα σύστημα που έχει επιτρέψει φυσικές χρήσεις του 

κώδικα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. " Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του κώδικα 

QR, ήταν η πρώτη φορά που, εκτός από την εγγενή λειτουργικότητα του κώδικα QR, 

αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε ο σχεδιασμός μεθόδων για τη διάδοση της χρήσης του κώδικα και των 

τρόπων με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κώδικας. 
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Ο Masahiro Hara συνεχίζει λέγοντας: “Οι ασπρόμαυροι κώδικες έχουν γίνει τόσο κοσμικοί τώρα. 

Θα ήθελα να δημιουργήσω πιο θεαματικούς κωδικούς QR που μπορούν να ενθαρρύνουν τους 

ανθρώπους.” 

 

Εικόνα 6 Masahiro Hara 

 

Σε απάντηση σε μια ερώτηση που του ρωτάει τι είδους άτομα ελπίζει ότι θα χρησιμοποιήσει τον 

κώδικα QR, λέει: “Δεν τολμώ να προσδιορίσω τι είδους άτομα θα το χρησιμοποιήσουν. Θέλω 

απλώς να επιτρέψω σε πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν τον κώδικα, να βρουν νέους τρόπους 

χρήσης του και να εφαρμόσουν αυτές τις ιδέες στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα να 

σκεφτώ, ότι έχουν γίνει εξελικτικές βελτιώσεις στον κώδικα QR.” 

 

 

 

2.3 Το Qr code σήμερα 

Φτάνοντας στο σήμερα, οι QR κωδικοί  είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που χρησιμοποιείται με κάθε είδους τρόπο. Στην ουσία δεν 

υπάρχει περιορισμός για το μέγεθος της πληροφορίας που μπορεί να μοιραστεί καποιος μέσω του 

ενός QR κωδικού. 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα ειναι : 

• επαγγελματικές κάρτες, στο μπροστά ή πίσω μέρος τους 

• διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλο προωθητικό έντυπο υλικό 

• εταιρικά αυτοκίνητα, φορτηγά κτλ. 

• ετικέτες προϊόντων και συσκευασίες 

• σε κονκάρδες ή ταμπελάκια κατά τη διάρκεια ενός event ή έκθεσης 
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• σε εισιτήρια, περιοδικά, βιβλία και άλλα πολλά. 

Οι δυνατότητες των QR codes είναι απεριόριστες και χρόνο με τον χρόνο θα αποτελούν ένα 

σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας, άλλωστε δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ήδη 

χρησιμοποιείται παντού στον κόσμο. 

 

3 Κεφάλαιο Ηλεκτρονικός κατάλογος & παραγγελοληψίας μέσω Qr code  

 

3.1 Λειτουργιες και δυνατότητες μέσω WordPress 

 

 Για την υλοποίηση του συστήματος παραγγελιοληψίας μέσω Qr code χρησιμοποιηθηκε  το 

multisite WordPress.  

 
Εικόνα 7 login σε WordPress 
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Μέσω του WordPress  δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης στον χρήστη να συνδεθεί στο σύστημα με 

τους δικούς του κωδικούς. 

Σε συνεργασία με μια φίλική επιχείρηση (Μιγάδα) θα σας παρουσιάσουμε την δυνατότητα 

προβολής ηλεκτρονικού καταλόγου καθώς  και την δυνατότητα παραγγελοληψίας μεσω Qr code. 

Aρχικα αφότου καταχωρήσαμε το domain name, www.qrorder.gr   αναθέσαμε 

www.migada.qrorder.gr για την συγκεκριμένη επιχείρηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία της εκάστοτε επιχείρησης το δικό της προφίλ. 

 

 
Εικόνα 8 

Έπειτα και μέσω του διαχειρισικού στο  WordPress:  

 

•    Eπίλέξαμε συγκεκριμένο theme και plugins για την προαναφερόμενη επιχείρηση.  

http://www.migada.qrorder.gr/
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Εικόνα 9 

 

 

 

• Δημιουργήσαμε  τις κατηγορίες  του menu  

 

 
Εικόνα 10 
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Εικόνα 11 Εμφάνιση κατηγοριών στον χρήστη 

 

 

 

 

 

• Τοποθετήσαμε τα προιόντα  άνα κατηγορία με φωτογραφικό υλικο και λεπτομερής 

περιγραφή.  

 

Εικόνα 12 
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Εικόνα 13 

 

Εικόνα 14 
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Εικόνα 15 

             

• Προώθηση των social media της επιχείρησης με ανακατέυθυνηση στην εκάστοτε ιστοσελίδα. 

 

    

Εικόνα 16 
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• Καλάθη αγορών 

 

Για την υλοποίηση της παραγγελιοληψίας χρειάστηκε να προσθέσουμε το καλάθι αγορών. 

 

 

Εικόνα 17 

 

 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να μπορεί να μεταβεί στο δικό του 

προφίλ και να διαχειριστεί  το menu του όσον αφορά τις αναγραφόμενες τιμές , τα προϊόντα τις 

κατηγορίες καθώς και να προσθαφαιρέσει αν επιθυμεί κάποια προσφορά. 
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Εικόνα 18 

 

3.2  ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ  

Για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας χρειάζονται μόλις 4 βήματα. 

 

3.2.1 Σύνδεση στο WiFi του χώρου εστίασης. 

Πλέον αν όχι όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι περισσότερες  έχουν το δίκό τους WiFi 

έτσι το μόνο  που χρειάζεται είναι η σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με το εκάστοτε 

δίκτυο WiFi του χώρου εστίασης. 

 

 

 

Εικόνα 19 
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3.2.2  Σάρωση του Qr code που βρίσκεται στο τραπέζι. 

 

 

Εικόνα 20 

 

 

 

 

3.2.3 Προβολή menu και πλοήγηση σε κατηγορίες και προϊόντα. 

 

 

 

 

Εικόνα 21 
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Εικόνα 22  

 

  

 

 

        Εικόνα 23 
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3.2.4 Τοποθέτηση παραγγελίας στο καλάθι αγορών με δυνατότητα τυχόν σχολίων.  

 

 

Εικόνα 24 
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3.2.5 Εκτύπωση παραγγελίας στον εκτυπωτή 

 

 

Εικόνα 25 

 

 

3.3 Πλεονεκτήματα χρήσης Qr code  ηλεκτρονικού καταλόγου – 

παραγγελιοληψίας. 

Με την έλευση των Qr codes στους χώρους εστίασης θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στον 

χώρο και πολλές επιχειρήσεις θα αλλάξουν ριζικά  τον τρόπο λειτουργίας που είχαν μέχρι και 

σήμερα. Κάθε βοήθεια έμμεση ή άμεση τεχνολογικά, προσφέρει λύσεις και ποιοτικότερες 

υπηρεσίες στις επιχειρήσεις εστίασης.  

Παρακάτω παραθέτονται  συνοπτικά τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στην αγορά και σε 

επιχειρήσεις η χρήση του συστήματος « Ηλεκτρονικός κατάλογος και παραγγελιοληψίας μέσω Qr 

code». 

• Αμεσότητα παραγγελιοληψίας: 

Σε λίγα μόλις λεπτά θα ο καταναλωτής θα μπορεί να υποβάλει την παραγγελία του, χωρίς 

την όποια αναμονή έλευσης του σερβιτόρου. 

• Ευκολία καθώς με το ίδιο του το κινητό με βήματα εύκολα και καθημερινά θα έχει πρόσβαση 

σε εναν υπερσύγχρονο κατάλογο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
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• Έχει οικολογικό χαρακτήρα μιας και η έλευση του συστήματος παραγγελιοληψίας μέσω Qr 

code θα ελαχιστοποιήσει την έντυπη μορφή, βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον. 

• Έχοντας τον έλεγχο του καταλόγου 24/7, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα μπορούν άμεσα και 

εύκολα να  αλλάξουν το περιεχόμενο του καταλόγου χωρις επανεκτυπώσεις και περιττά  

έξοδα.  

• Η ευκολία και η άμεση παραγγελία βοηθά στην αυξάνοντας τον αριθμό και το ποσό 

παραγγελιών. 

• Προωθούνται  τα social media της επιχείρησης  μέσω του ηλεκτρονικού κατάλογου  και 

ενισχύεται η επισκεψιμότητά τους. 

• Δίνεται η επιλογή στον πελάτη να επιλέξει πως θα παραγγείλει: χρησιμοποιώντας το κινητό 

του ή τον σερβιτόρο.  

• Η παραγγελία αποστέλλεται αυτόματα στην κουζίνα ή στον εκάστοτε εκτυπωτή. 

• Οι χώροι εστίασης θα κερδίζουν πολύτιμο χρόνο για τους πελάτες τους ενώ παράλληλα θα 

έχουν την δυνατότητα αξιοποιήσεις του, προς όφελος του μαγαζιού. 

• Μέτρο προστασίας κατά του κορονοϊού: 

Μειώνοντας την επαφή των θαμώνων του καταστήματος με το προσωπικό, μειώνεται 

ταυτόχρονα η πιθανότητα  διασποράς του ιού βοηθώντας  στην προσπάθεια εξάλειψης της 

πανδημίας.  

 

3.4 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Σε αυτή την ενότητα ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για κάποιες βασικές έννοιες 

που αφορούν σε τεχνολογίες και εργαλεία προγραμματισμού, παρέχοντάς του τις απαραίτητες 

γνώσεις για καθένα από αυτά. 

➢WordPress 

Το WordPress είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την 

δημιουργία ιστότοπου, blog ή εφαρμογής. Είναι γραμμένο σε PHP και MySQL. Συχνά 

χρησιμοποιείται ως Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (ΣΔΠ ή CMS) [3]. Έχει πολλές δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένων μιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες, και ενός συστήματος 

προτύπων. Το WordPress έχει επίσης δυνατότητα ενσωματωμένης διαχείρισης συνδέσμων, 

μόνιμους συνδέσμους οι οποίοι είναι φιλικοί προς τις μηχανές αναζήτησης, δυνατότητα ανάθεσης 

πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, και υποστήριξη για ετικέτες στα άρθρα και 

τις σελίδες. Συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματα φίλτρα, τα οποία παρέχουν προτυποποιημένη 

μορφοποίηση του κειμένου. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/WordPress#cite_note-3
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➢Βάση δεδομένων MySQL 

 

Οι πίνακες στους οποίους καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του Qr Code, αποθηκεύονται στη 

βάση δεδομένων MySQL. Αναφορικά για την MySQL, είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων, που λειτουργεί ως server παρέχοντας σε πολλούς χρήστες πρόσβαση σε μια 

σειρά από βάσεις δεδομένων. Λόγω της αυξημένης απόδοσης, της υψηλής αξιοπιστίας και της 

ευκολίας στην διαχείρισή της, αποτελεί την πιο δημοφιλή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα. 

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , Microsoft SQL και 

Oracle. H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα , όπως χαμηλό κόστος, εύκολη διαμόρφωση και 

μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. Η MySQL λειτουργεί σε περισσότερες από 20 

πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων των Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX, Netware (Seyed, 

Tahaghoghi, & Hugh, 2006). 

 

➢Σύντομη αναφορά στην γλώσσα φύλλων στυλ CSS/CSS3 

 

Το CSS (Cascading Style Sheets) όπως και η CSS3 που είναι επέκταση της και περιέχει 

επιπλέον λειτουργίες, είναι μια απλή γλώσσα υπολογιστή που βοηθάει να οριστεί με σαφήνεια και 

ιδιαίτερη ευελιξία ο τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία στην ιστοσελίδα, 

ενώ καθιστά εφικτές μορφοποιήσεις, οι οποίες ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την κλασσική 

HTML. Οι σχεδιαστές και οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν με αυτό ποικίλα style sheets, που 

καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης διαφόρων στοιχείων, όπως για παράδειγμα κεφαλίδες, 

γραμματοσειρές, backgrounds και font colors, συνδέσεις και πολλά άλλα. 

Ένα ιδιαίτερα πρακτικό χαρακτηριστικό της γλώσσας CSS είναι πως αυτά τα style sheets μπορούν 

να εφαρμοστούν, στη συνέχεια, σε κάθε ιστοσελίδα, πράγμα που κάνει και τη συντήρηση των 

ιστοσελίδων ευκολότερη. Παρέχεται, λοιπόν εξοικονόμηση χώρου, δεδομένου ότι ο κάθε κανόνας 

μορφοποίησης γράφεται μόνο μια φορά και όχι σε κάθε σημείο που εφαρμόζεται. Η εμφάνιση ενός 

ολόκληρου site μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο 

στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την 

επεξεργασία πολλών σημείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στο site. Χρησιμοποιώντας, συνεπώς 

εξωτερικό αρχείο .css, έχουμε γρηγορότερες συνδέσεις, εφόσον ο browser την πρώτη φορά που θα 

φορτώσει κάποια σελίδα του site μας, την αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να την 

ξανακατεβάσει κάθε φορά που κατεβάζει ο χρήστης του κάποια άλλη σελίδα του site. 

Η γλώσσα αυτή βρίσκει εφαρμογή στο myview24, σε ότι αφορά την εμφάνιση και το style που 

υπάρχει σε αυτό. Το χρώμα της εφαρμογής, τα διαχωριστικά, το μενού της εφαρμογής, η πλευρική 

στήλη, η γραμματοσειρά σε ορισμένα μηνύματα και φόρμες, η τοποθέτηση της σελιδοποίησης, 

είναι λίγα από τα σημεία που χρησιμοποιήθηκε CSS σε εξωτερικά αρχεία καθώς και CSS3 

(Cederholm, 2010). 
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➢Γλώσσα προγραμματισμού JavaScript 

 

Η JavaScript θεωρείται ως η δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται 

αυτή την εποχή. Η χρήση της γίνεται σε HTML αρχεία, στο διαδίκτυο, σε servers, υπολογιστές, 

tablets, κινητά καθώς και σε άλλα συστήματα. Εκτελείται στην πλευρά του χρήστη (client-side) σε 

αντίθεση με την php που εκτελείται στην πλευρά του Server. Είναι μια γλώσσα σεναρίων στην 

πλευρά του χρήστη που μπορεί να κάνει δυνατή την επικοινωνία με τον χρήστη, να ανταλλάσει 

δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζει δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται. 

(Crockford, 2008). 

 

 

➢ Γλώσσα προγραμματισμού Python 

 

 

Η Python είναι διερμηνευόμενη (interprited), γενικού σκοπού (general-purpose) και υψηλού 

επιπέδου, γλώσσα προγραμματισμού. 

Ανήκει στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού (Imperative programming) και υποστηρίζει 

τόσο το διαδικαστικό (procedural programming) όσο και το αντικειμενοστρεφές (object-

orientedprogramming) προγραμματιστικό υπόδειγμα (programming paradigm). Είναι δυναμική 

γλώσσα προγραμματισμού ( dynamically typed) και υποστηρίζει συλλογή απορριμμάτων (garbage 

collection ή GC). Ο κύριος στόχος της είναι η αναγνωσιμότητα του κώδικά της και η ευκολία 

χρήσης της. Το συντακτικό της επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκφράσουν έννοιες σε 

λιγότερες γραμμές κώδικα από ότι θα ήταν δυνατόν σε γλώσσες όπως η C++ ή η Java. Η Python 

αναπτύσσεται ως ανοιχτό λογισμικό (open source) και η διαχείρισή της γίνεται από τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό Python Software Foundation. Ο κώδικας διανέμεται με την άδεια Python 

Software Foundation License η οποία είναι συμβατή με την GPL. Το όνομα της γλώσσας 

προέρχεται από την ομάδα των Άγγλων κωμικών Μόντυ Πάιθον και δεν έχει καμιά σχέση με το 

φίδι πύθωνα, παρότι το λογότυπό της παραπέμπει σε κάτι τέτοιο.  
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4 Κεφάλαιο Επίλογος  

4.1 Σύνοψη 

Οι δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο στους ιδιοκτήτες 

καταστημάτων είναι ικανές να ενισχύσουν τον προγραμματισμό και τη διαχείρισή 

τους. 

Πιστεύουμε ότι σε ικανοποιητικό βαθμό ο ηλεκτρονικός κατάλογος καθώς και η 

παραγγελιοληψία μέσω Qr Code  είναι ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα χρήσιμο 

«εργαλείο» για τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

καταστημάτων εστίασης. 

Ένα εργαλείο που σίγουρα δεν έχει όρια βελτίωσης και κάλιστα μπορεί με τις 

απαραίτητες ενέργειες να γίνει «εργαλείο» που θα εξυπηρετεί ολοένα και 

περισσότερο κόσμο και όχι απαραίτητα μόνο στον χώρο εστίασης και στις 

επιχειρήσεις αυτές.  

 

 

4.2 Μελλοντικές επεκτάσεις  

Όπως προαναφέρθηκε ο ηλεκτρονικός κατάλογος και η παραγγελιοληψίας μέσω Qr code 

για επιχειρήσεις εστίασης ειναι ένα εργαλείο που θα δώσει σίγουρα μεγάλη ώθηση στις 

επιχειρήσεις που θα το εγκαταστήσουν και θα τολμήσουν να καινοτομήσουν προσθέτοντας  

την υπηρεσία αυτή στην φαρέτρα τους. Ως προς την εξέλιξη του συστήματος, έχουμε 

σκεφτεί αρκετές μελλοντικές επεκτάσεις που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την 

υπηρεσία αυτή. 

 

Μερικές απο αυτές τις μελλοντικές επεκτάσεις του ηλεκτρονικού καταλόγου είναι οι εξής: 

 

 Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω του καλαθιού αποστέλλοντας στο 

μαιλ την απόδειξη στον πελάτη. 

 Κλήση σερβιτόρου: 

 Aπευθείας απο το τραπέζι στο κινητό η το smart watch του σερβιτορου. 

 Προσφορές καταστήματος σε πραγματικό χρόνο: 

Θα υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται συνδυαστικές προσφορές σε 

πραγματικό χρόνο (την ώρα του πελάτη στο μαγαζί) σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πελατών καθώς και το απόθεμα των προϊόντων. 

 Αναφορές και Προβλέψεις 

 Αναφορές και αναλύσεις ως προς την διαχείριση του καταστήματος, των 

ταμείων και της αποθήκης καθώς και προβλέψεις μελλοντικών πωλήσεων. 

 Πολυγλωσσικό: 

 Το μενού θα μπορεί να εμφανιζέται σε διάφορες γλώσσες, πράγμα πολύ 

σημαντικό ως προς το τουριστικό κομμάτι της χώρας και την ταχύτητα 

παραγγελίας σε άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν στην ίδια 

γλώσσα. 
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 Διαφήμιση – Χορηγία 

Θα προσφέρονται μελλοντικά ευκαιρίες διαφήμισης μέσω του ηλεκτρονικού 

καταλόγου. 

 Δυνατότητα κράτησης τραπεζιού. 

Με την προσθήκη διαχειριστικού, θα υπάρχει δυνατότητα κρατήσεων.  

 

 

 

Κλείνοντας ο μεγάλος στόχος της χρήσης του Qr code είναι όχι μόνο η καθιέρωση ώς ο πιο 

άμεσος και εύκολος τρόπος προβολής μενού και παραγγελιοληψίας σε χώρους – επιχειρήσεις  

εστίασης αλλά και την λειτουργία του σε άλλους χώρους που πραγματοποιείται παραγγελιοληψία, 

χώροι οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολη την εξυπηρέτηση του κοινού και πιο 

αποδοτικές  τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε μεγάλα πλήθη κόσμου ανά διαστήματα.    
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