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Καηά ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ε ζσζηή θαζνδήγεζε, 

ε ζπλερήο επίβιεςε θαζώο θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ έιαβα 

δηαδξακάηηζε  θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ νινθιήξσζή ηεο. Γηα ην ιόγν απηό ζα 

ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θύξην 

Παπνπηζηδάθε γηα ηελ ππνκνλή, ηελ παξόηξπλζε θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα 

πνπ κνπ πξνζέθεξε όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο εθείλνπο ηνπο αλζξώπνπο, θαζέλαο 

κε ηε δηθή ηνπ ζπκβνιή, πνπ κε βνήζεζαλ λα νινθιεξώζσ ηελ πηπρηαθή κνπ 

εξγαζία. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν ρξφλνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πνιχηηκνο ιφγσ ηεο 

πιεζψξαο εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ν θάζε 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Κάζε 

ππνρξέσζε, ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο µαο, γίλεηαη νινέλα θαη 

πην απαηηεηηθή απφ άπνςε ρξφλνπ, νινέλα θαη πην εχθνιε απφ άπνςε 

ρξήζεσο. Γηα ην ιφγν απηφ κέζσ ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ ηεο 

ηερλνινγίαο, ζήκεξα ππάξρεη ε ηάζε απηνκαηνπνίεζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη δηάθνξνη ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο ε 

πιεξνθνξηθή, ε ειεθηξνληθή, νη ηειεπηθνηλσλίεο θ.α., είραλ αξρηθά πξνζθέξεη 

ιχζεηο ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, ε θάζε µία φκσο ζην πεδίν ηεο. Η 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έθεξε ην ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, µε απνηέιεζκα λα έρνπκε µία πξφνδν, πνπ ίζσο 

θάπνηε λα µελ απνηεινχζε νχηε θαληαζία γηα εκάο. 

 

Η ηερλνινγία ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ απνηειεί ηελ ελζάξθσζε ησλ δηαθφξσλ 

ηδεψλ πνπ ππήξραλ γχξσ απφ ηνλ θηηξηαθφ απηνκαηηζκφ κε ηε ρξήζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο άιισλ ηερλνινγηψλ. Σν έμππλν ζπίηη πξνζθέξεη 

πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπρλά 

είλαη πνιχ εληππσζηαθέο θαη ηξαβάλε ηελ πξνζνρή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 

Τπάξρνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά ζπζηήκαηα έμππλσλ ζπηηηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε εμεδεηεκέλεο ηερλνινγηθέο δνκέο θαη πνιπηέιεηα. ε 

θάζε ζπίηη πιένλ, ππάξρεη ηειερεηξηζηήξην ηειεφξαζεο ή θιηκαηηζηηθνχ, 

δηαθφπηεο πνπ αλνηγνθιείλνπλ απηφκαηα µε ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ψζηε 

λα ηελ θξαηνχλ ζηαζεξή ζε έλα ρψξν, θαζψο επίζεο θαη ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ, βαζηζκέλα ζηε ρξήζε ππεξχζξσλ ή αλίρλεπζεο ήρνπ. Δπίζεο, 

έρνπκε ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο, απηφκαηεο 

γθαξαδφπνξηεο, απηφκαηα πνηηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε 

ρξνλνδηαθφπηεο θαη δηάθνξα άιια. Με φιεο απηά ηα επηηεχγκαηα 

απηνκαηηζκνχ, δεκηνπξγήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε έλλνηα ηνπ «έμππλνπ 

ζπηηηνχ» θαη νπσζδήπνηε ζηηο κέξεο µαο γίλεηαη πξάμε. Σν «έμππλν ζπίηη», 

είλαη έλα ζπίηη ην νπνίν έρεη νκαδνπνηήζεη, νξγαλψζεη θαη απηνκαηνπνηήζεη 



ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, αλάινγα βέβαηα µε ηελ αλάγθε θαη ηε ζέιεζε πνπ έρεη ν 

εθάζηνηε ηδηνθηήηεο. 

. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή 

«έμππλσλ ζπηηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε επηκέξνπο 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ. Γίλεηαη ε ελλνηνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε, πεξηγξάθνληαη ηα 

νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο.  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα δίθηπα θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ ελψ ζην 

ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηα έμππλα ζπίηηα 

κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο κεραληζκνχο κε αηζζεηήξεο θαη ζηηο ηειενπηηθέο 

θάκεξεο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα κεραληζκνχο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ βνεζνχλ ην έμππλν ζπίηη λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα θαη ζην 

πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο ησλ πην 

ζχγρξνλσλ projects γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ. Σέινο 

αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ – ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

 

 

 1.1  Εννοιολογική Προςέγγιςη 

 

Σν εξγαζηαθφ ή πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ πνπ εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ κε θνηλφ ζπληειεζηή ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νξηζκφο ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ. Ο βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν εθαξκφδεηαη απηφο ν έιεγρνο πνηθίιεη, αθνχ είλαη παξάγνληαο πνιιψλ 

παξακέηξσλ. Οη παξάκεηξνη κπνξεί λα είλαη ην θφζηνο, νη πξνζσπηθέο 

επηζπκίεο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ν ηχπνο ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε 

ηερλνινγία. Σν έμππλν ζπίηη καο παξέρεη έλαλ απινπνηεκέλν θαη 

αλαβαζκηζκέλν ηξφπν δσήο εμαζθαιίδνληαο κείσζε ησλ πάγησλ εμφδσλ θαη 

ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ην 

θφζηνο ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ 

κεηψλεηαη έηζη ψζηε νη απηνκαηηζκνί νηθίαο ή ην έμππλν ζπίηη γίλνληαη πιένλ 

πνιχ πξνζηηά ζε φινπο. Γεληθά ε εχθνιε εγθαηάζηαζε, ε ειάρηζηε 

ζπληήξεζε, ε αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε άλεζε 



θαη ν πξνζσπηθφο έιεγρνο επί ηνπ νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ηα 

θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ρψξσλ.1 

 

Αξθεηέο θνξέο ζηε ζπλήζε πξνζέγγηζε γίλεηαη ε παξαλφεζε φηη έλα έμππλν 

ζπίηη είλαη απηφ πνπ ζπλδέεη κε ηέηνην ηξφπν ηνλ θσηηζκφ δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα θάπνησλ ζελαξίσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο έμππλν ζπίηη 

αλαθέξεηαη ζε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο απηνκαηηζκνχο ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ. Οη απηνκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ κηαο θαηνηθίαο νλνκάδνληαη ζπλήζσο έμππλν ζπίηη. Σν έμππλν 

ζπίηη ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο µηα θαηνηθίαο µε ζηφρν ηελ νκαδνπνίεζε 

θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε θάπνησλ άιισλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δειαδή 

ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα πεξηθεξεηαθά γηα πνιιέο ρξήζεηο (π.ρ., ηα αηζζεηήξηα ηνπ 

ζπλαγεξκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θσηηζκνχ, νη νζφλεο 

ησλ ηειενξάζεσλ γηα λα δέρνληαη θαη ηελ εηθφλα ηεο ζπξνηειεφξαζεο, ην 

ηειέθσλν γηα λα µαο ζηέιλεη κήλπκα φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ή φηη 

θάπνηνο βξίζθεηαη κπξνζηά ζηελ εμψπνξηα θιπ.).  

 

Η ζεκεξηλή ηερλνινγία ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

ησλ απηνκαηηζκψλ παξέρεη έλα ζχλνιν ιχζεσλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε απηνχ πνπ απνθαινχκε «Έμππλν πίηη». 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα κε πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ελνπνηήζεη θάζε νηθηαθφ εμνπιηζκφ φπσο είλαη ν θιηκαηηζκφο, 

ην ζχζηεκα αζθαιείαο, ηελ πηζίλα, ηα ξνιά, ηα ερεηηθά ζπζηήκαηα θαη ην 

ηειεθσληθφ δίθηπν ψζηε λα κπνξείηε λα ηα ειέγρεηε απφ κηα νζφλε αθήο, έλα 

απιφ δηαθφπηε ηνίρνπ ή έλα ηειερεηξηζηήξην. Έλα έμππλν ζπίηη πξέπεη λα µαο 

επηηξέπεη, φηαλ είκαζηε κέζα, λα ελεξγνχκε εχθνια, ρσξίο λα 

πεγαηλνεξρφκαζηε ζηνπο ρψξνπο, ελψ, παξάιιεια, πξέπεη λα εμαθνινπζεί 

λα ιεηηνπξγεί σο θιαζηθφ ζπίηη. Όηαλ πάιη είκαζηε καθξηά, πξέπεη λα 

                                                             
1 Χουλιαρόπουλοσ Α. «Ανάπτυξθ Δικτφου Αιςκθτιρων και Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ για τθ 
διαχείριςθ του "Σο Ζξυπνο πίτι"» Παν/μιο Πατρών 2011 



κπνξνχκε λα ελεξγνχκε εχθνια, ζαλ λα είκαζηε εθεί, µέζσ ηειεθψλνπ ή 

δηαδηθηχνπ.2 

 

 

1.2 Ιςτορική Εξέλιξη 

 

Η έλλνηα ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ έρεη παξνπζηαζηεί µε πνιιέο κνξθέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα θαη ζα ζπλερίζεη πηζαλφηαηα λα αλαπηχζζεηαη 

θαη ζην κέιινλ. ηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ 1939 νη ζπζθεπέο ήηαλ ε θχξηα 

εζηίαζε ηνπ έμππλνπ  ζπηηηνχ. Πξάγκαηα φπσο πιπληήξηα ξνχρσλ, 

ειεθηξηθέο ζθνχπεο, ξαδηφθσλα θαη ηα ςπγεία εηζήρζεζαλ σο ηξφπνο δσήο 

ηνπ κέιινληνο. Πξάγκαηα πνπ αλακέλνπκε ζήκεξα λα ηα βξνχκε κέζα ζε 

θάζε ζπίηη, ηφηε ήηαλ θάηη ην λέν θαη θάηη ην παξαηζζεζηαθφ. ηελ έθζεζε ηνπ 

1939 ην ηειέθσλν παξνπζηαδφηαλ αθφκα σο δεκφζηα επθνιία, δειαδή, 

ππήξμαλ ζάιακνη AΣ & T πνπ εθηέζεθαλ ζηελ έθζεζε, αιιά θαλέλα ζην 

πξφηππν ηδησηηθφ ζπίηη. Σα ηδησηηθά ηειέθσλα δελ ήηαλ κέξνο ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ ηνπ 1939. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ην 1935 µφλν 10% ησλ 

ακεξηθαληθψλ νηθνγελεηψλ είρε νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή ζηελ 

θνπδίλα ηνπ, ην 1945 πάλσ απφ 80% είρε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο.  

 

Μεξηθνί ηζηνξηθνί επηζεκαίλνπλ φηη «ν θφζκνο ηνπ αχξην» πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ 1939 δηακφξθσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλάπηπμε ζην ζρέδην ησλ ακεξηθαληθψλ ζπηηηψλ θαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. ηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ 1964 ην έμππλν ζπίηη 

εηζήρζε σο φξακα γηα ην κέιινλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη 

θαηλνηφκεο ζπζθεπέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ 1939 ήηαλ 

ηψξα ιίγν πνιχ ηππνπνηεκέλεο ζηα πεξηζζφηεξα ακεξηθαληθά ζπίηηα ηνπ 

1964, θαη νη άλζξσπνη δελ ζεσξνχζαλ πιένλ µηα ειεθηξηθή ζθνχπα ή έλα 

πιπληήξην πηάησλ µηα "έμππλε ζπζθεπή", απηέο πιένλ ήηαλ αλαγθαίεο. Η 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ήηαλ παληνχ, θαη ήηαλ θηελή θαη άθζνλε, έηζη φια ήηαλ 

ειεθηξηθά. Οη ππνινγηζηέο άξρηζαλ λα έρνπλ εθαξκνγή ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 

                                                             
2 Γιακουμάκθσ Ε., Πολλάκθσ Γ. «Ζξυπνο πίτι Με Χριςθ Plc (S7 200) Εφαρμογι ε Θζρμανςθ Και 
φωτιςμό», Χανιά 2005 



αιιά ήηαλ κεγάινη ζαλ ζπίηηα, µε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη λα έρνπλ ην δηθφ 

ηνπο ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ψζηε λα θξαηηνχληαη δξνζεξνί θαη ιεηηνπξγηθνί. 

ηνπο ηζηνξηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο αλαθέξνληαη εθηφο 

ησλ άιισλ θαη ζην ηειέθσλν µε θνπδνχλη θαη ζηνπο ζαιάκνπο πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ επίδεημε ηνπ ζην αθξναηήξην.  

 

ηελ Ιαπσλία ην έμππλν ζπίηη αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ '80. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα βξίζθεηαη ζην πξνάζηην Nichi- Azabu ηνπ Σφθην, φπνπ 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 έλα ζπγθξφηεκα επηρεηξήζεσλ Toshiba, 

Panasonic, Hitachi θαη Fujitsu ελψζεθε µε µηα νκάδα αξρηηεθηφλσλ γηα λα 

ρηίζεη ην εμππλφηεξν πνιπψξνθν θηίξην ζηνλ θφζκν, βαζηζκέλν ζε έλα 

ελζσκαησκέλν ζχζηεκα απνθαινχκελν σο "TRON". ε απηφ ην ζπίηη φια 

νξγαλψλνληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο, ηα πιπληήξηα ξνχρσλ, ηα ςπγεία, νη 

ηνπαιέηεο, αθφκε θαη νη πνιπζξφλεο. Όια πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Οη νζφλεο ιέλε ζηνπο θαηνίθνπο ηη είλαη αλνηθηφο θαη 

ηη είλαη θιεηζηφο, νη ίδηεο νζφλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηειενπηηθά 

ηειέθσλα, θαη ηειενπηηθά φξγαλα ειέγρνπ γηα ηελ πφξηα εηζφδσλ. Οη γνλείο 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα ειέγμνπλ ην δσκάηην ησλ παηδηψλ ηνπο.  

 

Σν ζχζηεκα TRON είλαη ην πξψην ζχζηεκα πνπ πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη 

φια ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζην ζπίηη ζε έλα, φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα επηθνηλσλήζνπλ ε µηα µε ηελ άιιε. Οη 

αηζζεηήξεο εθαξκφδνληαη ζην ζπίηη γηα λα αλαγλσξίζνπλ φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο θαη εγθαίξσο ην ζχζηεκα καζαίλεη ηηο κεκνλσκέλεο πξνηηκήζεηο 

θάζε θαηνίθνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ θσηφο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πςειήο 

πηζηφηεηαο επηπέδνπ φγθνπ  

 

ηε δεθαεηία ηνπ '90 θαη ζηελ αξρή ηνπ 21νπ ηα δηθηπσκέλα ζπίηηα, ην 

ελδνδίθηπν γίλνληαη ζηγά ζηγά µηα πξαγκαηηθφηεηα. Υσξίο λα ην γλσξίδνπκε, 

ηα ζπίηηα µαο γίλνληαη έμππλα. Ο Ιζηφο θαη νη αζχξκαηεο εθαξκνγέο 

ελζσκαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δσέο µαο. Σα εμσηεξηθά δίθηπα 

απνηεινχληαη ζπλήζσο είηε απφ έλα ηειεθσληθφ δίθηπν είηε απφ ηνλ ηνπηθφ 

LAN ππνινγηζηψλ (θαιψδην ή DSL).  

 



ήκεξα ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα είλαη εμνπιηζκέλα µε ηνπιάρηζηνλ µηα 

ηειεθσληθή γξακκή, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπίηηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ µία ηειεθσληθέο γξακκέο. Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα ζηηο ΗΠΑ έρνπλ επίζεο 

µηα γξακκή θαισδίσλ γηα ην ηειέθσλν ηνπο, θαη πνιιά απφ απηά 

ρξεζηκνπνηνχλ γξακκή γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ Ιζηφ. ηελ Δπξψπε ν αξηζκφο 

ησλ ζπηηηψλ πνπ έρνπλ ηηο θαισδηαθέο ή ηηο επξπδσληθέο γξακκέο είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξνο, αιιά βξίζθεηαη ζε άλνδν, θαζψο ε θαισδηαθή 

ηειεφξαζε είλαη πην δηαδεδνκέλε.  

 

Σν εμσηεξηθφ δίθηπν ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο γηα ηξία πξάγκαηα, ην 

ηειέθσλν, ηελ ηειεφξαζε θαη ηε βαζηθή πξφζβαζε ζηνλ δηαδίθηπν. ην ρψξν 

εξγαζίαο ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζπλδένληαη µέζσ ελφο 

δηθηχνπ ηνπ απνθαινχκελνπ ελδνδηθηχνπ. πρλά ζπλδεδεκέλνη µε ην 

εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή άιιν ζχζηεκα κελχκαηνο. ην ηδησηηθφ 

ζπίηη ην εζσηεξηθφ δίθηπν ήηαλ γλσζηφ µε ηε µία κνξθή ή ηελ άιιε 

πεξηζζφηεξν. Η ελδνζπλελλφεζε ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα παξαδείγκαηα, γηα 

ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο. Η κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ηνπ εθηππσηή είλαη µηα ηέηνηα ιεηηνπξγία.  

 

Έλα άιιν εζσηεξηθφ δίθηπν πνπ αλαπηχζζεηαη ηνλ 21ν αηψλα είλαη ηα 

ξαδηνθχκαηα. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ βξίζθνπλ ηελ ππέξπζξε 

ζχλδεζε αζηαζή θαη ηελ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη µε ηα πην αμηφπηζηα 

ξαδηνθχκαηα ζηα αζχξκαηα ηειέθσλα παξαδείγκαηνο ράξηλ. Έλαο άιινο 

ηχπνο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ πνπ πνιινί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ήδε είλαη ην  

δίθηπν ζπζηεκάησλ ςπραγσγίαο. Απηφ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο 

ζπζθεπέο ςπραγσγίαο ζε έλα θέληξν ςπραγσγίαο ζε έλα δσκάηην ή αθφκα θαη 

γχξσ απφ έλα ζπίηη.  

 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ήρνπ surround ιεηηνπξγνχλ φπσο απηφ. ήκεξα 

πνιιά ζπίηηα ζπλδένπλ µε θαιψδην ηνπο ειεθηξνλφκνπο ζπζηεκάησλ 

ςπραγσγίαο ζε φιν ην ζπίηη, έηζη κπνξνχλ λα δηαβηβάζνπλ ην ηειενπηηθφ θαη 

αθνπζηηθφ ζήκα απφ µηα κνλάδα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά φξγαλα ειέγρνπ θαη 

νκηιεηέο. Σν έμππλν ζπίηη είλαη πιένλ µηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη πιένλ 

µπεη ζηηο δσέο µαο θαη φρη θάηη ηδαληθφ πνπ λα θζάζνπκε ζην κέιινλ. 



Παξάγνληεο πνπ ην έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηε θαζεκεξηλφηεηα µαο είλαη νη 

δηεπθνιχλζεηο θαη ε πνιπηέιεηα πνπ µαο πξνζθέξεη.3 

 

 

1.3 Οφέλη και Κόςτη Λειτουργίασ 

 

Σν έμππλν ζπίηη είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ εηζρσξεί φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο δσέο καο. Μπνξεί θάπνηνο κε κία γξήγνξε καηηά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

νη ηερλνινγία ζηα ζπίηηα απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, αιιά νη απαηηήζεηο 

πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο είλαη αθφκα πεξηζζφηεξεο θαη νη νπνίεο απμάλνληαη 

ξαγδαία. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ην ελζσκαηψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηε θαζεκεξηλφηεηα καο είλαη: 

 

 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ε πεξίπησζε θηλδχλνπ έλα «έμππλν ζπίηη» πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε 

αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη απφ κφλν ηνπ θάπνηεο θαηαζηάζεηο. Κάπνηνη θίλδπλνη 

πνπ ην «έμππλν ζπίηη»  κπνξεί λα ελεξγήζεη κφλν ηνπ, θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 Πιεκκχξαο (νπφηε δηαθφπηεη ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ λεξνχ αιιά θαη 

ηελ ειεθηξνδφηεζε πξνο ηεο βαζηθέο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο), 

 Ππξθαγηάο (νπφηε αλνίγεη ηελ ειεθηξνβάλα ηεο θεληξηθήο παξνρήο 

ππξαζθάιεηαο, κπνξεί λα δηαθφπηεη ηνλ εμαεξηζκφ θαη ηελ ηξνθνδνζία 

νξηζκέλσλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, ίζσο αλνίγεη ηελ εμψπνξηα θαη 

νξηζκέλα απφ ηα ξνιά, θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηδνπνηεί ηνλ 

ηδηνθηήηε θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ απηφο ηελ ππξνζβεζηηθή. 

 Ιζρπξνχ αλέκνπ (αλεβάδεη ηηο ηέληεο), 

 Παγεηνχ (ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαπζηήξα, επαλαθπθινθνξία θαη πφηηζκα 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), 

 Βξνρήο (δηαθφπηεη ην πφηηζκα), 

 Γηάξξεμεο (ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ, αλάβεη θάπνηα θψηα θαη 

εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε)
4
 

                                                             
3 Φοφςκθσ Α. «Σο ζξυπνο ςπίτι», Χανιά 2006 



ΑΝΔΖ 

Η άλεζε ζηελ δσή καο κπαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Πνιιέο θνξέο ζε φινπο 

καο έρεη ηχρεη λα πνχκε: «καθάξη λα ήηαλ απηφκαην θαη λα γηλφηαλ απφ κφλν 

ηνπ!». Απηήλ ηελ έθθξαζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκαη ίζσο επεηδή κπνξεί λα 

είκαζηε θνπξαζκέλνη ή επεηδή βαξηφκαζηε. Η πξαγκαηηθή άλεζε θαη επθνιία 

φκσο έξρεηαη φηαλ κέζα ζε έλα ηέηνην ζπίηη, βξίζθνληαη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ή ειηθησκέλνη. Ο έιεγρνο, ε ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε 

θάπνησλ ή φισλ ησλ ζπζθεπψλ απφ έλα θαη κφλν ζεκείν είλαη θάηη πνπ 

δηεπθνιχλεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο, ρσξίο 

πξφβιεκα, ζεσξείηαη άλεζε. 

 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηα νπνία ην 

θπξηφηεξν είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Άιινο παξάγνληαο είλαη ε κεγάιε θαηαλάισζε πνπ γίλεηαη ζε 

θαχζηκα, φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ηνλ απνζεκάησλ. Έηζη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ιήςε δηαθφξσλ κέηξσλ ψζηε 

φια ηα ζπίηηα λα είλαη φζν ην δπλαηψλ πνην νηθνλνκηθά ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Η ηερλνινγία ελφο «έμππλνπ ζπηηηνχ» πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνλ παξακέηξσλ. Γχν ζεκαληηθνί 

παξάκεηξνη απφ απηνχο είλαη: 

 

 Ο θσηηζκφο, ( αλάινγα κε ηελ θσηεηλφηεηα πνπ επηθξαηεί ζε έλα 

ρψξν, λα ζβήλεη ν ιακπηήξαο απφ κφλνο ηνπ ή λα κελ αλάβεη θάπνηνο 

εμσηεξηθφο ιακπηήξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα θξίλεη φηη ν 

θσηηζκφο ηεο εκέξαο είλαη επαξθείο.) 

 Πεξηνξηζκφο, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηεο άζθνπεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θιηκαηηζκνχ πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαλαιψζεηο ην 

θαινθαίξη (λα κελ ιεηηνπξγεί ν θιηκαηηζκφο φηαλ π.ρ είλαη αλνηρηέο νη 

πφξηεο ή φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα.)5 
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ΦΗΛΗΚΟ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝ 

Σν έμππλν ζπίηη είλαη θαη νηθνινγηθφ φρη µφλν γηαηί πξνζηαηεχεη ην 

πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηφρξνλα γηαηί µέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγεί 

θαιχηεξα. Δίλαη έμππλν ζπίηη θαη ςάρλεη έμππλεο ιχζεηο γηα ηελ επίηεπμε 

αθφκα πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ρσξίο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα γηαηί ην έμππλν ζπίηη ιεηηνπξγεί θαη σο πξάζηλν, ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ην πξάζηλν ζπίηη.  

 

Πξάζηλν ζπίηη είλαη έλα νηθνδφκεκα ζρεδηαζκέλν ψζηε λα είλαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ µε έκθαζε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ 

θαη ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Έλα πξάζηλν έμππλν ζπίηη είλαη ζρεδηαζκέλν 

ψζηε λα κεηψλεη ηνλ αληίθηππφ ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Σα πξάζηλα ζπίηηα έρνπλ  

πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο αλζεθηηθφηεηα, κεησκέλν θφζηνο ελέξγεηαο, 

λεξνχ θαη ζπληήξεζεο. Παξφηη ε θαηαζθεπή ηνπ θνζηίδεη ηδηαίηεξα αιιά θαζψο 

ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε είλαη ρακειά, ε απφζβεζε επηηπγράλεηαη ζε κεξηθά 

ρξφληα. Η θαηαζθεπή κηαο πξάζηλεο θαηνηθίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο εθαξκνγέο:  

 

 Δμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε ηεο 

ηνηρνπνηίαο θαη ηεο ηαξάηζαο 

 Υξήζε ελεξγεηαθψλ επηρξηζκάησλ 

 Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκάησλ 

 Σνπνζέηεζε ελεξγεηαθψλ ηδακηψλ 

 Υξήζε θαπζηήξα λέαο ηερλνινγίαο 

 Οιηθή ή κεξηθή ελεξγεηαθή απηνλνκία µε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, 

αλεκνγελλήηξηεο, ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο θ.α. 

 πζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ µε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ, 

εθκεηάιιεπζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ 

 Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ µε ζεξκνδηαθφπηε θαη δηπιά ελεξγεηαθά ηδάκηα 

 Φηιηξάξηζκα θαη θαζαξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο αηκφζθαηξαο ηνπ ζπηηηνχ 

µε κεζφδνπο φπσο εηδηθά θπηά, κεραληθά θίιηξα, έμππλεο κεζφδνπο 

αεξηζκνχ 



 Πξφζζεηεο ιχζεηο , φπσο ειηαθή θακηλάδα, θσηηζκφ µε θσηηζηηθά λέαο 

ηερλνινγίαο, ζπζηήκαηα ζθίαζεο θαη ειηνπξνζηαζίαο, ζπζηήκαηα γηα 

αεξηζκφ θαη ςχμε6 

 

ΚΟΣΟ 

Καζψο ην έμππλν ζπίηη πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε επηζπκίεο απαηηεί 

πξνζνρή ζηελ ρξήζε ηνπ γηαηί κπνξεί ε αιφγηζηε εθκεηάιιεπζή ηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Όληαο εηαηξίεο µε κνλνπψιην ζηελ 

αγνξά φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ δελ ππάξρεη 

αληαγσληζκφο µε απνηέιεζκα ε δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ λα 

ππεξβαίλεη ηηο ινγηθέο ηηκέο. Απαηηείηαη πξνζνρή θαη πνιχ θαιή έξεπλα ζηα 

ζπζηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην έμππλν ζπίηη µαο, γηα απηφ ηνλ 

ιφγν ε επηινγή ηνπ εηδηθνχ θαη ηεο εηαηξίαο πνπ ζα ζπλεξγαζηνχκε νθείινπκε 

λα είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλε.  

 

Παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ φπνπ φια ζα είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλα ζχκθσλα µε ηηο επηζπκίεο ησλ θαηνίθσλ, ππάξρεη κεγάινο 

θίλδπλνο λα ραζεί ν έιεγρνο θαη ε ππεξβνιηθή απηνκαηνπνίεζε λα θηάζεη ηνλ 

άλζξσπν λα ζηεξίδεηαη µφλν ζε κεραλέο θαη απηνκαηηζκνχο θαηαιήγνληαο λα 

γίλεηαη νθλεξφο θαη λσρειήο.7 

 

 

1.4 Προώποθέςεισ Καταςκευήσ 

 

Γηα ηελ επηηπρή θαη ιεηηνπξγηθή θαηαζθεπή ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ ζπλήζσο ν 

ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη νη εθαξκνγέο, παίδεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν εηδηθά θαηά ην ζρεδηαζηηθφ θνκκάηη. Όηαλ κηιάκε γηα έλα ζπίηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα δψζνπκε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν βιέπεη ην ζπίηη 

ηνπ. Σν ζπίηη ζεσξείηαη πνιχ πξνζσπηθφο ρψξνο, φπνπ κεγάιεο παξεκβάζεηο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο ζπλήζσο ζα απνξξίπηνληαη. Σν έμππλν ζπίηη ρξεζηκνπνηεί 

ζρεδφλ ζε φιεο ηνπ ηηο ιεηηνπξγίεο ηερλνινγία θαη πξνγξακκαηηζκφ γηα λα 
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αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ζέκα. Έηζη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη ηα 

απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα κπνξνχκε λα έρνπκε έλα έμππλν ζπίηη ζρεδφλ 

αφξαην ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, πνπ δελ ζα ελνριεί, απιά ζα δηεπθνιχλεη. 

Μάιηζηα ην έξγν απηφ έρεη γίλεη επθνιφηεξν ζήκεξα κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηελ ζηαδηαθή απνδνρή ηεο απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ.8 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα λέν ζπίηη είλαη πνιχ εχθνιν 

λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ, ζηα νηθηαθά δίθηπα θαη ζην ειεθηξηθφ. Κη 

φκσο ν ρξήζηεο δελ δηεξσηάηαη ζρεδφλ πνηέ ζε απηή ηε θάζε. Απηφ έξρεηαη 

ζε αληίθαζε κε ην γεγνλφο φηη φζν πην αξγά γίλνπλ ηπρφλ αιιαγέο ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα θνζηίζνπλ θαη δπζηπρψο νη αιιαγέο γίλνληαη ζπρλά αθφηνπ ν 

θάηνρνο ηνπ ζπηηηνχ εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν. Σα πξφζζεηα νηθηαθά δίθηπα 

ρξεηάδνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα θπθιψκαηα, ν εμνπιηζκφο 

ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ ρξεηάδεηαη ρψξν εγθαηάζηαζεο θαη νη αηζζεηήξεο θαη νη 

ειεγθηέο ρξεηάδνληαη θαη ηα δχν. Μηα θαιή ηδέα είλαη θαηά ηελ αξρηθή 

θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα κειινληηθέο αιιαγέο ή 

επεθηάζεηο. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο αηζζεηήξεο απηνί κπνξεί λα είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζηηο δνκέο ηνπ θηηξίνπ εμ αξρήο απφ ηελ εκέξα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ή φπσο γίλεηαη ζπλήζσο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δεχηεξν ρξφλν.  

 

Η εγθαηάζηαζε ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά εχθνια φηαλ 

ππάξρεη έζησ θαη ε παξακηθξή πξφβιεςε γηα ην γεγνλφο απηφ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Όηαλ φκσο έρνπκε λα θάλνπκε κε παιηά θηίξηα ρσξίο 

θακία αλάινγε θαηαζθεπαζηηθή πξνδηαγξαθή ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ 

θάπσο. Δθεί ε εγθαηάζηαζε λέαο δηθηχσζεο θαη ζπζθεπψλ απαηηεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρεη θαη αξθεηέο δπζθνιίεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο είλαη κηα ιχζε, αξθεί απηφ λα 

καο ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. Αλ ην ζπίηη έρεη ηνίρνπο κεγάινπ πάρνπο ή 

δηάθνξεο κεηαιιηθέο δνκέο ε ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη θαιή 

επηινγή, θαζψο ζα ππάξρεη αιινίσζε θαη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ζην ζήκα. 

Βεβαίσο, ππάξρνπλ επηινγέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο δηθηχσζεο 

ζηα παιηά ζπίηηα κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ ηερλνινγία Υ10. 
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Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ην 

ειεθηξηθφ ηνπ θχθισκα γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ έμππλνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά γηα λα πινπνηήζνπκε ην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ ζα 

ρξεηαζηνχκε νζφλεο, δηεπηθάλεηεο ρξήζηε, κνηνξάθηα θαη ειεθηξηθά ξειέ. 

Αλάινγα κε ηηο ηειηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

απνδεηρηεί ρξνλνβφξα θαζψο θαη πςεινχ θφζηνπο. 

 

Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο πιαηθφξκαο γηα ην 

έμππλν ζπίηη, δηφηη ην θπξηφηεξν δεηνχκελν είλαη ε πιήξεο ππνζηήξημε φισλ 

ησλ ζπζθεπψλ ηνπ νηθηαθνχ δηθηχνπ. Η εηεξνγέλεηα ησλ ζπζθεπψλ, ηα 

δηάθνξα δεηήκαηα ζπκβαηφηεηαο αιιά θαη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ζνβαξά ππφςε. Σν δήηεκα ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί επίζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην έμππλν ζπίηη ζπιιέγεη κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξήζηε, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα κείλνπλ εληφο 

ζπζηήκαηνο, δηφηη αλ θάπνηνο απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηέο κπνξεί λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη θαθφβνπια. Ιδηαίηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηηο ππνθινπέο 

θαη ηηο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζα πξέπεη λα δνζεί θαη θαηά ηε ρξήζε αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ.9 

 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ δπζθνιεχεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ είλαη ε 

αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Γηα ηελ αθξίβεηα λα θεξφκαζηε ζηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Ο 

ρξήζηεο, ινηπφλ, μέξεη ηη πεξηκέλεη απφ ην έμππλν ζπίηη ηνπ ζήκεξα, αιιά φρη 

θαη απφ ην έμππλν ζπίηη ηνπ αχξην. Μηα επηηπρήο ζρεδίαζε πξέπεη πάληα λα 

βιέπεη ζην κέιινλ. Η αιήζεηα είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

δπζθνιεχνληαη λα ζπιιάβνπλ ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα γχξσ 

απφ ην έμππλν ζπίηη, πφζν κάιινλ ηηο πξννπηηθέο γηα κειινληηθή πεξαηηέξσ 

εμέιημε. 

 

Οη απαηηήζεηο γηα ην δίθηπν ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ είλαη κάιινλ πςειέο ζα 

ιέγακε δηφηη ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια ξπζκηδφκελν, ηξνπνπνηήζηκν, 
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νξγαλσκέλν, αζθαιέο, ζηηβαξφ, αμηφπηζην θαη λα θαηαλαιψλεη ειάρηζηε 

ελέξγεηα. Γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ 

κειεηψληαη ζπλερψο λένη αιγφξηζκνη θαη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ γίλνληαη ζπλερψο λέεο έξεπλεο. Η 

πιαηθφξκα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ ζε ζπλάξηεζε κε φια απηά ζα πξέπεη λα 

μέξεη λα δηαρεηξίδεηαη απνδνηηθά ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ, λα αλέρεηαη θάπνηα 

δεδνκέλα ζθάικαηα φπσο κηθξέο δηαθνπέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη 

λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Όηαλ ζηφρνο είλαη ε νινθιήξσζε ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ ε ζπκβαηφηεηα ή 

θαη‟ επέθηαζε ε έιιεηςε ηεο είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα. Αθφκα θαη 

κε ηε ρξήζε κεηαηξνπέσλ θαη άιισλ εηδηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ έρνπκε 

απψιεηεο ζε φηη αθνξά ηελ ηειηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε άιια πξνβιήκαηα. Η ιχζε ζην πξφβιεκα 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη πιεζψξα 

πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο κε δεδνκέλν φηη είλαη κάιινλ 

απίζαλν λα ππάξμεη νηθνπκεληθή πξνηππνπνίεζε ζην πεδίν ηεο νηθηαθήο 

απηνκαηνπνίεζεο ζην άκεζν κέιινλ.10 

 

1.4.1 Απαιτήςεισ Λογιςμικού 

 

ςνεσήρ κινηηή ή ζηαθεπή δομή επικοινωνιών 

Σν πνιχπινθν εηεξνγελέο δίθηπν ελφο έμππλνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα θαη αμηφπηζηα, αλεμάξηεηα απφ ην hardware πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Δλζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη 

πξφβιεκα φηαλ ππάξρεη κεηάβαζε απφ ηε κηα ηερλνινγία ζηελ άιιε. Πξέπεη 

λα ππάξρεη δπλακηθή δηαρείξηζε ζηνλ ηνκέα απηφ έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ 

επηβαξχλεηαη κε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα. Έλα 
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σξαίν πξσηφθνιιν γηα ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην γλσζηφ universal plug 

and play (UPnP). 

 

Μη παπεμβαηικό Hardware 

ηηο κέξεο καο βιέπνπκε εληππσζηαθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ναλνηερλνινγίαο θαη ζηα ζπζηήκαηα MEMS (Micro-Electro-Mechanical 

Systems). Γχξσ καο βιέπνπκε ζπζθεπέο κε ην ειάρηζην δπλαηφ κέγεζνο, 

παλίζρπξνπο επεμεξγαζηέο-κηληαηνχξεο θαη ηφζα άιια παξαδείγκαηα. ην 

κέιινλ ε ηάζε απηή ζα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Απηφ καο επηηξέπεη λα 

είκαζηε αηζηφδνμνη γηα ηελ ρξήζε ελφο hardware ζηα έμππλα πεξηβάιινληα 

πνπ ζα πεξλάεη ζρεδφλ απαξαηήξεην απφ ην ρξήζηε. ην κέιινλ ζα 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε αθφκα θαη γηα έμππλα πιηθά κε ηηο εμειίμεηο πνπ 

ππάξρνπλ, δηφηη νη δηάθνξνη αηζζεηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ζελαξίσλ ελζσκαηψλνληαη θαη αθνκνηψλνληαη ζηαδηαθά φρη απφ ηηο ζπζθεπέο 

αιιά απφ ηα ίδηα ηα πιηθά. Δθηφο απφ ηε δηαθξηηηθφηεηα ηνπ hardware 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηελ απαίηεζε γηα ρακειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. ηφρνο είλαη ην hardware λα κπνξεί λα αληιεί ελέξγεηα απφ 

γεηηνληθέο παξνρέο. Σα λέα πιηθά θαη νη θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο απεηθφληζεο 

θαηαζηνχλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία πνιχ δηαθξηηηθψλ δηεπηθαλεηψλ ρξήζηε θαη 

θαη‟επέθηαζε ηελ παξνρή λέσλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην έμππλν 

πεξηβάιινλ. Οη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο ρσξίο λα 

ελνρινχλ ην ρξήζηε θαη φινο ν απαξαίηεηνο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 

γεληθφηεξα ελζσκαηψλεηαη ζε πιηθά θαη ζπζθεπέο κε ηξφπν δηαθξηηηθφ θαη κε 

παξεκβαηηθφ γηα απηφλ.11 

 

Γςναμικά και μαζικά διαμοιπαζόμενα δίκηςα ζςζκεςών 

ε έλα πεξηβάιινλ πνπ πινπνηεί δνκέο θαη έλλνηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απφ νπνπδήπνηε ζην 

δίθηπν, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε κηαο θεληξηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη φια ηα δεδνκέλα θαη πξνζθέξεη πξφζβαζε ζηνπο 

δηάθνξνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα δίθηπν πνιιψλ 

ζηαηηθψλ θαη θηλεηψλ ζπζθεπψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε λέα 
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πξσηφθνιια θαη πξφηππα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα έμππλν ζχζηεκα πνπ 

ζα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο. Η θαηαρψξεζε 

θαη ν δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο έξρεηαη ζην πξνζθήλην ζηα ζχγρξνλα 

έμππλα πεξηβάιινληα. 

 

Γιεπιθάνειερ σπήζηη πος εμπνέοςν θςζικόηηηα 

Οη λένη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο κε ην έμππλν ζπίηη θέξλνπλ θαη λέεο 

πξνθιήζεηο ζην θάζκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη Η/Τ. 

Τπάξρνπλ δηαδξαζηηθέο επηθάλεηεο πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε ηελ επθαηξία λα 

επηθνηλσλήζεη κε ρεηξνλνκίεο, κε ην ιφγν ηνπ θαη άιινπο θπζηθνχο ηξφπνπο 

θαη ηε δηαδηθαζία απηή ηελ αθνινπζεί ε αληίδξαζε θαη απφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Η 

δήηεζε γηα δηεπηθάλεηεο πνιπκνξθηθέο, γηα πνιιαπινχο ρξήζηεο θαη γηα 

πνιιαπινχο ζθνπνχο γελλνχλ ηελ αλάγθε γηα θαηλνηνκίεο ζηε ζρεδίαζε 

δηεπηθαλεηψλ ρξήζηε, θαζψο απαηηείηαη πιένλ θηιηξάξηζκα πιεξνθνξηψλ θαη 

εμφξπμε δεδνκέλσλ κέζα απφ ηα δηάθνξα κνηίβα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ρξήζηε 

θαη κεραλήο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθά είδε 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, φπσο είλαη ε θσλεηηθή αλαγλψξηζε.  

 

Αξιοπιζηία και Αζθάλεια 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα αζθαιέο, αμηφπηζην θαη ζηηβαξφ 

έμππλν πεξηβάιινλ, ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε κεζφδσλ 

εμαθξίβσζεο θαη ειέγρνπ. Σφζν θπζηθά φζν θαη ςπρνινγηθά δεηήκαηα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφβιεςε ελάληηα ζηηο 

πξνκειεηεκέλεο θαη ζηνρεπφκελεο επηζέζεηο απφ ηξίηνπο. Σν ινγηζκηθφ ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απηνειέγρεηαη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα 

λα παξέρεη έλα επηπιένλ επίπεδν αζθάιεηαο ζην ζχζηεκα. Η ρξήζε 

δηαθφξσλ εηδψλ ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε 

δηαθχιαμε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ.12 
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1.4.2 Απαιτήςεισ Φρηςτών 

 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ρξήζηεο δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηαθνξεηηθψλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο, θαη φια απηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ. Ωζηφζν, πνιιά πξντφληα ζήκεξα δελ είλαη 

παξακεηξνπνηεκέλα πάλσ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά, έρνληαο 

ζρεδηαζηεί γηα ην κέζν ρξήζηε θαη γηα καδηθή πψιεζε ζηελ αγνξά. Απηφ 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. Αθφκε, κεγάιεο 

δηαθνξέο παξαηεξεί θαλείο κέζα ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν απνδνρήο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Κάπνηνη 

απνδέρνληαη άκεζα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζέινπλ αλά πάζα ζηηγκή λα έρνπλ 

ζην ζπίηη ηνπο ή ζην απηνθίλεην ηνπο ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Κάπνηνη άιινη πάιη θνβνχληαη νηηδήπνηε πξσηφγλσξν θαη θξαηνχλ 

επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

 

Η αζθάιεηα, ε ηδησηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη απηά πνπ απαζρνινχλ 

θπξίσο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δπίζεο θάηη άιιν πνπ κεηξάεη ζεκαληηθά είλαη 

ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα 

επέλδπζε φπσο ην έμππλν ζπίηη ψζηε λα γίλεη απφζβεζε εμνηθνλνκψληαο 

ελέξγεηα θαη πφξνπο. Η πξνζπκία γηα ηπρφλ επελδχζεηο ζε ηερλνινγία 

έμππλνπ ζπηηηνχ πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε δεκνγξαθηθή πξνέιεπζε 

ηνπ θάζε ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα νη λένη ζπληαμηνχρνη είλαη έλα γθξνππ πνπ 

έρεη πνιχ ρξφλν θαη δηάζεζε γηα λέα ελδηαθέξνληα θαη επελδχζεηο.13 

 

Οη πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ρξεζηψλ γηα ηα έμππλα ζπίηηα είλαη: 

 

 Γςναηόηηηα Σποποποίηζηρ  

(ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ) 

 Βεληιωμένη Υπηζηικόηηηα  
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(βειηησκέλνη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ) 

 Αζθάλεια  

(κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ην ρξήζηε, ιηγφηεξα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζα 

αλεζπρεί) 

 Ηδιωηικόηηηα 

(νη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη γεληθφηεξα ηα θξίζηκα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

θπιάζζνληαη κε αζθάιεηα) 

 ςνοσή  

(νη δηεπηθάλεηεο ρξήζηε θαη ηα δηάθνξα ελδνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 

δνπιεχνπλ κε παξφκνην ηξφπν θαη λα έρνπλ θνηλή ινγηθή) 

 

Σν ηδαληθφ έμππλν ζπίηη ζα πξέπεη λα παξέρεη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απαίηεζε γηα δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ηα κεγαιχηεξα ηειηθά νθέιε έξρνληαη 

κέζα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπηηηνχ πάλσ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Γηα ηνπο λένπο ρξήζηεο θαη ηα παηδηά ηα δηάθνξα είδε 

δηαζθέδαζεο θαη επηθνηλσλίαο είλαη φηη ζεκαληηθφηεξν κέζα ζην έμππλν ζπίηη, 

ελψ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο γνλείο νη δπλαηφηεηεο αζθάιεηαο 

θαη ν γνληθφο έιεγρνο απνηεινχλ ζπνπδαηφηεξεο παξνρέο. Γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ην έμππλν ζπίηη κπνξεί λα 

παξέρεη παξακεηξνπνίεζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνιαχζνπλ ην ζπίηη 

ηνπο ρσξίο λα δεηάλε ηε βνήζεηα άιισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπο.14 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ 

 

Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ είλαη ην δίθηπν. Απηφ 

πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζχγρξνλν έμππλν ζπίηη γηα λα κπνξέζεη λα επηηειέζεη ηηο 

έμππλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, είλαη έλα ζηηβαξφ δίθηπν πάλσ ζην νπνίν ζα κπνξεί 

λα βαζηζηεί. Σν πνιππξφζσπν δηθηπαθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα 

έμππλν ζπίηη κε ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη ζπζθεπέο πνπ εκπεξηέρεη, θαζψο 

θαη ε αλάγθε χπαξμεο αληαπφθξηζεο ζηελ είζνδν λέσλ ζπζθεπψλ ζην δίθηπν 

θαζηζηνχλ ηελ νηθηαθή δηθηχσζε έλαλ απφ ηνπο πην πνιχπινθνπο ηνκείο 

πινπνίεζεο αιιά παξάιιεια θαη έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο. 

 

Πνιινί εηδηθνί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη θάπνηα ζεκεξηλά 

ζπίηηα πεξηέρνπλ ηφζν ζχλζεηεο δνκέο θαισδίσζεο θαη ηφζν πξνεγκέλα 

ππνινγηζηηθά δίθηπα πνπ ήδε, ζπλεηδεηά ή κε, καο σζνχλ πξνο ην φξακα ησλ 

έμππλσλ ζπηηηψλ. πλήζσο, ηα ππάξρνληα εμεδεηεκέλα δίθηπα έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ άκεζε παξνρή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ή ηελ παξνρή θνηλήο 

ρξήζεο ζε απνκαθξπζκέλεο ζπζθεπέο, φπσο εθηππσηέο ή εμσηεξηθνχο 

ζθιεξνχο δίζθνπο. Σα δίθηπα απηά πινπνηνχλ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε κέζσλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά δελ παχνπλ λα απαηηνχλ αξθεηή 

δνπιεηά γηα λα ζηεζνχλ ζσζηά αιιά θαη λα ζπληεξεζνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Γεγνλφο είλαη φηη απηέο νη δπζθνιίεο δελ είλαη ην κφλν πξφβιεκα κε ηα 

ππάξρνληα δίθηπα. Σν κεγαιχηεξν δήηεκα είλαη ηα πξνβιήκαηα ρξεζηηθφηεηαο 

πνπ παξνπζηάδνληαη, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο δελ γλσξίδνπλ πξαθηηθά 

ηίπνηα γηα ηε δνκή ησλ δηθηχσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε εζσηεξηθή 

δηθηχσζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππάξρνπλ 

γχξσ απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσζεο γηα ην έμππλν ζπίηη. Θα αλαθεξζνχλ νη 

ζρεηηθέο ηερλνινγίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο , θάπνηεο επηγξακκαηηθά θαη 



θάπνηεο εθηελέζηεξα, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηε ζχγρξνλε νηθηαθή 

δηθηχσζε.15 

 

2.1 Φ10 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν επηθνηλσλίαο πνπ εθεπξέζεθε ην 1975 θαη απνηειεί κηα 

απφ ηηο παιαηφηεξεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζην έμππλν ζπίηη. 

Δίλαη κηα ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζε παξαδνζηαθή θαισδίσζε, πξφθεηηαη 

δειαδή γηα ελζχξκαηε κέζνδν. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ρξφληα ζην ρψξν 

είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο αθφκε. Μάιηζηα ην πξφηδεθη 

Alladin πνπ έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο πινπνηεί X10 θαηά θφξνλ. 

 

Αλακθίβνια ην θαιχηεξν θνκκάηη ηνπ X10 είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ην ππάξρνλ 

ειεθηξηθφ δίθηπν ηνπ ζπηηηνχ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, δειαδή δε 

ρξεηάδεηαη πξφζζεηε εηδηθή θαισδίσζε. Η κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ κε έλα ζήκα ησλ 120 kHz 

δηακέζνπ ησλ ειεθηξηθψλ ηεξκαηηθψλ ηνπ ζπηηηνχ. Σα δεδνκέλα ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξα bit θψδηθα ζπηηηνχ θαη ζε ηέζζεξα bit θψδηθα κνλάδαο θαη 

αθνινπζνχληαη απφ κηα εληνιή πνπ κπνξεί λα έρεη κήθνο εψο ηέζζεξα bit. Οη 

ζπλδπαζκνί ηνπ θψδηθα ζπηηηνχ θαη κνλάδαο επηηξέπνπλ λα έρνπκε 256 

μερσξηζηέο ζπζθεπέο. Αλ ρξεηαζηεί πάλησο ην X10 καο επηηξέπεη λα θάλνπκε 

ρξήζε ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο γηα πνιιαπιέο ζπζθεπέο. Παξφιν πνπ ε 

ηερλνινγία X10 επηηξέπεη ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή λα ζπλδεζεί ζην νηθηαθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν θαη λα επηθνηλσλήζεη, έρεη σο κέζνδνο θάπνηα ζεκαληηθά 

ειαηηψκαηα. Έλα δήηεκα είλαη ην πεξηνξηζκέλν εχξνο δψλεο (bandwidth) ηνπ 

πξσηνθφιινπ θαη έλα άιιν είλαη ε γλσζηή έιιεηςε αμηνπηζηίαο ηνπ. 

 

Η ρακειή δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα ηνπ X10 ην απνθιείεη σο ιχζε γηα 

εθαξκνγέο φπσο ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηελ άκεζε κελπκαηνδφηεζε ή 

ηελ εθπνκπή θαη δηαλνκή νπηηθναθνπζηηθνχ ζήκαηνο κέζα ζην ζπίηη. ε 

αληίζεζε κ‟ απηά, ην X10 είλαη θαηάιιειν γηα πην απιέο απηνκαηνπνηήζεηο, 

φπσο άλνηγκα θαη θιείζηκν ζπζθεπψλ ή ιακπηήξσλ ή απηφκαην 
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πξνγξακκαηηζκφ γηα μππλεηήξηα, ζέξκαλζε, εγγξαθείο βίληεν θ.α. Παξφιν 

πνπ ην X10 παξακέλεη πνιχ δεκνθηιέο δε ζα έπξεπε λα είλαη ε πξψηε 

επηινγή σο ηερλνινγία επηθνηλσλίαο γηα ην έμππλν ζπίηη ηνπ ζήκεξα. 

Αδηακθηζβήηεηα φκσο απνηειεί κηα πνιχ θαιή ππνζηεξηθηηθή ιχζε πνπ 

κπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιχ απνδνηηθά ηηο παιαηφηεξεο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ.16 

 

 

2.2 Bluetooth 

 

Σν Bluetooth απνηειεί κηα αζχξκαηε ηερλνινγία πνπ αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα 

λα αληηθαηαζηήζεη ηα θαιψδηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπλδέζεσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ή laptop. H ηερλνινγία απηή πήξε ην φλνκα ηεο απφ έλαλ 

κεζαησληθφ βαζηιηά ηεο Ννξβεγίαο ηνλ Harald Blåtand (=Bluetooth) Gormson, 

πνπ είρε πξνζπαζήζεη λα ελνπνηήζεη ηα ηφηε βφξεηα ζθαλδηλαβηθά βαζίιεηα. 

Έηζη θαη ην Bluetooth ζαλ ηερλνινγία πξνζπάζεζε λα ελνπνηήζεη ηα ήδε 

ππάξρνληα αζχξκαηα πξφηππα, γηα λα θαζηεξσζεί ηειηθά σο κηα βαζηθή 

ηερλνινγία γηα ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε ζε κηθξέο απνζηάζεηο [URL4]. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Bluetooth έγηλε κε βάζε θάπνηα ζελάξηα ρξήζεο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα απφ απηά ηα ζελάξηα πνπ ζθέθηεθαλ νη δεκηνπξγνί ήηαλ κηα 

ζπλδηάζθεςε φπνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηνλ εχθνιν δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. 

Έλα άιιν ζελάξην ρξήζεο είρε λα θάλεη κε ηελ απηφκαηε αλαθάιπςε 

ππεξεζηψλ Bluetooth απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, δειαδή ην θηλεηφ ηειέθσλν λα 

είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφκαηε ζχλδεζε ζην Bluetooth εθφζνλ 

ππάξρεη πξνζθεξφκελν δίθηπν. 

 

Απφ ηερληθήο πιεπξάο, ην Bluetooth δνπιεχεη ζηα 2.4 GHz , πνπ είλαη ε κε 

αδεηνδνηεκέλε ζπρλφηεηα ISM (Industrial Scientific Medical). Πξφθεηηαη γηα 

ζπρλφηεηα αλνηρηή ζηνλ νπνηνδήπνηε, άξα φια ηα ζπζηήκαηα πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκα γηα «δηακάρεο» κε άιιεο ζπζθεπέο 
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πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο. Σν Bluetooth γηα λα αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία FHSS(Frequency Spectrum 

Hopping Technology), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δχν ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο 

Bluetooth κεηά ηελ απνζηνιή θάζε παθέηνπ αιιάδνπλ πεξηνδηθά θαλάιη 

ζπρλφηεηαο. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ έλα θαλάιη είλαη δεζκεπκέλν 

απφ κηα άιιε ζπζθεπή, νη ζπζθεπέο Bluetooth ζα αιιάμνπλ απηφκαηα ζε άιιν 

θαλάιη κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία ηνπο λα επεξεαζηεί ειάρηζηα. 

 

Η ηερλνινγία FHSS δηαζθαιίδεη αθφκε φηη πνιιαπιά δίθηπα Bluetooth 

κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ρσξίο λα δηαηαξάζζνληαη νη επηκέξνπο 

ζπλδέζεηο ηνπ θαζελφο. Οη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε Bluetooth 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα γλσζηά σο piconets, πνπ απνηεινχληαη 

απφ δχν εψο νθηψ ζπζθεπέο. Απφ απηέο ηηο ζπζθεπέο κία δξα σο ζπζθεπή 

master θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζε 

φιν ην piconet. Οη ππφινηπεο ζπζθεπέο ηνπ piconet ιέγνληαη slaves (ζθιάβνη). 

Μφλν κηα ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη master θάζε ζηηγκή, αιιά απηή ε ζπζθεπή 

κπνξεί λα αιιάμεη αλ κηα ζπζθεπή slave επηζπκεί λα γίλεη master. Η ζπζθεπή 

master φρη κφλν απνηειεί ην θέληξν ηνπ δηθηχνπ, αιιά επίζεο παίξλεη φιεο ηηο 

απνθάζεηο κε απνηέιεζκα λα νξίδεη ην ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο ηνπ piconet. 

Όηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ηνπ piconet ζπλδεζνχλ ζε έλα άιιν 

piconet, ηφηε έρνπκε έλα scatternet. Οη ζπζθεπέο Bluetooth κπνξεί λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ζθιάβνη ζε κεξηθά piconet, αιιά σο master κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη απζηεξά κφλν ζε έλα. Οη ζπζθεπέο απηέο πνπ αλήθνπλ ζε 

πνιιά piconet κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ 

ππνδηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 17 

 

Η κέζε εκβέιεηα γηα ηηο ζπζθεπέο Bluetooth είλαη πεξίπνπ δέθα κέηξα, αιιά 

πην ηζρπξέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα θηάζνπλ αθφκε θαη ηα εθαηφ κέηξα ζε 

εκβέιεηα. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Bluetooth είλαη κηα 

ηερλνινγία κε κηθξή εκβέιεηα, εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε αζχξκαηεο ηερλνινγίεο 

ηεο θαηεγνξίαο IEEE 802.11. Ωζηφζν, ε κηθξή εκβέιεηα ησλ δηθηχσλ 

Bluetooth κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο πιενλέθηεκα. Γηα παξάδεηγκα κηα 
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θηλεηή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν Bluetooth είλαη ζίγνπξα πνιχ 

θνληά ζην δέθηε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεηηθφ φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη φρη κφλν. Η ηερλνινγία Bluetooth κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επηηπρψο ζην ζχγρξνλν έμππλν ζπίηη. Οη απηνκαηνπνηήζεηο κέζσ Pluto θαη 

LinuxMCE εκπεξηέρνπλ ρξήζε Bluetooth, θαζψο κε ηελ ηνπνζέηεζε δεθηψλ 

δηάζπαξηα κέζα ζην ζπίηη εληνπίδνπλ ην ρξήζηε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειεθψλνπ θαη θαηφπηλ πινπνηνχλ ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν πνπ αθνινπζεί 

ην ρξήζηε αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ (follow me content).18 

 

 

2.3 IEEE 802.11 

 

Η νκάδα αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ IEEE 802.11 [URL5] έρεη γλσξίζεη 

ραξαθηεξηζηηθή απνδνρή θαη αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. πλήζσο 

απνθαιείηαη WiFi ή πην απιά WLAN θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο επηηπρίαο ήηαλ ε 

αλάγθε πνπ ππήξρε θαη ππάξρεη γηα αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο 

θαισδηαθήο δηθηχσζεο ησλ γξαθείσλ, ησλ ζπηηηψλ θαη άιισλ ρψξσλ φπσο νη 

θαθεηέξηεο ιφγνπ ράξε. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ επηηπρία ήηαλ νη θαιέο ηηκέο 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηελ ηερλνινγία 802.11, 

φπσο ηα ζεκεία πξφζβαζεο θαη νη επαλαιήπηεο ζήκαηνο. Η δηάδνζε απηήο 

ηεο ηερλνινγίαο έθεξε ζην ρξήζηε εχθνιε θαη πνιιέο θνξέο δσξεάλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. 

 

Ο ηνπνινγία δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 

«θεληξνπνηεκέλε». Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φινη νη πειάηεο ελφο δηθηχνπ 

ζπλδένληαη ζε κηα θεληξηθή νληφηεηα, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ζεκείν 

πξφζβαζεο. Απηή ε νληφηεηα θξαηάεη δεδνκέλα γηα ηνπο πειάηεο θαη θαηφπηλ 

ηα δξνκνινγεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. ήκεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνρήο 

δηθηχσλ «mesh». Με έλα ηέηνην δίθηπν νη ζπζθεπέο ηεο IEEE 802.11 δε ζα 

ρξεηάδνληαλ κηα θεληξηθή νληφηεηα. Αληηζέησο, νη ζπζθεπέο ζα δξνχζαλ 

απηφλνκα θαη ζα πξνσζνχζαλ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. Έλαο 
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απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο ιφγνπο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε επηδίσμε 

παξνρήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 

Σν δπλαηφ ζεκείν ησλ ηειεπηαίσλ ηερλνινγηψλ ΙΔΔΔ 802.11 είλαη ε ηαρχηεηα 

πνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζην δίθηπν. Με ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο φπσο ηελ 

802.11n κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πάλσ απφ 

500 Mb /sec. Οη ηερλνινγίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηα 2.4 GHz θαη νη 

αλάγθεο ζε ελέξγεηα γηα ηηο δηάθνξεο θάξηεο WLAN θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.14W 

θαη 2.06W φηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε αλακνλή. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κπνξεί λα κελ είλαη ηδηαίηεξα 

πςειή, αιιά φζνλ αθνξά ηηο κηθξέο θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ ηθαλνπνηεηηθή.19 

 

 

2.4 RFID 

 

Σα αξρηθά ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο πξνέξρνληαη απφ ην Radio Frequency 

Identification θαη πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία πνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 1948 ζε κηα κειέηε ηνπ κεραληθνχ Harry Stockman [URL7]. 

Παξφκνηεο ηερλνινγίεο είραλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ ε βξεηαληθή αεξνπνξία εληφπηδε ηα 

αεξνζθάθε ηεο κέζα ζηα ζήκαηα ησλ ξαληάξ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ πνκπψλ. 

Η έξεπλα ζηνλ ηνκέα ζπλερίζηεθε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ „50 θαη ηνπ ‟60 ρσξίο 

φκσο θάπνην εληππσζηαθφ ηερλνινγηθφ αληίθξηζκα. Απηφ άιιαμε ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟70 φηαλ ηα κηθξνηζίπ θαη ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα έθαλαλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο ζηελ αγνξά. Η πξψηε εθαξκνγή ηερλνινγίαο RFID έγηλε ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 φηαλ έλαο πνιχ απιφο κεραληζκφο RFID 

ηνπνζεηήζεθε ζε αθξηβά πξντφληα θαηαζηεκάησλ σο κέηξν απέλαληη ζε 

πηζαλέο θινπέο. ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ε έξεπλα θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ RFID θέξδηζε κεγάιν έδαθνο θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ηα 

πξψηα ηζηπάθηα RFID έθαλαλ επίζεκε είζνδν ζηελ αγνξά.  
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ήκεξα, ην RFID ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηερλνινγία πνπ 

ζθνπφ έρεη ηελ ηαπηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ κέζα απφ ηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ. 

Έλα ηππηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: κηα ζπζθεπή RFID, έλαλ 

αλαγλψζηε RFID κε κηα θεξαία θαη κηα ππάξρνπζα ζχλδεζε ζε έλα ζχζηεκα-

host. ήκεξα νη ζπζθεπέο RFID είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο σο «tags». 

πλήζσο αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ελεξγά ή παζεηηθά tags. Σα ελεξγά 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο παξνρή ελέξγεηαο, ελψ ηα παζεηηθά δνπιεχνπλ κε ηελ 

ελέξγεηα πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε RFID. Σα ελεξγεηηθά έρνπλ 

δπλαηφηεηα αλάγλσζεο αιιά θαη εγγξαθήο, ελψ ηα παζεηηθά είλαη κφλν γηα 

αλάγλσζε. Αθφκε ππάξρνπλ θαη εκηπαζεηηθά tagsπνπ έρνπλ δηθή ηνπο 

παξνρή ελέξγεηαο γηα ην εζσηεξηθφ ηνπο θχθισκα, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

ελέξγεηα απφ ηνλ αλαγλψζηε RFID φπνηε είλαη δπλαηφ.20 

 

Λφγσ ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο ηα ελεξγά RFID tags είλαη πην 

νγθψδε απφ ηα παζεηηθά. Η δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο 

κπαηαξίαο ηνπο, πνπ κπνξεί θαη λα αγγίμεη ηα δέθα ρξφληα. Σα παζεηηθά RFID 

tags έρνπλ ζεσξεηηθά απεξηφξηζην ρξφλν δσήο θαη είλαη πην κηθξά, κε ρακειφ 

βάξνο θαη θφζηνο. Σν ειάηησκα ηνπο είλαη ε κηθξή ρσξεηηθφηεηα φζνλ αθνξά 

ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ε κηθξφηεξε εκβέιεηα ζήκαηνο θαη ε αλάγθε γηα 

έλαλ ηζρπξφ ελεξγεηαθά αλαγλψζηε RFID. Σα κεγέζε πνηθίινπλ κε ηα 

κηθξφηεξα tags λα είλαη ζε δηαζηάζεηο 0.4mm X 0.4mm θαη πην ιεπηά θαη απφ 

ην ραξηί. Η ηερλνινγία RFID δελ έρεη πξνηππνπνηεζεί πιήξσο θαη έηζη νη 

ζπζθεπέο ηεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο ζπρλφηεηεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ρακειέο ζπρλφηεηεο απφ 100 kHz εψο 500 kHz, θάπνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζαηέο απφ 10MHz έσο 15MHz θαη θάπνηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο, κεηαμχ 850MHz θαη 950MHz ή κεηαμχ 2.4 GHz θαη 

5.8 GHz. H ζπρλφηεηα πνπ επηιέγεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εθάζηνηε ζπζθεπήο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε εκβέιεηα ζήκαηνο. Γεληθά φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε εκβέιεηα.  

 

πζθεπέο κε ρακειή ζπρλφηεηα ζπλήζσο έρνπλ απνδνηηθή εκβέιεηα ησλ 

κφιηο 30 εθαηνζηψλ, ελψ ηα παζεηηθά tags πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειέο 

                                                             
20 Λουκάσ Θ. «Smart Homes – Ζξυπνα πίτια» Παν/μιο Μακεδονίασ 2006 



ζπρλφηεηεο θαηαθέξλνπλ εκβέιεηα κεηαμχ 3 εψο 5 κέηξσλ. Η ρξήζε ελεξγψλ 

tags κάιηζηα κπνξεί λα εθηνμεχζεη ηελ εκβέιεηα ζηα 100 κέηξα. Τπάξρνπλ 

ζαθψο θαη θάπνηα κειαλά ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία RFID. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο, δηφηη έλαο απιφο 

αλαγλψζηεο RFID κπνξεί λα αγνξαζηεί εχθνια απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε θαη 

κπνξεί θαηφπηλ λα δηαβάζεη φισλ ησλ εηδψλ ηα RFID tags. Δθηφο ινηπφλ απφ 

θελά ζηελ αζθάιεηα κε πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθήο θαηαζθνπίαο θαη 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ RFID tags, 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πιαζηνπνίεζεο ζπζθεπψλ. Τπάξρνπλ θαη άιιεο 

26 ηερληθέο επηζέζεηο απέλαληη ζηηο νπνίεο ε ηερλνινγία RFID είλαη επάισηε, 

φπσο νη επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηψλ. Κάπνηα tag κάιηζηα είλαη δπλαηφλ λα 

επαλαπξνγξακκαηηζζνχλ, γεγνλφο ζαθψο αλεζπρεηηθφ.  

 

Δθηφο απφ φια απηά πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπζθεπέο κε 

ηηο νπνίεο έρνπκε λα θάλνπκε είλαη αξθεηά εχζξαπζηεο θαη επάισηεο ζε 

βιάβεο. ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα γηα ην έμππλν ζπίηη ηα RFID tags έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξνρή απηψλ δηεπηθαληψλ ρξήζηε πνπ 

ζα βξίζθνληαη παληνχ ζηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην 2004 ε 

Samsung έθαλε έλα πξφηδεθη πνπ πινπνίεζε κία έμππλε ζπζθεπή πνπ 

ππελζχκηδε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζπηηηνχ ηελ αηδέληα ηνπο θάζε θνξά πνπ 

άλνηγαλ ηελ εμψπνξηα. Η ζπζθεπή ήμεξε πνηνο ήηαλ ζηελ εμψπνξηα ηελ θάζε 

θνξά θαη επίζεο γλψξηδε πιεξνθνξίεο φπσο εκεξνκελία, ψξα θαη 

πεξηερφκελα ηεο ειεθηξνληθήο αηδέληαο. Σν δπλαηφ ζεκείν ηνπ πξφηδεθη ήηαλ 

ε αλαγλψξηζε ησλ ρξεζηψλ, γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε κε ρξήζε RFID tags 

πνπ θνπβαινχζε πάλσ ηνπ θάζε ρξήζηεο.21 

 

ε κηα ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ην 2007 έλα ζεη αληηθεηκέλσλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ δηαρσξίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο RFID. Κάζε 

αληηθείκελν είρε ην δηθφ ηνπ ελζσκαησκέλν RFID tag πνπ ην μερψξηδε απφ ηα 

ππφινηπα θαη αλά πάζα ζηηγκή ν αλαγλψζηεο RFID ήμεξε πνην αθξηβψο 

αληηθείκελν βξίζθεηαη θνληά ηνπ. Απηφ ζπλδπάζηεθε κε ζελάξηα ελεξγεηψλ. 

Όηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πιεζίαδε ηνλ αλαγλψζηε ην γεγνλφο απηφ 
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πξνθαινχζε κηα αλάινγε αληίδξαζε απφ ην ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνο κπνξνχζε λα πιεζηάζεη ζηνλ αλαγλψζηε έλα θηλεηφ ηειέθσλν θαη ην 

ζχζηεκα απηφκαηα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν Bluetooth κεηαμχ 

ηνπ θηλεηνχ θαη ηνπ δηπιαλνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 

Πεξηιεπηηθά κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ηα RFID tags απνηεινχλ έλα θηελφ θαη 

απνδνηηθφ κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηέο, παληαρνχ παξνχζεο δηεπηθάλεηεο ρξήζηε θαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπζθεπέο. Σα 

ελεξγά RFID tags κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ απηφλνκα ζπγθεθξηκέλν φγθν 

πιεξνθνξηψλ. Η γεληθφηεξε παζεηηθή θχζε ηνπ RFID ην θάλεη κηα βηψζηκε 

ηερλνινγηθή ιχζε γηα ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία κέζα ζην έμππλν ζπίηη, δηφηη 

δεκηνπξγεί έλα πνιχ κηθξφ φγθν επηθνηλσληαθήο θίλεζεο κέζα ζην ρψξν θαη 

δελ πξνθαιεί παξεκβνιέο θαη πξνβιήκαηα ζηα άιια επηκέξνπο δίθηπα ηνπ 

ζπηηηνχ. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ζπρλφηεηεο ην 

θαηαζηά αξθεηά «δηαθξηηηθφ» απέλαληη ζηηο ππφινηπεο νληφηεηεο ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα θαη κε ηελ 

έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θπξίσο ζε 

εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ θξίζηκν ραξαθηήξα, δειαδή πνπ αληέρνπλ ζε ιάζε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο έλα θιεηδί RFID γηα ηελ 

θεληξηθή είζνδν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κφλν αζθαιέο δελ είλαη, δηφηη εχθνια κπνξεί 

θάπνηνο απηφ ην θιεηδί λα ην αληηγξάςεη. Όηαλ πξνθχπηνπλ ηέηνηα ζέκαηα ε 

ηερλνινγία RFID ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο ηερληθέο 

ηαπηνπνίεζεο, φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε πξνζψπνπ θαη ε ρξήζε θσδηθψλ.22 

 

 

2.5 ZigBee 

 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο λεφηεξεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, θαζψο ε έθδνζε 

ZigBee 1.0 θπθινθφξεζε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004. Η ηερλνινγία είλαη 

βαζηζκέλε ζην πξφηππν IEEE 802.15.4 θαη φπσο θαη άιιεο πξναλαθεξζείζεο 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο ιεηηνπξγεί ζηε ζπρλφηεηα ISM ησλ 2.4 GHz θαη έρεη 
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εκβέιεηα κεηάδνζεο κέρξη 100 κέηξα κε κέγηζηε ηαρχηεηα ηα 250 kilobits αλά 

δεπηεξφιεπην. To ZigBee [URL6] κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε ζπρλφηεηεο 

ησλ 915 MHz, θαζψο θαη ησλ 868 ΜHz. Ο ζηφρνο ηνπ ZigBee είλαη λα παξέρεη 

επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ζε ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αηζζεηήξεο πνπ δελ 

απαηηνχλ κεγάιν εχξνο δψλεο αιιά απαηηνχλ κεγάινπο ρξφλνπο απηφλνκεο 

ιεηηνπξγίαο (ρξήζε κπαηαξηψλ ζπλήζσο), θαζψο θαη επέιηθηεο ηνπνινγίεο 

δηθηχνπ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ηηο 

ρακειφηεξεο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, νη ζπζθεπέο ZigBee βγαίλνπλ ζε δχν 

μερσξηζηέο εθδφζεηο: ζπζθεπέο πιήξνπο ρξεζηηθφηεηαο (FFD – Full Function 

Devices), θαζψο θαη ζπζθεπέο κεησκέλεο ρξεζηηθφηεηαο (RFD – Reduced 

Function Devices). Οη πξψηεο είλαη ζπζθεπέο πνπ δξνπλ ζε πιήξε έθηαζε θαη 

θαηαλαιψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηηο δεχηεξεο πνπ ζπλήζσο 

ηίζεληαη απηφκαηα ζε αλακνλή (sleep mode) θαη κεηαδίδνπλ δεδνκέλα κφλν 

φηαλ ππάξμεη θάπνην ζπκβάλ. 

 

Οη ζπζθεπέο RFD κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν σο θαηαιεθηηθά ζεκεία 

ελφο δηθηχνπ θαη ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα ζπζθεπή FFD γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα δίθηπν κε κηα ζπζθεπή FFD θαη κε 

πνιιαπιέο RFD κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κνλάρα ηνπνινγία αζηέξα, φπνπ 

φιεο νη RFD ζπλδένληαη ζε κηα θεληξηθή ζπζθεπή, δειαδή εδψ ηελ FFD. 

Ωζηφζν, κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ FFD κπνξνχκε λα έρνπκε θαη έλα δίθηπν 

mesh ή έλα δίθηπν peer-to-peer. ε απηά ηα δίθηπα νη ζπζθεπέο FFD δξνπλ σο  

δξνκνινγεηέο πνπ κεηαδίδνπλ δεδνκέλα κεηαμχ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ κε κηα 

FFD λα ζπκπεξηθέξεηαη σο ν ζπληνληζηήο ηνπ δηθηχνπ.23 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ 

 

 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο εμσηεξηθέο απεηιέο 

(θσηηά δηαξξνή λεξνχ θ.α.). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζηα έμππλα 

ζπίηηα ηνπνζεηνχληαη δηάθνξα εμαξηήκαηα ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ 

ζπηηηνχ απφ θνλζφιεο κέρξη δηαθφξσλ ηχπσλ αηζζεηήξεο.  ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ δηαζέηνπλ ηα έμππλα ζπίηηα 

θαη εμεηάδνληαη δηάθνξνη αηζζεηήξεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην 

ζχζηεκα ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία.24 
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3.1 Πίνακασ Ελέγχου 

 

 

ε έλα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο βαζηθφ ππξήλα απνηειεί ν πίλαθαο ειέγρνπ. O 

πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ε ζπζθεπή πνπ ζπλδέεη θαη ειέγρεη ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ  

ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο, ηηο θνλζφιεο, ηηο ζεηξήλεο, θαη ηηο ηειενπηηθέο 

θάκεξεο. Βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ζα 

πξέπεη λα απνηειεί εθηφο απφ ην θφζηνο, πφζν κεγάιν είλαη ην ζχζηεκα 

αζθάιεηάο θαη πφζεο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ πάλσ ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηέο απνηεινχλ νη δψλεο, Η 

"δψλε" είλαη ε νξνινγία γηα ηνλ αηζζεηήξα πνπ ειέγρεη µηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή (φπσο µηα πφξηα ή έλα παξάζπξν) ή µηα άιιε ιεηηνπξγία.  

 

Μεξηθνί πίλαθεο ειέγρνπ επηηξέπνπλ εθηφο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζπλδέζεηο πνπ εμππεξεηνχλ, ηελ πξνζζήθε αζχξκαησλ ζπζθεπψλ 

επέθηαζεο. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ λα επηθνηλσλήζεη αζχξκαηα, 

µε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο. Απηνί είλαη θαινί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εάλ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαισδίσζε ζε µηα ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε.25  

 

3.2 Αιςθητήρεσ 

 

Αηζζεηήξεο νλνκάδνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα έμππλν 

πεξηβάιινλ γηα λα αληρλεχζνπλ έλα γεγνλφο. πκβαηηθά, φηαλ ζθεθηφκαζηε 
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γηα ηελ αζθάιεηα ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε µφλν ζηνπο αληρλεπηέο θίλεζεο ή 

ηνπο αηζζεηήξεο παξαζχξσλ θαη πνξηψλ. Παξφια απηά, ζην έμππλν ζπίηη 

κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε φια ηα είδε ζπζθεπψλ µε ην ζχζηεκα αζθάιεηάο.  

Έλα απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εγθαηάζηαζε ελφο αηζζεηήξα λεξνχ θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ δίπια ζε έλα θξεάηην. Δάλ ην λεξφ ππεξρεηιίζεη ζην πάησκα 

ηνπ ππνγείνπ γηα παξάδεηγκα, ην ζήκα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

ελεκεξσζνχκε γηα ην πξφβιεκα. Θα κηιήζνπκε γηα κεξηθνχο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε µε ην ζχζηεκα 

αζθάιεηάο.  

 

Η αλίρλεπζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ππάξρεη έλα πιήζνο αηζζεηήξσλ πνπ κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα 

αζθάιεηάο γηα λα ειέγμνπλ ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην ζπίηη. Οη πην θνηλνί είλαη νη 

αηζζεηήξεο θηλήζεσλ θαη νη αηζζεηήξεο αλνίγκαηνο πνξηψλ. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηχπσλ απηψλ ησλ 

αηζζεηήξσλ πνπ ζπλαληάκε ζπρλφηεξα ζηα έμππλα ζπίηηα. 

 

3.2.1 Αιςθητήρεσ Κίνηςησ 
 

 

 

Οη αηζζεηήξεο θίλεζεο απνθαινχληαη νη ζπζθεπέο πνπ αληρλεχνπλ θίλεζε ζε 

µηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

επηθνηλσλνχλ µε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ζηέιλνληαο έλα ζήκα φηαλ αληρλεπζεί 



θίλεζε. Δάλ ην ζχζηεκα αζθάιεηάο ειέγρεηαη απφ έλαλ ηξίην, ην ζήκα απφ 

ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζηέιλεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ ειέγρεη ην ζπίηη. Τπάξρνπλ 

δχν θχξηνη ηχπνη αληρλεπηψλ θίλεζεο ν PIR θαη ν Dual TEC. ΡIR. Οη παζεηηθνί 

ππέξπζξνη αηζζεηήξεο θίλεζεο (PIR) αληρλεχνπλ ηελ αιιαγή ζηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ. Όηαλ θάπνηνο µπεη ζην δσκάηην, ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο αιιάδεη. Απηή ε αιιαγή αληρλεχεηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα PIR, 

θαη ζηέιλεηαη έλα κήλπκα απφ ηνλ αηζζεηήξα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Δθηφο απφ 

ηελ αλίρλεπζε ησλ αιιαγψλ ηε ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (φπσο έλαο 

αηζζεηήξα PIR), ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην θαηλφκελν Doppler γηα λα αληρλεχζεη 

µηα θηλνχκελε κάδα.26 

 

3.2.2 Αιςθητήρεσ Ανίχνευςησ για πάςιμο Γυαλιού  
 

 

 

Οη αληρλεπηέο γηα ην ζπάζηκν γπαιηνχ είλαη αηζζεηήξεο πνπ ζπλδένληαη µε 

γπάιηλεο πφξηεο, παξάζπξα, θεγγίηεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν εηζφδνπ 

θαιπκκέλν µε γπαιί. ηελ νπζία, νη ζπγθεθξηκέλνη αληρλεπηέο αθνπγθξάδνληαη 

δχν ήρνπο γηα λα θαζνξίζνπλ εάλ ην γπαιί έρεη ζπάζεη. Καη' αξράο, νη 

αηζζεηήξεο αθνχλε έλαλ µε αθνπζηηθφ γηα ηνλ άλζξσπν ήρν πνπ θάλεη έλα 

παξάζπξν ακέζσο πξνηνχ λα ζπάζεη. Καηφπηλ, αληηιακβάλνληαη ηνλ ήρν ηνπ 

παξαζχξνπ πνπ ζπάδεη ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα αθνχζνπκε. Δάλ θαη νη δχν 

ήρνη αληρλεπζνχλ απφ ηνλ αηζζεηήξα, ζηέιλεηαη έλα κήλπκα ζηνλ πίλαθα 
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ειέγρνπ. Οη ελ ιφγσ αληρλεπηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ βαζηζκέλνη ζηνλ ηχπν 

ηνπ γπαιηνχ, ην κέγεζνο, θαη ην πάρνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αθηίλα ζηελ 

νπνία κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ην ζπάζηκν ηνπ γπαιηνχ.27 

 

3.2.3 Αιςθητήρεσ Μονοξειδίου του Άνθρακα CO  
 

 

 

Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη πνιχ επηβιαβέο αέξην γηα ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ θαη κπνξεί λα πξνέιζεη απφ µηα ζφκπα αεξίνπ πνπ έρεη δηαξξνή, 

έλαλ θνχξλν, µηα εζηία, ή έλαλ ζεξκνζίθσλα. Μεηά απφ ηηο ππξθαγηέο, ε 

δειεηεξίαζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνθαιεί ηνλ κέγηζην αξηζκφ 

ηπραίσλ ζαλάησλ. Οη αληρλεπηέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αληρλεχνπλ ηελ 

ππεξβάιινπζα πνζφηεηα ηνπ αεξίνπ ζην ρψξν θαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

εηδνπνίεζεο πξνεηδνπνηνχλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ.28 
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3.2.4 Αιςθητήρεσ Καπνού  
 

 

 

Οη αηζζεηήξεο θαπλνχ είλαη ζπλαθείο µε ηνπο αληρλεπηέο θαπλνχ. Η κφλε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο φηη απηνί νη αηζζεηήξεο ζπλδένληαη µε ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο. Όηαλ αληρλεχεηαη θαπλφο, ζηέιλεηαη έλα 

κήλπκα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο.  

 

3.2.5 Αιςθητήρεσ Ανοίγματοσ / Κλειςίματοσ Θυρών 
 

 

 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζε έλα έμππλν ζπίηη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αηζζεηήξεο πνπ εληνπίδνπλ ην άλνηγκα κηαο πφξηαο ή ελφο παξαζχηνπ.  Μηα 

καγλεηηθή επαθή παξαζχξνπ/πφξηαο είλαη µηα κνλάδα δπν εμαξηεκάησλ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ έλαλ δηαθφπηε θαη έλαλ καγλήηε. Ο δηαθφπηεο 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν θαη ν καγλήηεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πφξηα ή ζην 



πιαίζην ηνπ παξαζχξνπ. Όηαλ ε πφξηα ή ην παξάζπξν αλνηρηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά εθαηνζηά, ε επαθή ζπάεη θαη ζηέιλεηαη έλα κήλπκα 

ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ.29 

 

 

3.2.6 Αιςθητήρεσ Νερού 
 

 

 

 

Οη αηζζεηήξεο λεξνχ, ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην πάησκα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληρλεχζνπλ ηελ παξνπζία λεξνχ. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλαο αηζζεηήξαο λεξνχ δίπια ζην θξεάηηφ. Δάλ 

ν αηζζεηήξαο λεξνχ αληρλεχζεη ην λεξφ πνπ έξρεηαη πέξα απφ ηελ θνξπθή 

ηνπ θξεαηίνπ, ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ πνπ δείρλεη φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα.  

 

Τπάξρνπλ έλαο εμεηδηθεπκέλνη ηχπνη αηζζεηήξσλ λεξνχ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ  

ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο γηα λα αληρλεχζνπλ εάλ ην πιπληήξην ξνχρσλ 

έρεη μερεηιίζεη. Ο εηδηθφο αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη µε ηνπο πδξνζσιήλεο πνπ 

πεγαίλνπλ ζην πιπληήξην ξνχρσλ θαη έλαο άιινο αηζζεηήξαο ηνπνζεηείηαη 

ζην πάησκα. Η παξνπζία λεξνχ ζην πάησκα φρη µφλν ελεξγνπνηεί ηνλ 
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αηζζεηήξα, αιιά αλαγθάδεη ηε βαιβίδα λα θιείζεη, ζηακαηψληαο ην λεξφ απφ 

ην λα πιεκκπξίζεη ηνλ φξνθν.30 

 

3.2.7 Αιςθητήρεσ Θερμοκραςίασ 
 

 

 

Οη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο αληρλεχνπλ ηε ζεξκνθξαζία. Μπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζην ζπίηη ή έμσ. Απηνί νη αηζζεηήξεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ παξαδείγκαηνο ράξε ελφο δηαξξήθηε, αιιά 

είλαη ζεκαληηθνί φηαλ πξνζπαζνχκε λα ελζσκαηψζνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ζην έμππλν ζπίηη.  

 

3.2.8 Τπαίθριοι Αιςθητήρεσ Τπέρυθρων Ακτινών 
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Οη αηζζεηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ δεκηνπξγνχλ έλαλ αφξαην θξάθηε γχξσ απφ 

ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ. Μηα ζπζθεπή εθπνκπήο ζεκάησλ ηνπνζεηείηαη ζε θάζε 

γσλία ηεο απιήο θαη έλαο δέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε µηα άιιε γσλία. Απηφ 

δεκηνπξγεί έλα ππέξπζξν φξην πεξηνρήο πνπ, εάλ ε αθηίλα «ζπάζεη», ζηέιλεη 

έλα ζήκα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ γηα λα ιάβεη κέηξα. Οη αηζζεηήξεο ππεξχζξσλ 

αθηηλψλ είλαη αδηάβξνρνη θαη θαηνξζψλνπλ αθφκε λα δηαηεξήζνπλ ην 99 % 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο ζε θαθφ θαηξφ.31 

 

 

3.3 Σηλεοπτικέσ Κάμερεσ  

 

 

 

Οη θάκεξεο ζε έλα έμππλν ζπίηη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εάλ ζέινπκε λα 

παξαθνινπζήζνπκε µηα πεξηνρή ηνπ ζπηηηνχ ρσξίο πάληα λα πξέπεη λα 

κεηαθηλεζνχκε. Απηέο νη ηειενπηηθέο θάκεξεο κπνξνχλ είηε λα είλαη κέξνο 

ελφο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, είηε κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απφ θνηλνχ µε ην 

ηνπηθφ δίθηπν LAN ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. πλδένληαο ηηο ηειενπηηθέο θάκεξεο 

µε ην ζχζηεκα ππνινγηζηψλ, κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην ζπίηη απφ ην γξαθείν 

ηνπ ζπηηηνχ, ή εάλ είκαζηε ζπλδεδεκέλνη µε ην ίληεξλεη, απφ µηα µαθξηλή 

ζέζε.32 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Οη απηνκαηηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηηχρνπλ ην 

ζηφρν ηεο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο πνηθίινπλ. Γηα βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ηεο θαηαλάισζεο είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηεί ν έιεγρνο δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ. ε µηα θαηνηθία, νη ζπλεζέζηεξνη απηνκαηηζκνί πνπ 

εγθαζίζηαληαη αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ 

θσηηζκνχ θαη επηηπγράλνληαη θπξίσο µέζσ ρξνληθψλ, αηζζεηήξσλ παξνπζίαο 

θαη αηζζεηήξσλ θσηφο. Έηζη, ηα έμππλα ζπζηήκαηα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ ελνίθσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη θφζηνπο 

δηεπθνιχλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, µέζσ 

ρξνλνπξνγξάκκαηνο ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

θαη απμάλεηαη απηφκαηα ηα πξσηλά. Σν επίπεδν ηνπ θσηηζκνχ, επίζεο, 

ξπζκίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ην θσο ηεο εκέξαο. Σέινο, πιήθηξα 

παληθνχ πνπ αλάβνπλ φια ηα θψηα ηεο θαηνηθίαο θαη ελεξγνπνηνχλ ην 

ζπλαγεξκφ εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε ησλ ελνίθσλ γηα αζθάιεηα.  

 

Παξφκνηεο απαηηήζεηο απφ ηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ έρνπλ θαη νη ρξήζηεο 

ησλ εκπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη 

ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα, λνζνθνκεία, αεξνδξφκηα θηι. 

Ωζηφζν, άιινο έλαο παξάγνληαο παίδεη ξφιν γηα ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Η 

επειημία ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά 

ηηο εθαξκνγέο απηέο θαζψο ζπρλά ππφθεηληαη ζε εζσηεξηθέο κεηαηξνπέο θαη 

αλαθαηαηάμεηο. Καζψο νη εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα, ε δηαρείξηζή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφηεξε 

εμνηθνλφκεζε. Παξάιιεια, κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ν θαηάιιεινο έιεγρνο 

ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο πνηφηεηαο αέξα βνεζνχλ ζηελ αχμεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.33 
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4.1 Υωτιςμόσ  

 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο µε ιακπηήξεο πςειήο 

απφδνζεο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ 

θσηηζκφ. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ µπάιαζη ησλ ιακπηήξσλ 

θζνξηζκνχ µε ειεθηξνληθφ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

ιακπηήξσλ θαηά 30% επί ησλ απιψλ µπάιαζη. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θσηηζκνχ, έλαο ηξφπνο ειέγρνπ πνπ ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα γξαθεία ή 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε ξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ µε βάζε ην θπζηθφ. 

Πξνθαζνξίδεηαη ε έληαζε θσηηζκνχ πνπ ηδαληθά πξέπεη λα έρεη ε επηθάλεηα 

εξγαζίαο θαη ζχκθσλα µε ην θπζηθφ θσηηζκφ ππνινγίδεηαη ζπλερψο ην 

επίπεδν ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ πνπ απαηηείηαη. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αηζζεηήξαο πνπ κεηξάεη ηελ έληαζε θσηηζκνχ (lux) 

θαη ν αληίζηνηρνο ληίµεξ ελεξγνπνηεηήο πνπ ξπζκίδεη ηελ έληαζε ησλ 

ιακπηήξσλ ψζηε λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο ην θπζηθφ θσηηζκφ. Η 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη µε ηε κέζνδν απηή εμαξηάηαη απφ 

ηελ επνρή, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ θηεξίνπ.  

 

Με παξφκνην ηξφπν ζε έλα ζπίηη ζελάξηα θσηηζκνχ είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζηε ν θσηηζκφο λα αιιάδεη επίπεδα αλάινγα µε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνίθσλ. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο 

ρακεινχ θαη δηαθξηηηθνχ θσηηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε κίαο ηαηλίαο ή 

έληνλνπ θσηηζκνχ γηα ηελ ψξα κειέηεο. Δπίζεο, γηα ην ελδερφκελν θάπνηνο 

έλνηθνο ζεθσζεί απφ ην θξεβάηη ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο έλαο 

ιακπηήξαο παξακέλεη αλακκέλνο θαηαλαιψλνληαο πνιιή ελέξγεηα. Οκνίσο, 

πνιιή ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη φηαλ, γηα λα απνζαξξπλζνχλ νη δηαξξήθηεο 

θαηά ηελ απνπζία ησλ ελνίθσλ απφ ην ζπίηη, έλαο θσο παξακέλεη αλακκέλν 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα απνπζίαο ηνπο. Η ιχζε ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

πξνζθέξεηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα θίλεζεο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

ρξεζηκεχεη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.34 
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Ο έιεγρνο θσηηζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο απινχζηεξνπο ηξφπνπο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

εγθαηάζηαζε, είηε νηθηαθή είηε εκπνξηθή. Έλαο αηζζεηήξαο παξνπζίαο 

(presence detector) ειέγρεη ην θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ, ελψ είλαη δπλαηφο θαη ν 

ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο µέζσ δηαθφπηε ηνίρνπ.  

 

 

 

 

Ο αηζζεηήξαο παξνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ειέγρεη ηα θψηα µέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ KNX ελεξγνπνηεηή (switch actuator). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αηζζεηήξαο δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη σο 

αηζζεηήξαο θσηηζκνχ. Ο αηζζεηήξαο παξνπζίαο ινηπφλ ελεξγνπνηεί ηα θψηα 

µφλν εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο δχν ζπλζήθεο: εληνπηζηεί παξνπζία ζην 

ρψξν θαη ν θπζηθφο θσηηζκφο είλαη ρακειφηεξνο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν. Σα θψηα απελεξγνπνηνχληαη εθφζνλ πεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην ν νπνίν δελ εληνπηζηεί παξνπζία.  

 

Όζνλ αθνξά ζην ρεηξνθίλεην ρεηξηζκφ µέζσ ηνπ δηαθφπηε, ρξεζηκνπνηείηαη 

απιφο δηαθφπηεο ηνίρνπ µε δχν πηζαλέο θαηαζηάζεηο: θψηα αλακκέλα θαη 

θψηα ζβεζηά. Γηα λα απνθεπρζεί ε άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε 



πεξίπησζε πνπ ηα θψηα μεραζηνχλ αλακκέλα ελψ δελ ππάξρεη θαλείο ζην 

ρψξν, ν αηζζεηήξαο παξνπζίαο ιεηηνπξγεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.35 

 

 

4.2 Θέρμανςη και κλιματιςμόσ 

 

Η δηαρείξηζε ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ θιηκαηηζκνχ κίαο θαηνηθίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα ζπλίζηαηαη ε ιήςε 

κέηξσλ ζεξκνκφλσζεο φπσο ζεξκνκφλσζε ηνίρσλ θαη ηαξάηζαο, ρξήζε 

δηπιψλ ηδακηψλ θηι, παξάιιεια µε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο µέζσ 

απηνκαηηζκψλ, απηή έγθεηηαη θπξίσο ζηελ αλεμάξηεηε δηαρείξηζε ησλ 

δσκαηίσλ θαη ζηε ξχζκηζε θαηάιιεινπ ρξνλνπξνγξάκκαηνο.  

 

Με ζθνπφ νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη πάληα επράξηζηεο, θαζνξίδεηαη 

έλα ρξνλνπξφγξακκα ζπκβαηφ µε ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ ελνίθσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ν θαηξφο είλαη θξχνο, ε ζεξκνθξαζία ησλ ππλνδσκαηίσλ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα δηαηεξείηαη πςειφηεξε φηαλ νη έλνηθνη πξφθεηηαη λα 

μππλήζνπλ θαη κέρξη λα εηνηκαζηνχλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο ζε ζρέζε µε ηε 

λχρηα. Αληίζηνηρα, ε ζέξκαλζε ζην θαζηζηηθφ απελεξγνπνηείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο ελψ ε ζέξκαλζε ζηα παηδηθά ππλνδσκάηηα ιεηηνπξγεί µε 

δηαθνξεηηθφ σξάξην.  

 

Έλαο άιινο ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ε ρξήζε ζεξκνζηάηε ζε 

ζπλδπαζκφ µε αηζζεηήξα παξνπζίαο. ην πιαίζην απηήο ηεο εθαξκνγήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αηζζεηήξαο παξνπζίαο ν νπνίνο φηαλ αληρλεχεη απνπζία 

γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζέηεη ην ζχζηεκα ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο (stand by mode) µέζσ ηνπ ζεξκνζηάηε. Πξφθεηηαη γηα µία κέζνδν 

πνπ απνδίδεη µφλν ζε πεξηπηψζεηο καθξάο απνπζίαο γηαηί ραξαθηεξίδεηαη 

απφ βξαδεία αληαπφθξηζε. Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο γίλεηαη 

                                                             
35 Σηανετοποφλου Χ. «Ζξυπνο πίτι με χριςθ του προτφπου ΚΟΝΝΕΧ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ», 
Ακινα 2010 



εκθαλήο εάλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 

1°C ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαηά 

6%. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη µε 

αθξίβεηα, ρσξίο ππεξβνιέο. ην ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο βνεζάεη 

ε ζχγθξηζε ηεο εμσηεξηθήο µε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ν νπνίνο γίλεηαη µε 

ηε βνήζεηα εμσηεξηθψλ αηζζεηήξσλ φπσο είλαη νη εμσηεξηθνί κεηεσξνινγηθνί 

ζηαζκνί.36 

 

ην παξάδεηγκα απηφ παξάιιεια µε ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ ιεηηνπξγεί θαη 

έιεγρνο ζέξκαλζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα είλαη δεκνθηιή θαη ζε 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο αιιά θαη ζε νηθηαθέο. Ο απηφκαηνο έιεγρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ αηζζεηήξα παξνπζίαο ελψ ν ρεηξνθίλεηνο απφ 

µία κηθξή νζφλε ηνίρνπ. 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Σηανετοποφλου Χ. «Ζξυπνο πίτι με χριςθ του προτφπου ΚΟΝΝΕΧ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ», 
Ακινα 2010 



αλ αηζζεηήξαο παξνπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αηζζεηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη σο αηζζεηήξαο θσηφο. Έηζη, ν έιεγρνο θσηηζκνχ ζην ρψξν εμαξηάηαη απφ 

ηελ παξνπζία αηφκσλ θαη ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ. Σα θψηα ελεξγνπνηνχληαη εάλ 

εληνπηζηεί παξνπζία θαη εθφζνλ ν θπζηθφο θσηηζκφο κεηξάηαη θάησ απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν. Η ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη ζην επηζπκεηφ επίπεδν 

θαη δηαηεξείηαη ζε απηφ µε ηε βνήζεηα ηνπ ελεξγνπνηεηή ζεξκνθξαζίαο πνπ 

ειέγρεη ηηο βαιβίδεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Δπίζεο, έλαο ζπλδξνκεηήο 

απελεξγνπνηεί ηε ζέξκαλζε αλ ηα παξάζπξα είλαη αλνηρηά, ειέγρνληαο ηελ 

θαηάζηαζε ησλ παξαζχξσλ µε ηε βνήζεηα επαθψλ. Με ηνλ έιεγρν ησλ 

παξαζχξσλ επηηπγράλεηαη ε άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαζψο ηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ν θιηκαηηζκφο δελ ζα απέδηδαλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αηζζεηήξαο θίλεζεο εληνπίζεη παξαηεηακέλε απνπζία, απελεξγνπνηείηαη ν 

θσηηζκφο θαη ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ή ςχμεο ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο.37 

 

 

4.3 Έλεγχοσ περςίδων 

 

Οη πεξζίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε ρψξνπο εξγαζίαο γηα λα 

εκπνδίδνπλ ηελ άκεζε πξφζπησζε ησλ αθηηλψλ ηνπ ειίνπ ζην ρψξν. 

Ωζηφζν, ε θιίζε ηνπο έρεη άκεζε ζρέζε µε ην θσηηζκφ ηνπ δσκαηίνπ γηαηί 

πεξηνξίδεη ην θπζηθφ θσηηζκφ. Καηά ζπλέπεηα, ν απηφκαηνο έιεγρνο ηεο 

γσλίαο ησλ πεξζίδσλ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ιεθζεί ππφςε ε 

ζέζε ηνπ ειίνπ θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπ. Η ηδαληθή ηνπο ζέζε είλαη απηή 

πνπ επηηξέπεη λα πεξάζεη ην θσο ηνπ ειίνπ ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε νξαηφηεηα 

ησλ παξεπξηζθφκελσλ εμαηηίαο ηεο ζάκβσζεο. Ο ζπλερήο έιεγρνο ησλ 

πεξζίδσλ ζε ζπλδπαζκφ µε ηνλ αηζζεηήξα θσηεηλφηεηαο εμαζθαιίδνπλ 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

Ο έιεγρνο ησλ πεξζίδσλ κπνξεί, επίζεο, λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηελ πεξίπησζε 
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απηή ν έιεγρνο ησλ πεξζίδσλ θαη ησλ ξνιψλ γίλεηαη µε γλψκνλα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, ην θαινθαίξη είλαη πξνηηκφηεξν νη γξίιηεο λα 

παξακέλνπλ θιεηζηέο γηα λα µελ απμάλεηαη ην ζεξκηθφ θνξηίν ηνπ ρψξνπ. 

Αληηζέησο ην ρεηκψλα είλαη θαιχηεξα λα παξακέλνπλ αλνηρηέο µε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ο έιεγρνο ησλ 

πεξζίδσλ γηα ιφγνπο βειηηζηνπνίεζεο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί µε ηνλ αληίζηνηρν έιεγρν γηα βειηηζηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ 

ζπλζεθψλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηφ, ε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε µία απφ ηηο δχν 

κεζφδνπο αλαιφγσο µε ην αλ αληρλεχεηαη παξνπζία ζην ρψξν ή φρη. Έηζη, 

δηαθξίλνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο:  

 

 Δάλ ν αηζζεηήξαο εληνπίδεη παξνπζία ζην ρψξν, επηθξαηεί ν έιεγρνο 

µε βάζε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο νξαηφηεηαο. Η πξνζαξκνγή ησλ 

πεξζίδσλ είλαη ζπλερήο θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ειίνπ.  

 Δάλ δελ εληνπίδεηαη παξνπζία ζην ρψξν, ηα θψηα θαη ε ζέξκαλζε ή 

ςχμε απελεξγνπνηνχληαη. Οη πεξζίδεο ξπζκίδνληαη ζχκθσλα µε ηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο.  

 

Γηα ηελ απνθπγή άζθνπεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο επαθψλ ζηα παξάζπξα έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζή 

ηνπο. Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ν θιηκαηηζκφο δελ απνδίδνπλ φηαλ ζε έλα 

ρψξν ππάξρνπλ αλνηρηά παξάζπξα. Έηζη, εάλ εληνπηζηνχλ αλνηρηά 

παξάζπξα µέζσ ησλ επαθψλ, ην ζχζηεκα ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα 

ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. 

 

Ο ηαπηφρξνλνο έιεγρνο ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ πεξζίδσλ 

νδεγεί ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμίζνπ 

θαη ζε νηθηαθέο θαη ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Ωζηφζν, ζπλεζέζηεξα ηνλ 

ζπλαληάκε ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Σν ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αηζζεηήξα παξνπζίαο γηα απηφκαην έιεγρν θαη µία κηθξή 

επηηνίρηα νζφλε γηα ρεηξνθίλεην ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο απηφκαηνο 



έιεγρνο επηηπγράλεηαη µέζσ ελφο αηζζεηήξα παξνπζίαο θαη θσηφο ελψ είλαη 

δηαζέζηκνο θαη ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο µέζσ κηθξήο επηηνίρηαο νζφλεο.38 

 

 

Ο αηζζεηήξαο παξνπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιεηηνπξγεί θαη σο αηζζεηήξα 

θσηφο. Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα θψηα πξέπεη λα εληνπηζηεί 

παξνπζία αηφκσλ ζην ρψξν. Σν επίπεδν θσηηζκνχ έρεη πξνθαζνξηζηεί θαη ηα 

θψηα αλάβνπλ µφλν αλ έρεη εληνπηζηεί παξνπζία αηφκσλ ζην ρψξν θαη 

εθφζνλ ν θπζηθφο θσηηζκφο δελ επαξθεί. Δπηπιένλ, ν ελεξγνπνηεηήο πνπ 

ειέγρεη ηα θψηα δελ ιεηηνπξγεί µφλν µε δχν θαηαζηάζεηο ζαλ δηαθφπηεο. 

Μπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ζε δηάθνξεο ηηκέο θαζψο 

ιεηηνπξγεί ζαλ ληίµεξ. Με ηελ ηερληθή απηή ην επίπεδν ηνπ θσηηζκνχ 

ξπζκίδεηαη µε ηξφπν ψζηε λα ζπκπιεξψλεη ηελ έληαζε πνπ ππνιείπεηαη απφ 

ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, θαιχπηνληαο ην θαζνξηζκέλν επίπεδν. πλεπψο ν 

ληίµεξ ελεξγνπνηεηήο νδεγεί ζε επηπιένλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Σα θψηα  

απελεξγνπνηνχληαη φηαλ πάςεη λα αληρλεχεηαη παξνπζία.  

 

Η ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην επηζπκεηφ επίπεδν γίλεηαη µέζσ ελφο 

ελεξγνπνηεηή πνπ ειέγρεη ηηο βαιβίδεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ αιιά θαη 

ηνπ θιηκαηηζκνχ. Η ξχζκηζε ηεο ςχμεο µέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ θιηκαηηζηηθψλ 
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κνλάδσλ επηηπγράλεηαη µε ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλεκηζηήξα ηνπο. 

Δπίζεο, ν ίδηνο ζπλδξνκεηήο ζπλδέεηαη θαη µε ηηο επαθέο ησλ παξαζχξσλ 

έηζη ψζηε λα εληνπίδεη εάλ απηά είλαη αλνηρηά. Δάλ είλαη αλνηρηά, ζέηεη 

απηφκαηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζε αλακνλή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ ν αηζζεηήξαο θίλεζεο αληρλεχζεη απνπζία γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο έιεγρνο ησλ πεξζίδσλ θαη ησλ ξνιψλ ζπκβάιιεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε επηπιένλ ελέξγεηαο. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

έλαο άιινο ελεξγνπνηεηήο πνπ έρεη ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα ειέγρεη ηα ξνιά θαη 

ηηο πεξζίδεο µε βάζε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  

ύγχρονα “project” υλοποίηςησ έξυπνων ςπιτιών 
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ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθέξνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πην ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ πινπνίεζεο γηα ην έμππλν ζπίηη. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ  

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ 

θαη απφ εγρεηξήκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ ζε απζεληηθφ νηθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζε απηά ηα “projects” είλαη φηη ην θαζέλα δίλεη 

έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ πνπ γίλεηαη εκθαλέο κέζα απφ 

απηφ ην γεγνλφο είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν ζρεδηαζκνχ ελφο ζχγρξνλνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. 40 

 

 

 

5.1 Σο “project” MavHome (Managing an Intelligent 

Versatile Home) 
 

Σν “project” απηφ εθπνλήζεθε απφ ην Arlington University ζην Σέμαο. 

Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα θέξεηαη 

ζαλ έμππλνο πξάθηνξαο. Ο ηξφπνο πνπ νη θάηνηθνη δνπλ θάζε κέξα κέζα ζην 
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ζπίηη κειεηάηαη κέζα απφ ην πξίζκα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο άλεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζα απφ 

ηελ πξφβιεςε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζην 

ζπίηη. Η ηερλεηή λνεκνζχλε παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπηηηνχ. 

Παίξλεη απηφλνκα απνθάζεηο θαη αιιάδεη ηηο ιεηηνπξγία ηνπ ζπηηηνχ θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ ζεσξεί πην απνδνηηθφ. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ Mavhome παξνπζίαζαλ 

ην εμήο ζελάξην: 

 

«ηηο 6:45, ην MavHome αλνίγεη ηε ζέξκαλζε επεηδή ήδε έρεη κάζεη φηη ην 

ζπίηη ρξεηάδεηαη 15 ιεπηά γηα λα ξπζκηζηεί ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία γηα 

ην πξσηλφ μχπλεκα. Σν μππλεηήξη ρηππάεη ζηηο 7:00, θαη θαηφπηλ αλνίγεη ην 

θσο ηεο θξεβαηνθάκαξαο, θαζψο θαη ε θαθεηηέξα ζηελ θνπδίλα. Ο Bob 

κπαίλεη ζην κπάλην θαη αλνίγεη ην θσο. To Mavhome θαηαγξάθεη απηή ηελ 

ελέξγεηα, παξαζέηεη ηα πξσηλά λέα ζηελ νζφλε ηνπ κπάληνπ θαη αλνίγεη ην 

ληνπο. Όηαλ ν Bob ηειεηψζεη κε ην μχξηζκα, ην θσο ηνπ κπάληνπ θιείλεη ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ηα θψηα ηεο θνπδίλαο ελεξγνπνηνχληαη θαη ηα λέα 

κεηαθέξνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ςπγείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ ν Bob 

δεηάεη απφ ην ξνκπφη-επηζηάηε λα θαζαξίζεη ην ζπίηη. Όηαλ ν Bob θεχγεη γηα 

ηε δνπιεηά, ην Mavhome αζθαιίδεη ην ζπίηη, θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηα 

πνηηζηηθά ηνπ θήπνπ παξφιν πνπ μέξεη φηη ππάξρεη 30% πηζαλφηεηα λα βξέμεη 

κέζα ζηε κέξα. Δπεηδή ζην ςπγείν ην ηπξί θαη ην γάια είλαη ζε κηθξά 

απνζέκαηα, ην Mavhome θάλεη κηα ειεθηξνληθή παξαγγειία ζην καλάβηθν. 

Όηαλ ν Bob γπξίζεη ζπίηη, ε παξαγγειία είλαη ήδε εθεί θαη έλα δεζηφ κπάλην 

ηνλ πεξηκέλεη.» 

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Mavhome ζπληίζεηαη απφ απηφλνκνπο πξάθηνξεο πνπ 

είλαη δηαηεηαγκέλνη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία. Ο έλαο πξάθηνξαο κπνξεί 

λα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ςπγείν, ελψ έλαο άιινο λα ελεξγνπνηεί ηα 

πνηηζηηθά. Η ηεξαξρία απνθαζίδεη πνηνη πξάθηνξεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηθαηνδνζία ζηηο απνθάζεηο. Ο πξάθηνξαο ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο είλαη ν 

πιένλ ηζρπξφο, ελψ απηνί ζηε βάζε ηεο ζπλήζσο ειέγρνπλ απιά έλαλ 

αηζζεηήξα ή κηα θάκεξα αζθαιείαο. 

 



Κάζε πξάθηνξαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα. Σν επίπεδν ηεο 

απφθαζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ηνκέα ηεο ζθέςεο θαη δηαιέγεη ηηο ελέξγεηεο 

πνπ είλαη λα θάλεη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην ακέζσο 

ρακειφηεξν επίπεδν, ην επίπεδν ηεο πιεξνθνξίαο. Σν επφκελν επίπεδν είλαη 

απηφ ηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο πξάθηνξεο. Σν ηειεπηαίν επίπεδν είλαη ην θπζηθφ επίπεδν πνπ 

πεξηέρεη φιν ην hardware θαη ηηο κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο(π.ρ. αηζζεηήξεο), νη 

νπνίεο ζπλήζσο είλαη παξνχζεο ζηνπο πξάθηνξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε 

ηεο ηεξαξρίαο. 

 

Η αληίιεςε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη κε έλα ηξφπν bottom-up (απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ) κε ην θπζηθφ επίπεδν λα ελεκεξψλεη γηα ηηο αιιαγέο 

ζηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο ην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έπεηηα 

κπνξεί λα εηδνπνηήζεη άιινπο πξάθηνξεο πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ εθάζηνηε πιεξνθνξία. Σν επίπεδν ηεο πιεξνθνξίαο θξαηάεη ηα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πξάθηνξα θαη απφ θεη θαη πέξα ην επίπεδν ηεο απφθαζεο 

επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.41 

 

Σν Mavhome απνηειεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ “project” ιφγσ ηεο εληειψο 

δηαθνξεηηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο ζην δήηεκα ηεο νηθηαθήο απηνκαηνπνίεζεο. 

Δίλαη μεθάζαξν φηη φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλνπλ νη έμππλνη 

πξάθηνξεο είλαη θάηη πνπ δε ραξνπνηεί ην ρξήζηε, ν νπνίνο ζέιεη λα έρεη ηνλ 

έιεγρν ζην ζπίηη ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίδεη ν ίδηνο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε αξρηηεθηνληθή πξαθηφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα ηδέα φζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ γηα έλα 

έμππλν ζπίηη. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ κεξηάο αλάιπζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε ην Mavhome είλαη έλα κάιινλ θαθφ παξάδεηγκα 

πινπνίεζεο, αιιά απφ κεξηάο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ 

κνληέιν. 

 

Δίλαη μεθάζαξν φηη ην Mavhome ζαλ “project” πινπνηήζεθε ιφγσ ηεο έξεπλαο 

γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πξαθηφξσλ. Δίλαη δειαδή 
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έλα “project” πνπ δελ έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ απνθιεηζηηθά ην έμππλν ζπίηη. 

Σνπλαληίνλ. Ο αιγφξηζκνο “Αctive-Lezi” πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πξφβιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ εθάζηνηε κνηίβνπ ελεξγεηψλ πνπ αθνινπζεί 

ν ρξήζηεο θάλεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφο θαη πιένλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα 

έρεη ε εθαξκνγή ηνπ ζε απζεληηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, ε δνκή ηνπ Mavhome 

σο έρεη ζήκεξα δελ είλαη θαηάιιειε γηα πινπνηήζεηο έμππλνπ ζπηηηνχ ζην 

κέιινλ. 

 

5.2 “Project” EasyLiving από τη Microsoft 
 

Μηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο πνιιαπιέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα έμππλα πεξηβάιινληα παξνπζηάδεηαη απφ ην “project” 

EasyLiving ηεο Microsoft. Σν “project” επηθεληξψλεηαη μεθάζαξα ζηελ 

πινπνίεζε ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δηάθνξεο ζπζθεπέο εηζφδνπ-

εμφδνπ(Ι/Ο) κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. ε αληίζεζε κε ην 

MavHome, ην νπνίν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

θαη ηνπο αιγφξηζκνπο κάζεζεο, ην EasyLiving έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε 

ηελ εχξεζε κηαο αξρηηεθηνληθήο θαη κηαο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο πνπ λα είλαη 

ιεηηνπξγηθέο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο αιιειεπίδξαζεο. 

 

Γηα λα παξέρεη ηα κέζα γηα ζπλεξγαζία ε πιαηθφξκα πξνζθέξεη ην 

EasyLiving Geometric Model. Απηφ ην κνληέιν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

δηάθνξεο ζπζθεπέο λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα άιιεο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη 

ζην εχξνο επηξξνήο ηνπο. ην κνληέιν ην βαζηθφ αληηθείκελν είλαη κηα 

νληφηεηα πνπ αλαπαξηζηά ην θπζηθφ αληηθείκελν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Μνλάδεο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξηζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ νληνηήησλ. Αθνχ γίλεη απηφ ην κνληέιν είλαη έηνηκν λα δερηεί 

εξσηήζεηο. Μηα ηέηνηα εξψηεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη «πνηα νζφλε λα 

ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα εηδνπνηήζσ γηα ηελ άθημε επηζθεπηψλ ζηελ είζνδν;». 

Δθφζνλ ηα δεδνκέλα απφ ηνπο αηζζεηήξεο κπνξεί λα κελ είλαη επαξθή θαη ε 

ηειηθή πιεξνθνξία λα είλαη ιαλζαζκέλε, ν παξάγνληαο ηεο αβεβαηφηεηαο έρεη 



ήδε ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα απφδνζεο κνλάδσλ κέηξεζεο ζηηο 

ζρέζεηο ησλ νληνηήησλ.42 

 

Αθνχ απνθαζηζηεί πνηεο ζπζθεπέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έδσζε ην Geometric Model, ε πεξαηηέξσ επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ InConcert, πνπ 

απνηειεί έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλν γηα αζχγρξνλε αληαιιαγή 

κελπκάησλ θαη ππνζηεξίδεη δηεπζπλζηνδφηεζε βαζηζκέλε ζε ζπληαθηηθφ 

γιψζζαο XML. Σν έμππλν θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ιέεη ζην πεξηβάιινλ 

ηη λα θάλεη θαη πφηε λα ην θάλεη, πινπνηείηαη σο έλα ζεη θαλφλσλ πνπ είλαη εμ 

αξρήο πξνγξακκαηηζκέλν κε κε αλαζηξέςηκν ηξφπν. Απηή ε ηδηφηεηα έρεη 

έλαλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν 

έμππλν πεξηβάιινλ δελ πξνζαξκφδεηαη ζην ρξήζηε ηνπ. Αληηζέησο, νη 

θάηνηθνη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ην ζπίηη ηνπο ιεηηνπξγεί. 

Η δηαθνξά κε ην “project” MavHome είλαη ζαθψο εκθαλήο. Όπσο θαη λα έρεη, 

ην ζηνηρείν πνπ θάλεη ην EasyLiving θαη ηε ζπλαθή έξεπλα λα μερσξίδεη είλαη ε 

αλάπηπμε θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ λα πξνβάιινπλ. 

 

Σα ειαηηψκαηα ηνπ “project” είλαη εχθνιν λα ηα εληνπίζεη θαλείο. Σν πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο, ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη ζηα ζπζηήκαηα έμππλσλ ζπηηηψλ. Καη‟ 

επέθηαζε ε αδπλακία ηνπ “project” γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ ν ρξήζηεο βιέπεη 

φηη  ειάρηζηα πξάγκαηα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη θαη λα αιιάμεη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ EasyLiving κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο. Αο κελ 

μερλάκε φηη ην EasyLiving είλαη ζηελ νπζία έλα εξγαζηεξηαθφ πείξακα πνπ 

πξνζπαζεί λα ξίμεη θσο ζην πξφβιεκα ηεο ζχλδεζεο ζπζθεπψλ κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ δπλακηθφ θαη εηεξνγελέο παξέρνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή κηα ιχζε ζην 

δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ κε ην 

βέιηηζην ηξφπν. 
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5.3 Σο “project” Aladdin Home Networking 
 

Άιιν έλα “project” πνπ επεξεάζηεθε απφ ηε Microsoft είλαη ην Aladdin Home 

Networking. Όπσο ην φλνκα ηνπ ππνδειψλεη, ε εζηίαζε βξίζθεηαη θαη πάιη 

ζηελ έλλνηα ηεο δηθηχσζεο κέζα ζην έμππλν ζπίηη, αιιά απηήλ ηε θνξά ην 

ζχζηεκα πξαγκαηψζεθε ζε έλα αιεζηλφ πεξηβάιινλ, πνπ κάιηζηα ήηαλ ην 

ηξηφξνθν ζπίηη ελφο απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ “project”. 

 

Η ξαρνθνθαιηά ηνπ δηθηχνπ ιεηηνπξγεί δηακέζνπ θαισδησκέλνπ Ethernet κέζα 

ζην ζπίηη. Απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ πξνυπάξρεη ζηα ζεκεξηλά 

ζπίηηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Σν ζχζηεκα παξνπζηάδεη κηα αξρηηεθηνληθή 

πνπ ζπλδέεη ζπζθεπέο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζα απφ κηα 

πιεζψξα κέζσλ, φπσο είλαη νη ππέξπζξεο αθηίλεο, ην Bluetooth, ηα ζήκαηα 

RF(radio-frequency). Γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ -γεθπξψλ- γηα ηελ 

πεξάησζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

Σα ζεκεία πξφζβαζεο ρξήζηε (User Access Points-UAPs) είλαη ζπζθεπέο ηηο 

νπνίεο νη θάηνηθνη ηνπ ζπηηηνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ή ζε πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην ζπίηη, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ. χκθσλα κε ηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ “project” ηα ζεκεία πξφζβαζεο ρξήζηε ζα είλαη θαηά 

πξνηίκεζε αλεμάξηεηεο επίπεδεο νζφλεο αλαξηεκέλεο ζηνλ ηνίρν, δηάζπαξηεο 

κέζα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ. Ωζηφζν ζηελ πινπνίεζε πνπ έγηλε ε 

νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ Windows 98.19 Η 

πξαγκάησζε ηνπ “project” επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέμεη κεηαμχ ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δηεπηθαλεηψλ γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ. Η πξψηε είλαη κηα δηεπηθάλεηα θπιινκεηξεηή πνπ ηξέρεη 

δηακέζνπ ελφο ζπλεζηζκέλνπ θπιινκεηξεηή ηζηνχ. Μηα άιιε δηεπηθάλεηα 

θαηαζηεί δπλαηή ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η ηξίηε δηεπηθάλεηα παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κε ερεηηθέο εληνιέο. Καη νη ηξεηο δηεπαθέο πνπ πεξηγξάςακε 

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ψζηε λα είλαη 

εθηθηφο ν απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ηνπ ζπηηηνχ. 



 

Καηά γεληθή νκνινγία ην πξφηδεθη Aladdin είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

πξνζαξκνζκέλν ζε ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε ζρέζε 

κε ην πείξακα EasyLiving. Σα θαιχηεξα ζηνηρεία ηνπ “project” εληνπίδνληαη 

ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ δνκή θαη ζην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

θξαηάεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα εθάζηνηε δεδνκέλα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 

θαη νη ηδέεο ηνπ γηα ηελ αλαθάιπςε ζπζθεπψλ ζην ελδνδίθηπν ηνπ ζπηηηνχ, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ. 

 

5.4 Einstein, Pluto και LinuxMCE 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο CEDIA ην 2006 κηα εηαηξία νλφκαηη «Monster» 

παξνπζίαζε ην πξντφλ πάλσ ζην νπνίν δνχιεπε θαηξφ. Με ην εκπνξηθφ 

φλνκα «Einstein», επξφθεηην γηα έλα πξντφλ πνπ ππνζρφηαλ κηα ιχζε γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ζπηηηνχ, ηφζν απνδνηηθή ζε θφζηνο φζν θαη ζε 

απνηειέζκαηα. Μάιηζηα ν δηεπζπληήο ηεο έθζεζεο ηνπ 2006, Richard Green, 

φηαλ ξσηήζεθε γηα ην πην ελδηαθέξνλ πξντφλ ηεο ρξνληάο εθείλεο επέιεμε λα 

αλαθεξζεί ζην «Einstein». Πεξηέγξαςε ην ζχζηεκα σο κηα ππεξζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ αλαπαξαγσγή θαζψο θαη δηαλνκή ήρνπ θαη βίληεν. Απφ ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2007 θαη κεηά δελ ππάξρεη θαλ αλαθνξά γηα ην «Einstein» ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηεο εηαηξίαο. 

 

Η «Monster» πήξε ηελ άδεηα γηα ην ινγηζκηθφ ηεο απφ κηα εηαηξία κε ην φλνκα 

«Pluto». Πηζαλψο κηα απφ ηηο πην ηνικεξέο απνθάζεηο ηεο «Pluto» ήηαλ λα 

εθδψζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα κε κηα άδεηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, δειαδή 

ειεχζεξα ( open source license). Η ηερλνινγία θαη ε ηερλνγλσζία ηεο «Pluto» 

επαηλέζεθαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη ζεσξήζεθε φηη ε θίλεζε 

ηεο ήηαλ ε θαηάιιειε ψζηε λα θεξδίζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο ρξήζηεο Linux. Κη φκσο παξά ηηο πξνζδνθίεο ην 

ζχζηεκα δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη κηα ζεκαληηθή ζηαζεξή βάζε ρξεζηψλ. 

 

Έλαο απφ απηνχο πνπ δνθηκάζαλε ην ζχζηεκα ήηαλ ν Paul Webber. Ο 

Webber πήξε ηελ πιαηθφξκα κε ηηο 3 εθαηνκκχξηα γξακκέο θψδηθα θαη 



δεκηνχξγεζε έλα παξαθιάδη ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο «Pluto» κε ην 

φλνκα LinuxMCE. Σν LinuxMCE έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

κε ην αξρηθφ πξφηδεθη, αιιά θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ έκθαζε δφζεθε ζην λα 

απνηειέζεη έλα παθέην ινγηζκηθνχ γηα ηελ νηθηαθή απηνκαηνπνίεζε πνπ δελ 

ζα είλαη παξεκβαηηθφ ζηε δσή ηνπ ρξήζηε θαη κε κηα απιή εγθαηάζηαζε θαη 

ξχζκηζε ζα κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλαλ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ Linux ζε 

έλα θεληξηθφ ζηαζκφ νηθηαθνχ ειέγρνπ. Σν επίζεκν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ 

ππνζηεξίδεη ην LinuxMCE είλαη ην Ubuntu, ε θαηά γεληθή νκνινγία 

δεκνθηιέζηεξε δηαλνκή Linux ζήκεξα. 

 

Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα βάζε θψδηθα, ην «Pluto» θαη ην LinuxMCE 

θάλνπλ θαη ρξήζε παξφκνησλ ηδεψλ θαη ζηνηρείσλ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα κέξε: έλαλ ππξήλα, έλαλ media director («δηεπζπληή» 

πνιπκέζσλ), έλαλ δνξπθφξν (orbiter) θαη έλαλ θηλεηφ δνξπθφξν. Ο ππξήλαο 

απνηειεί ην θεληξηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ζπίηη ρξεηάδεηαη έλαλ θαη 

κφλν ππξήλα. Αλ αγνξάζεη θαλείο ηνλ ππξήλα απεπζείαο απφ ηελ «Pluto» 

απηφο απνζηέιιεηαη σο έλαο Linux-server. Ο media director ρξεηάδεηαη κφλν 

εάλ ν ρξήζηεο ζθνπεχεη λα πξνζάςεη ηειενπηηθέο νζφλεο ε ζηνηρεία ήρνπ θαη 

βίληεν ζην θεληξηθφ ζχζηεκα. Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα έρεη κηα πην απιή 

δηεπηθάλεηα ν media director κπνξεί λα απνθεπρζεί.43 

 

Οη δνξπθφξνη είλαη νη ειεγθηέο ηνπ ζπηηηνχ. Ο δνξπθφξνο ηεο Pluto έρεη κηα 

νζφλε αθήο 8.4 ηληζψλ θαη θάπνηα θνπκπηά πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δκπεξηέρεη ελζσκαησκέλν WiFi θαη κπαηαξία πνπ δίλεη ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηθέξεη ην δνξπθφξν κέζα ζην ζπίηη. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηνλ δνξπθφξν ηεο εηαηξίαο κπνξεί θαλείο λα θάλεη ρξήζε 

θηλεηψλ δνξπθφξσλ, πνπ ζηελ νπζία είλαη θηλεηά ηειέθσλα ζηα νπνία ν 

ρξήζηεο έρεη εγθαηαζηήζεη ινγηζκηθφ νηθηαθνχ ειέγρνπ. Οη θηλεηνί δνξπθφξνη 

(θηλεηά ηειέθσλα εδψ) ρξεζηκνπνηνχλ δίθηπν Bluetooth γηα ηελ επηθνηλσλία 

κε ην έμππλν ζπίηη φηαλ βξίζθνληαη εληφο εκβέιεηαο, ελψ φηαλ 

απνκαθξπλζνχλ ζπλδένληαη απηφκαηα ζηνλ πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 
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έηζη πξαθηηθά ν έιεγρνο ηνπ ζπηηηνχ γίλεηαη απφ νπνπδήπνηε ην θηλεηφ 

ιακβάλεη ζήκα απφ ην ηειεθσληθφ δίθηπν. 

 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ην ζχζηεκα ηεο Pluto πεξηέρεη θαη άιιεο 

πξναηξεηηθέο ζπζθεπέο φπσο δξνκνινγεηέο WiFi, κεηαηξνπείο ethernet θαη 

θάκεξεο αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θαη απηά ζην φιν 

ζχλνιν. Σν Pluto θαη ην LinuxMCE παξέρνπλ κηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά ιχζεσλ γηα ην έμππλν ζπίηη ζην 

ηειηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ. Όρη κφλν πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη 

ειεχζεξα ζην ρξήζηε λα ην πξνζαξκφζεη θαη λα ρηίζεη θάηη δηθφ ηνπ, αιιά 

επίζεο είλαη θαηάιιειν θαη βνιηθφ γηα εγθαηάζηαζε ζε έλα ππάξρνλ 

λνηθνθπξηφ. Καη ηα δχν “project” πξνζθέξνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ 

αθνξά ηελ νηθηαθή απηνκαηνπνίεζε ζπλ θάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε πνιπκέζσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηιάκε γηα δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζπηηηνχ, επηινγέο 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πεξηερφκελν ερεηηθφ ή 

νπηηθφ πνπ αθνινπζεί ην ρξήζηε κέζα ζην ζπίηη (π.ρ. κνπζηθή πνπ παίδεη ζην 

ρψξν πνπ κεηαθέξεηαη ν έλνηθνο) θαη άιια. Πξνθαλψο ην ζχζηεκα δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην επίπεδν ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηνπ “project” 

MavHome ή κε ηηο ελδνεπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ EasyLiving, αιιά ην 

γεγνλφο φηη ηα “project” είλαη open source ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 

απνηειεί έλα θαιφ ζεκείν έλαξμεο γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

ελαζρφιεζεο κε ην έμππλν ζπίηη.44 

 

 

 

 

υμπεράςματα 

 

Σν ελδνδίθηπν θαη ηα δηθηπσκέλα ζπίηηα ε αιιηψο smart homes γίλνληαη ηε 

δεθαεηία ηνπ '90 θαη ζηελ αξρή ηνπ 21νπ µηα πξαγκαηηθφηεηα. Υσξίο λα ην 

γλσξίδνπκε θαη εκείο νη ίδηνη, ηα ζπίηηα µαο γίλνληαη έμππλα. Οη αζχξκαηεο 
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εθαξκνγέο ελζσκαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δσέο µαο θαη ην έμππλν 

ζπίηη είλαη πιένλ µηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη  µπεη ζηηο δσέο µαο φρη απιά 

θάηη ηδαληθφ πνπ ζα θζάζνπκε ζην κέιινλ. Παξάγνληεο πνπ ην έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ζηε θαζεκεξηλφηεηα µαο είλαη αθελφο νη δηεπθνιχλζεηο πνπ 

παξέρεη θαη αθεηέξνπ ε πνιπηέιεηα πνπ µαο πξνζθέξεη.  

 

ηηο κέξεο καο, ηα εμσηεξηθά δίθηπα απνηεινχληαη ζπλήζσο είηε απφ έλα 

ηειεθσληθφ δίθηπν είηε απφ ηνλ ηνπηθφ LAN ππνινγηζηψλ (θαιψδην ή DSL). 

Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα είλαη εμνπιηζκέλα µε ηνπιάρηζηνλ µηα ηειεθσληθή 

γξακκή, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπίηηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ µία 

ηειεθσληθέο γξακκέο. ηελ Δπξψπε ν αξηζκφο ησλ ζπηηηψλ πνπ έρνπλ ηηο 

θαισδηαθέο ή ηηο επξπδσληθέο γξακκέο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ φηη 

ζηηο ΗΠΑ, αιιά βξίζθεηαη ζε άλνδν, θαζψο ε θαισδηαθή ηειεφξαζε είλαη πην 

δηαδεδνκέλε.  

 

Απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη ζθέθηνληαη φηαλ ζπδεηάκε φηαλ  αλαθεξφκαζηε ζε 

έμππλα ζπίηηα είκαη ε απηνκαηνπνίεζε. Η απηνκαηνπνίεζε ζηα έμππλα ζπίηηα 

ζήκεξα είλαη θάηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

ζπζθεπήο ή ελφο δηθηχνπ. Σν φξακα ηεο απηνκαηνπνίεζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 πιένλ είλαη µία πξαγκαηηθφηεηα. ηελ 

Ακεξηθή θαη ζηηο άιιεο πξνεγκέλεο ρψξεο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ηξφπνο 

δσήο. ηε ρψξα µαο ε απηνκαηνπνίεζε ζπηηηψλ ζηηο κέξεο µαο είλαη αθφκα ζε 

εκβξπαθή κνξθή φκσο ζηγά ζηγά έρεη αξρίζεη λα εμειίζζεηαη.  

 

Απηφκαηεο πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο πξνηίκεζεο γηα ην θσο, ηνπο ειέγρνπο 

θιίκαηνο θαη πνιιά άιια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ελφο 

δσκαηίνπ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ηα έμππλα ζπίηηα είραλ παξνπζηαζηεί 

ζπλήζσο ζην παξειζφλ, αιιά ζήκεξα ε δηαδηθαζία ηεο απηνκαηνπνίεζεο 

είλαη ήδε µηα πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο έρεη ήδε 

ελζσκαησζεί ζηηο ζπζθεπέο µαο ή ην ζπίηη µαο. Με ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ 

ή αλ δψζνπκε µηα εληνιή θσλήο ή αθφκα θαη µφλν µε ηελ παξνπζία µαο ζε 

έλα ρψξν έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Θέηνπκε ηνλ έιεγρν θιίκαηφο µαο 

ζε έλα γεληθφ επίπεδν πξνηίκεζεο θαη έρνπκε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρσξίο 

θαλ λα ρξεηάδεηαη λα ην ξπζκίδνπκε αλάινγα µε ηελ αιιαγή ησλ επνρψλ. 



Άιιε ξχζκηζε είλαη λα πξνγξακκαηίδνπκε ηνπο απμνκεησηέο έληαζεο 

θσηηζκνχ έηζη ψζηε αλάινγα µε ηε ζθνηεηλφηεηα ηνπ δσκαηίνπ λα αλάβνπλ 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. Όηαλ νη δηαζέζεηο µαο αιιάδνπλ, αιιάδνπκε ηε 

ξχζκηζε κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη απφ ηνλ ηειερεηξηζκφ. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη 

απηφκαηνη αληρλεπηέο θηλήζεσλ θαη ηνπο ζπλαγεξκνχο δηαξξεθηψλ. Δδψ ε 

απηνκαηνπνίεζε έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπίηηα µαο φηαλ είκαζηε 

καθξηά. 45 
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