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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Βπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ
Μάλζα θαη ηνλ Ώιέμαλδξν γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείραλ θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ άλζξσπν, απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ απνηειείηαη απφ έλα
δηεπξπκέλν δίθηπν ζην νπνίν ζπλδένληαη φια ηα αληηθείκελα θαη αιιειεπηδξνχλ
κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά ηνπ ζηνηρεία φπσο ε αξρηηεθηνληθή θαη νη
θχξηεο ηερλνινγίεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη βαζηθνί ηνκείο
ιεηηνπξγίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ησλ ηνκέσλ απηψλ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν επηδξνχλ ζηελ αλζξψπηλε δσή. Ώλαιχνληαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη αλαθέξεηαη ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπο.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη αλακελφκελεο κειινληηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ην
δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, θαη νη νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηφ.

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to examine the benefits arising from the use of
Iot and its applications in people's daily life. Internet of things consists of an
extensive network to which objects are connected and interact with each other.
Technical elements of Iot such as its architecture and its main technologies are
presented in order to fully understand the way it functions. Moreover, the main
functions and the most important applications are mentioned, along with the way
they influence people's daily life. Security issues arising from the use of Iot are
analysed by referring to possible solutions. Finally, the evolution of Iot and its
potential economic and business opportunities are presented.

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖΠΔΡΗΟΥΖ:ΑηαδίθηπνησλΠξαγκάησλ
ΛΔΞΔΗΚΛΔΗΓΗΑ:Αηαδίθηπν

ησλ

Πξαγκάησλ,ξαδηνζπρλφηεηεο,

Μεραλή

κε

κεραλή,λαλνηερλνινγία, έμππλααληηθείκελα
KEYWORDS: Internet of Things, RFID, Machine to Machine, nanotechnology, smart
objects
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
IP

Internet Protocol

M2M

Machine to Machine

NFC

Near Field Communication

ITU

International Telecommunication Union

RFID

Radio Frequency Identification

WiMAX

Worldwide inter-operability for Microwave Access

SOA

Service Oriented Architectures

GPS

Global Positioning System

EPC

Electronic Product Code

QoS

Quality of Service

BREL

Bussiness Process Execution Language

WDSL

Web Service Definition Language

IFF

Identification Friend or Foe

EAS

Electronic Article Surveillance

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor

IBM

International Business Machines

EEPROM Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory
UPC

Universal Product Code

SKU

Stock Keeping Unit

WORM

Write Once Read Many

MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

WMAN

Wireless Metropolitan Area Network

LAN

Local Area Network

WAMRS

Water Activated Mask Release System

SEP

Smart Energy Profile

TCP

Transmission Control Protocol

OEMs

Original Equipment Manufacturer
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MAC

Medium Access Control

WMN

Wireless Mesh Network

NFC

Near Field Communication

WSN

Wireless Sensor Network

PCM

Passive Communication Mode

ACM

Active Communication Mode

PLC

Programmable Logic Controller

GPRS

General Packet Radio Service

DSL

Digital Subscriber Line

GNSS

Global Navigation Satellite System

IETF

Internet Engineering Task Force

ARIN

American Registry for Internet Numbers

IPv6

Internet Protocol version 6

IPv4

Internet Protocol version 4

ITS

Intelligent Transport Systems

OBU

On Board Units

ANPR

Automatic Number Plate Recognition

VMS

Variable Message Sign

ACC

Adaptive Cruise Control

IPA

Intelligent Parking Assist

PSP

Policy Support Systems

SIoT

Social Internet of Things

HVAC

Heating Ventilating Air Conditioning

SMS

Short Message Service

LED

Light Emitting Diode

GSM

Global System for Mobile

DC

Direct Current

RBAC

Role Based Access Control

PRIS

Power Reactor Information System
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SN

Serial Number

ICAO

International Civil Aviation Organization

RF

Radio Frequency

EMF

Electromagnetic Field

SKRIBT

Schutz Kritiscer Brucken und Tunnel

ΔΑ

ηαζκφο Βμππεξέηεζεο Ώπηνθηλεηηζηψλ

ΤΟ

χγρξνλα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Οδεγνχ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ IoT
1.1 Ηζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ δηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ
Δ εμέιημε θαη εαλάπηπμε ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία.
Πξηλ κφιηο 25 ρξφληα, ζηελ ηφηε κνξθή ηνπ δηαδηθηχνπ, ήηαλ ζπλδεδεκέλνη
πεξίπνπ 1000 ππνινγηζηέο ππεξεζίαο. Ώπφ ηφηε έσο ζήκεξα, ην δηαδίθηπν
εμειίζζεηαη

ξαγδαίαθαη

επεθηείλεηαη

ζπλερψο,

ζπλδένληαο

δηζεθαηνκκχξηα

αλζξψπνπο κέζσ ππνινγηζηψλ θαη θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Βπηπιένλ, ε ζπλερήο
ζκίθξπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ε ηαρεία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ,
νδεγνχλ ζε κηα κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδηθηπαθά ζπλδεδεκέλσλ
αληηθεηκέλσλ.

Έλα ζεκαληηθφ επφκελν βήκα ηεο αλάπηπμεοηνπ δηαδηθηχνπ,

απνηειεί ε ζηαδηαθή εμέιημε θαζψο επίζεο θαη ε πξννδεπηηθή δηακφξθσζή ηνπ
απφ έλα κεγάιν δίθηπν δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ ζε έλα δίθηπν ην νπνίν
δηαζπλδέεη κεηαμχ ηνπο πνιιψλ εηδψλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Ώπφ βηβιία έσο
απηνθίλεηα θη απφ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο έσο είδε επξείαο θαηαλάισζεο (ηξφθηκα),
είλαη πιένλ ηθαλά λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε
αλζξψπνπο, ππνινγηζηέο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη ην Αηαδίθηπν
ησλ πξαγκάησλ (Internet Of Things).
Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ή IoTείλαη ε λέα επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο
ηερλνινγίαο, κε ηα δίθηπα πιεξνθνξηψλ ηνπ λα ππφζρνληαη ηε δεκηνπξγία λέσλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ,ζε ζπλδπαζκφ κε
κείσζε ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηνπ ελδερφκελνπ ξίζθνπ. Βμάιινπ, φηαλ ηα
αληηθείκελα κπνξνχλ φρη κφλν λα αληηιεθζνχλ ην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα
επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, ηφηε κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιεία

ηα νπνία είλαη

ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, θαζψο θαη λα δψζνπλ άκεζα
απαληήζεηο ζε απηά.Ώπηφ πνπ θαζηζηά επαλαζηαηηθφ ην ΕνΣ, είλαη φηη ηα
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη, νπζηαζηηθά ηψξα μεθηλνχλ λα
ζέηνληαη ζε εθαξκνγή θαη γηα κεξηθά απφ απηά, κάιηζηα, δελ απαηηείηαη θαλ ε
αλζξψπηλε ζπκκεηνρή.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ώπηνί θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο
ππεξεζίεο ζπλδπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηελ επηζπκεηή δηεξγαζία. Οη
ηερλνινγηθέο ηάζεηο φκσο, νδεγνχλ ην δηαδίθηπν θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζην λα
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αμηνπνηνχλ πην απνδνηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Βίλαη επξέσο γλσζηφ πσο
ηα πην επηηπρεκέλαηερλνινγηθά επηηεχγκαηα είλαη απηά πνπ παξακέλνπλ αθαλή,
θαη ε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη σο θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο
θνηλσλίαο.εκαληηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θηλεηή ηειεθσλία, πνπ έρεη
εηζρσξήζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη ην πιένλ απαξαίηεην
εξγαιείν, κε εθαξκνγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο
δσήο.
Γηα ην internet, παξφκνηα εμέιημε ζα απνηεινχζε ε κεηάβαζε ζηελ επνρή
ηνπ IoT. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην απηφ θεληξηθφ ξφιν ζα θαηέρνπλ ηα μερσξηζηά
αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλα ζε έλα δίθηπν θαη ζα
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Με ην ηξφπν απηφ νη ρξήζηεο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα
απνηεινχλ ην ελδηάκεζν κέινο πνπ θαιεί ηελ ππεξεζία γηα λα εληνπηζηεί θάπνην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αιιά ην ίδην ην αληηθείκελν ζα αιιειεπηδξά κε ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη γχξσ ηνπ.
Σα αληηθείκελα ηα νπνία ζα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, πνιιέο θνξέο
κπνξεί είηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηεπζχλζεηο IP
(IP addresses), είηε άιιεο θνξέο κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια
ζπζηήκαηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα θαη αηζζεηήξεο
(sensors) κε ζθνπφ λα γίλεη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην
πεξηβάιινλ ηνπο. Σν εχξνο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ IoT αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη
ζεκαληηθά

ζηελ

αληηκεηψπηζε

ησλ

ζεκεξηλψλ

θνηλσληθψλ

πξνθιήζεσλ.

Παξαδείγκαηνο ράξε, θαιάζηα ηξνθίκσλ κπνξεί λα δηαζέηνπλ αηζζεηήξεο πνπ
θαηαγξάθνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα απηνί λα
ελεξγνπνηνχλ αλ ρξεηάδεηαη ην θιηκαηηζηηθφ ηνπ ρψξνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα ηξφθηκα. Με ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ
κειινληηθνχ δηαδηθηχνπ αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη
θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο. ε κία θνηλσλία φπνπ ν ειηθηαθφο κέζνο φξνο
ζπλερψο απμάλεηαη, ηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ ζα κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα.
Βπίζεο ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζα αληινχληαη απφ δέληξα ηα νπνία ζα είλαη
δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ. Ώθφκε θαη ε δηαζχλδεζε νρεκάησλ είλαη
θάηη ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα κεηψζεη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο επίζεο λα ζπκβάιεη θαη ζηελ ειάηησζε ησλ
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ξππνγφλσλ νπζηψλ, εθφζνλ βέβαηα βειηησζεί ε δπλαηφηεηα αλαθχθισζήο ηνπο,
κεηψλνληαο έηζη ην ίρλνο άλζξαθα πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπο. πλεπψο, κε
βάζε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ε ελ ιφγσ δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην
βηνηηθφ επίπεδν κηαο θνηλσλίαο, αιιά θαη λα βξεη πάκπνιιεο εθαξκνγέο, αθνχ
πνιιέο δηαδηθαζίεο πιένλ ζα απηνκαηνπνηεζνχλ, θάηη πνπ ζα έρεη ζαλ
απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο.
Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε παξαπάλσ εηθφλα, αμίδεη λα επηθεληξψζνπκε ηελ
πξνζνρή καο ζε ηξία ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξίπινθε θχζε ηνπ ΕνΣ.
Ώξρηθά, δελ ζα ήηαλ νξζφ λα ζεσξήζνπκε ην κειινληηθφ δηαδίθηπν σο κία
επέθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ δηαδηθηχνπ αιιά θπξίσο σο έλα λέν δηαδίθηπν, ζην νπνίν
έλαο αξηζκφο απφ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο ζπζηήκαηα, ζα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνκέο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Αεχηεξνλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε κία πξφζθαηε έθζεζε
ηεο ISTAG (Revising Europe‘s ICT Strategy, Φεβξνπάξηνο 2009), ζα πξέπεη νη
ηερλνινγίεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ην κειινληηθφ δηαδίθηπν, λα είλαη δηακνξθσκέλεο
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα «ζπκβηψζνπλ» κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο αιιά θαη κε
απηέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ. Σέινο, ηα πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ απηά ηνπ
ζεκεξηλνχ δηαδηθηχνπ (ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ ην πξσηφθνιιν
TCP/IP), αθνχ νη δηαζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο δελ ζα είλαη κφλν ππνινγηζηέο θαη
θηλεηά ηειέθσλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί πνιιά δηαθνξεηηθά
πξσηφθνιιαεπηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεραλψλ (Machine-to-Machine
Communication

–Μ2Μ).

Δ

επηθνηλσλία

απηή

αθνξά

δπλεηηθά

50-70

δηζεθαηνκκχξηα 'κεραλέο', απφ ηηο νπνίεο κφλν ην 1% είλαη ζήκεξα ζπλδεδεκέλν.
Ώπηέο νη ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζε δψλεο πεξηνξηζκέλεο
πξφζβαζεο («ελδνδίθηπν ησλ πξαγκάησλ») ή λα είλαη πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ
(«Ίληεξλεη ησλ πξαγκάησλ»).

1.2 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ θαη επηθνηλσλία κεραλήο κε κεραλή
Σν «Αηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ» απνηειεί έλα φξακα ζην νπνίν ηα
αληηθείκελα γίλνληαη ελεξγφ κέξνο ηνπ δηαδηθηχνπ. Κάζε αληηθείκελν είλαη
κνλνζήκαληα πξνζδηνξηζκέλν θαη έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν, επίζεο ε ζέζε θαη ε
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θαηάζηαζή ηνπ είλαη γλσζηή. ε απηφ ην δηεπξπκέλν δηαδίθηπν, έρνπλ πξνζηεζεί
ππεξεζίεο θαη επθπΎα. Ο ςεθηαθφο θαη θπζηθφο θφζκνο ζπλδπάδνληαη, ελψ
επεξεάδνπλ ηειηθά ην επαγγεικαηηθφ, πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ καο πεξηβάιινλ.
Βδψ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ελψ νξηζκέλνη εμνκνηψλνπλ ηε λέα
απηή ηερλνινγία κε ηελ επηθνηλσλία κεραλήο κε κεραλή (Μ2Μ), κηα ηέηνηα ηαχηηζε
δελ είλαη νξζή.
Θέινληαο λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ,
κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη εθείλεο νη ηερλνινγίεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο
ζπζθεπέο, ρξεζηκνπνηψληαο κηθξνχο ππνινγηζηηθνχο αηζζεηήξεο πνπ εθηεινχλ
νξηζκέλα εηδηθά θαζήθνληα (επθπΎα), λα επηθνηλσλνχλ ή λα αλακεηαδίδνπλ κεηαμχ
ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Ώπηφ ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ απιψλ
πξσηνθφιισλ, πξφζθαηα φκσο θαη κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ δηαδηθηχνπ (ΕΡ)
κέζσ αζχξκαηεο ή ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, αιιά αθφκα θαη κέζσ ηεο
ππεξεζίαο ζχληνκνπ κελχκαηνο (SMS).
κσο, ην Αηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ
Μ2Μ ηερλνινγία. ρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αληηθεηκέλσλ γχξσ καο,
αθφκε θαη κε ζηαηηθά κε-έμππλα (ρσξίο λνεκνζχλε) αληηθείκελα, θαζψο επίζεο
θαη κε ηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη
δπλαηή αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην ρξφλν θαη νχησ θαζεμήο. Ώπηφ βέβαηα
δελ ζεκαίλεη φηη κε-επθπείο ζπζθεπέο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ΕνΣ κέζσ
παξαδείγκαηνο ράξηλ ελφο έμππλνπ ηειεθψλνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο πχιε γηα ην
δηαδίθηπν. Βλδεηθηηθά, έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ barcode
(γξακκηθνχ θψδηθα) κε ην βηβιίν πνπ δηαβάδνπκε, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
NFC (Near Field Communication – επηθνηλσλία θνληηλνχ πεδίνπ) αθφκα θαη κε κηα
δηαθήκηζε ζε εθεκεξίδα κέζσ κηθξνχ θψδηθα. Βπνκέλσο, ε Μ2Μ ηερλνινγία δελ
ζπληζηά ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, αιιά απνηειεί ππνζχλνιφ ηνπ.
Δ Αηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (International Telecommunications Union ITU) ζε κηα έθζεζε ηνπ 2005θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην δηαδίθηπν ησλ
πξαγκάησλ ζα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ ηφζν κε αηζζεηεξηαθφ φζν θαη
κε έμππλν ηξφπν». πλδπάδνληαο δηάθνξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ITU
πεξηγξάθεη ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ κέζσ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ, νη
νπνίεο είλαη: πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ (ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ), αηζζεηήξεο θαη
αζχξκαηα

δίθηπα

αηζζεηήξσλ(αίζζεζε

ησλ

πξαγκάησλ),ελζσκαησκέλα

ζπζηήκαηα θαη λαλνηερλνινγία.
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1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ
Ο νξηζκφο ησλ «πξαγκάησλ» είλαη πνιχ επξχο θαη πεξηιακβάλεη κηα
κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ ζηνηρείσλ. Ώπηά πεξηέρνπλ θαη θνξεηά πξνζσπηθά
αληηθείκελα πνπ έρνπκε πάλσ καο, φπσο έμππλα ηειέθσλα ή ςεθηαθέο
θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Βπίζεο πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο καο ηα νπνία
αθνξνχλ είηε ην ζπίηη, είηε ην απηνθίλεην ή αθφκα θαη ηελ εξγαζία καο. Καζψο θαη
πξάγκαηα πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε εηηθέηεο (RFID ή άιιεο) πνπ δηαζπλδένληαη
κέζσ ζπζθεπήο-πχιεο (π.ρ. έλα έμππλν ηειέθσλν). Με βάζε ηελ παξαπάλσ
ζεψξεζε, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ζπζθεπψλ θαη πξαγκάησλ ζα ζπλδέεηαη ζην
δηαδίθηπν, παξέρνληαο ην θαζέλα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, αιιά αθφκα θαη
ππεξεζίεο.
Σν φξακα απηφ εληζρχεη ηε ζπλδεζηκφηεηα απφ ην «θάζε-ζηηγκή, ζε θάζεζέζε» γηα «θάζε-έλαλ»,ζην «θάζε-ζηηγκή, ζε θάζε-ζέζε» γηα «θάζε-ηη» (ζρήκα 1.1).

ρήκα 1.1: Δ λέα δηάζηαζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.
[Πεγή: Sade Kuyoro, Folasade Osisanwo, and Omoyele Akinsowon (2015).
InternetofThings (IoT): AnOverview.]

Σν ΕνΣ θάλεη επηηξεπηφ ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα πξάγκαηα λα ζπλδεζνχλ
απφ νπνπδήπνηε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε νπνηνδήπνηε δίθηπν ή ππεξεζία.
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ην πιαίζην πνπ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ αλζξψπνπ θαη
«πξαγκάησλ», ε παξαπάλσ δπλαηφηεηα ηνπ ΕνΣ επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ην πεξηερφκελν, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ
απηψλ.
Χο πξνο ηε δνκή ηνπ ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ δηαθέξεη, απφ ηα δίθηπα
αηζζεηήξσλ θαη ην δηαδίθηπν, δηφηη νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ «πιηθά αληηθείκελα
πνπ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν», θάηη ην νπνίν βέβαηα ζεκαίλεη φηη ν ππξήλαο ηνπ
ΕνΣ είλαη ην ίδην ην δηαδίθηπν. Αειαδή, ελψ βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηεί
έλα δηεπξπκέλν δίθηπν ιεηηνπξγίαο. Βπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, γίλεηαη
κηα αλαγθαία δηεχξπλζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζην δίθηπν ζπζθεπψλ, ε νπνία κπνξεί
λα αθνξά νπνηνπδήπνηε είδνπο πξάγκαηα. Χζηφζν, αλ θαη δελ ππάξρεη απζηεξφο
νξηζκφο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην Αηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ σο ην δίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο ξαδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο (RFID - radio frequency
identification), ππέξπζξνπο αηζζεηήξεο, ζπζηήκαηα παγθφζκηνπ εληνπηζκνχ
ζέζεο, ζαξσηέο ιέηδεξ θαη άιιεο αηζζεηήξηεο δηαηάμεηο πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ
ηελ

επίηεπμε

έμππλσλ

ιεηηνπξγηψλ

αλαγλψξηζεο,

εληνπηζκνχ

ζέζεο,

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο. Σα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο
ζπκθσλεκέλνπ πξσηνθφιινπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε ζπλδεδεκέλν ζην
δηαδίθηπν ζηνηρείν απνζθνπεί ζηελ επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.
ην ζεκείν απηφ, θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ
πξαγκάησλ, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία
είλαη:
1. Δ νινθιεξσκέλε αίζζεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο RFID
ηερλνινγία,

αηζζεηήξεο

θαη

δπν

δηαζηάζεσλ

θψδηθα,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη
νπνπδήπνηε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
2. Δ αμηφπηζηε κεηάδνζε, ε νπνία αθνξά ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηα
αληηθείκελα

ζε

πξαγκαηηθφ

ρξφλν,

εκπιέθνληαο

ζπγρξφλσο

δηάθνξα

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαζψο θαη ην δηαδίθηπν.
3. Δ έμππλε επεμεξγαζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε έμππλσλ
εθαξκνγψλ φπσο ην cloud computing θαη ε αζαθήο αλαγλψξηζε (fuzzy
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identification). Ώπηφο ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή επθπνχο
ειέγρνπ πάλσ ζηα αληηθείκελα, θάηη ην νπνίν γίλεηαη δπλαηφ κέζσ ηεο αλάιπζεο
θαη επεμεξγαζίαο αξθεηά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ
πξαγκάησλ φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Kevin Ashton ην 1999. Ο
νξηζκφο πνπ έδσζε είλαη ν εμήο:
«ήκεξα νη ππνινγηζηέο θαη σο εθ ηνχηνπ ην Αηαδίθηπν εμαξηψληαη απφ ηνλ
άλζξσπν γηα ηελ απφθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ην δηαδίθηπν ζπιιακβάλνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν κε
δαθηπινγξάθεζε, κε ιήςε κηαο ςεθηαθήο εηθφλαο ή θαη ζάξσζε θψδηθα. Σν
πξφβιεκα είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη θαη πνιχ θαινί ζηελ θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζην πξαγκαηηθφ θφζκν κε βάζε ηελ
αθξίβεηα θαη ηελ πξνζνρή. Έηζη είκαζηε φκσο, έηζη είλαη ην πεξηβάιινλ καο, ε
θνηλσλία καο δελ βαζίδεηαη ζε ηδέεο ή πιεξνθνξίεο αιιά κε βάζε ηα πξάγκαηα.
Οη ηδέεο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη κελ ζεκαληηθέο αιιά ηα πξάγκαηα έρνπλ πνιχ
κεγαιχηεξε ζεκαζία. Χζηφζν ζήκεξα, ε ηερλνινγία είλαη ηφζν εμαξηεκέλε απφ ηα
δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπνπο γη‘ απηφ θαη νη ππνινγηζηέο
γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ηδέεο παξά γηα ηα πξάγκαηα. Ώλ είρακε
ππνινγηζηέο πνπ ήμεξαλ ηα πάληα γηα ηα αληηθείκελα ηνπο ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε λα
παξαθνινπζήζνπκε θαη λα κεηξήζνπκε ηα πάληα. Θα γλσξίδακε πφηε ρξεηάδνληαη
ζπληήξεζε ή επηζθεπή. Βπνκέλσο πξέπεη λα εληζρχζνπκε ηνπο ππνινγηζηέο κε
ηα δηθά ηνπο κέζα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπλ, λα
αθνχζνπλ θαη λα γεπηνχλ ηνλ θφζκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο» (Kevin,1999).
Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ησλ πξαγκάησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ην ηη αθξηβψο είλαη, πξέπεη λα αλαηξέμνπκε πίζσ ζηνπο θηιφζνθνπο
Ώξηζηνηέιε θαη Εσάλλε Φηιφπνλν. Ο Ώξηζηνηέιεο είλαη απηφο πνπ ππνζηεξίδεη φηη
ηα πξάγκαηα είλαη ηα φληα πνπ πεξηιακβάλνπλ νπζία, πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ηε
ζρέζε κεηαμχ ησλ άιισλ. Ο Φηιφπνλνο απφ ηελ άιιε κεξηά ρσξίδεη ηα πξάγκαηα
ζε απηά πνπ έρνπλ ςπρή, ηα έκςπρα θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ, ηα άςπρα.
Βπνκέλσο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξάγκαηα δελ πεξηνξίδνληαη
κφλν ζε πιηθά αιιά θαη ζε εηθνληθά. Σψξα, ζην πιαίζην ηνπ ΕνΣ ηα πξάγκαηα ζα
κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο κηα θπζηθή -πξαγκαηηθή ή ςεθηαθή-εηθνληθή νληφηεηα
πνπ θηλείηαη κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη κπνξεί λα επηζεκαλζεί. Ώπηά
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πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο, κε νλφκαηα ή κε έλα αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ
(Vermesan et al, 2009).
Σν ΕνΣ ζχκθσλα κε ηνπο Vermesan et al (2009) απνηειεί έλα κέινο ηνπ
κειινληηθνχ δηαδηθηχνπ θαη ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κία δπλακηθή ππνδνκή
ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ. Μία ππνδνκή κε δπλαηφηεηεο απηφ-ξχζκηζεο πνπ
βαζίδεηαη ζηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, φπνπ θπζηθά θαη εηθνληθά πξάγκαηα
έρνπλ ηαπηφηεηεο, θπζηθέο ηδηφηεηεο, έμππλεο δηεπαθέο θαη ελζσκαηψλνληαη ζην
δίθηπν

πιεξνθνξηψλ

αληαιιάδνληαο

δεδνκέλα.

Σν

κειινληηθφ

δηαδίθηπν

ζηεξίδεηαη ζε πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπγρψλεπζε
ησλ ππνινγηζηηθψλ δηθηχσλ, ησλ internet of media, θαη ησλ ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ, ελψ ην ΕνΣ ζε κηα παγθφζκηα πιαηθφξκα δηθηπσκέλε απφ
«πξάγκαηα». Ώπηφ ην δίθηπν ζα θαηαζηήζεη επηηξεπηφ ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα
«πξάγκαηα» λα ζπλδένληαη ζε απηφ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο θαη ζε νπνηαδήπνηε
ζηηγκή. Δ ιεηηνπξγία ηνπ ΕνΣ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα επέθηαζε ηεο
ππάξρνπζαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ,κέζα
απφ ηε λέα δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ «πξαγκάησλ». Οη θχξηνη ηνκείο
εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ ΕνΣ είλαη νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ε ςπραγσγία, ε
ελέξγεηα θ.ά.
Δ παγθφζκηα πιαηθφξκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηε ζπγρψλεπζε φισλ
ησλ δηθηχσλ ζα είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε πξφθιεζε ζρεηηθά κε
ζηελ θσδηθνπνίεζε βίληεν θαη ηε 3D επεμεξγαζία βίληεν, ζα ζπκβάιεη επίζεο
ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ φπσο είλαη ηα multiplayer παηρλίδηα γηα
έμππλα θηλεηά ηειέθσλα. Ώθφκε, αλακέλεηαη λα βξεη εθαξκνγή ζηνλ ςεθηαθφ
θηλεκαηνγξάθν θαζψο θαη ζηηο εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δ
πιαηθφξκα απηή ζπλδπάδεη ηνλ ςεθηαθφ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ρξεζηκνπνηψληαο
δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη ηερληθά ζηνηρεία καδί. Βθαξκνγέο, ππεξεζίεο, θαη δίθηπα
ζα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε εληειψο δηαθνξεηηθνχο αιιά θαη
πξσηνπνξηαθνχο ηξφπνπο. Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ζα θέξεη ρεηξνπηαζηά
επηρεηξεκαηηθά νθέιε φπσο ε πςειή αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ πξντφλησλ, ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θχθινπ δσήο, θαη ε
θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (Vermesan et al, 2009).
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Ο φξνο πξάγκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε
ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη (ζρήκα 1.2). ηελ βηνκεραλία είλαη ν
εμνπιηζκφο, ην πξντφλ, ηα κεηαθνξηθά κέζα. ην πεξηβάιινλ είλαη ηα θηήξηα, ηα
δέληξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε πξνζηαζία
ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σψξα ζηελ θνηλσλία κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο πξάγκαηα νη
ζπζθεπέο, φπσο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δεκφζηνπο
ρψξνπο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ησλ πφιεσλ θαη ησλ
αλζξψπσλ.

ρήκα 1.2: χλδεζε ησλ θεληξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ IoT.
[Πεγή: Sade Kuyoro, Folasade Osisanwo, and Omoyele Akinsowon (2015).
Internet of Things (IoT): An Overview.]

1.4 ΖζέζεηνπIoTζήκεξα
Σν Αηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη έλα φξακα ην νπνίν ρηίδεηαη ζήκεξα.
Ώλακέλεηαη λα αζθήζεη θαζνξηζηηθφ ξφινζε έλα κεγάιν εχξνο πξαγκάησλ, ζηα
ζπίηηα, ζηηο πφιεηο, ζηνπο δξφκνπο κε απνηέιεζκα φια ηα παξαπάλσ λα γίλνπλ
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πην ‗‘έμππλα‘‘. Θα είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εξγαζία, ηε θηιία, ηε δηαζθέδαζε, ηελ
αζθάιεηα θαη ηε ζηήξημε ηνπ αλζξψπνπ (Vermesan et al, 2009).
Δ δηάδνζε ηνπ κειινληηθνχ δηαδηθηχνπ εμαξηάηαη φπσο είλαη θπζηθφ απφ
πνιινχο παξάγνληεο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο είλαη ε έθηαζε πνπ έρεη
πάξεη ην ζεκεξηλφ δηαδίθηπν αιιά πφζν κάιινλ θαη ε αικαηψδεο ηερλνινγηθή
εμέιημε ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ. Βίλαη γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ
ζπζθεπψλ πνπ είλαη ήδε δηαζπλδεδεκέλεο κέξα κε ηε κέξα απμάλεηαη, ελψ ην
κέγεζφο ηνπο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ηφζν πνπ πνιιέο θνξέο δελ γίλνληαη νξαηέο
απφ ην αλζξψπηλν κάηη. Χζηφζν δελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί πιήξσο ε
δηαζχλδεζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη
λα θαζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια. Έλα άιιν ζέκα απνηειεί ε
θηλεηηθφηεηα (mobility). Με ηνλ φξν θηλεηηθφηεηα ελλννχκε ηα αζχξκαηα κέζα
επηθνηλσλίαο (wireless communication) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαζπλδεδεκέλεο
ζπζθεπέο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε θίλεζε (γηα παξάδεηγκα θηλεηά
ηειέθσλα, θνξεηνί ππνινγηζηέο, θηι.). Χζηφζν φκσο, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ
εηδηθά δηακνξθσκέλα πξσηφθνιια γηα ηελ αζθαιή απνζηνιή θαη ιήςε ησλ
κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ, θαζψο είλαη δχζθνιν θάζε θνξά λα εληνπηζηεί πιήξσο ε
ζέζε ηνπο. Έλα ηέηνην πξσηφθνιιν, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη
ζθνπνχο

επξπδσληθφηεηαο

(broadband)

κεηαμχ

αζχξκαηα

ζπλδεδεκέλσλ

ζπζθεπψλ, είλαη ην WiMAX. Σέινο, έλαο επίζεο ζπνπδαίνο παξάγνληαο είλαη θαη
απηφο

ηεοεηεξνγελνχοθχζεο

θαη

πνιππινθφηεηαοησλ

δηαζπλδεδεκέλσλ

ζπζθεπψλ. Σν κειινληηθφ δηαδίθηπν ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ
δηαζχλδεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζπζθεπψλ, πξάγκα πνπ
δεκηνπξγεί κία πξφθιεζε γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, νη νπνίνη ζα έξζνπλ
αληηκέησπνη κε ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο αιιά θαη ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ζε
εξσηήκαηα, φπσο ην πνηεο ζπζθεπέο έρεη λφεκα λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο.
πλεπψο, πιένλ κηιάκε γηα ηελ επνρή φπνπ νη θεληξηθνί θαη νη πξνζσπηθνί
ππνινγηζηέο (laptops θαη pcs) ζα ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλνη. Ώπφ εδψ θαη ζην
εμήο ε ηερλνινγία ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, επεξεάδνληαο
ηελ κε δξαζηηθφ θαη δηάθαλν ηξφπν.

26
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ IoT
2.1 Αξρηηεθηνληθή
Οη αξρηηεθηνληθέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δνκή ηνπ IoTκε
ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ νκαιή απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Βηδηθφηεξα ε
θαηαλεκεκέλε, εηεξνγελήο θχζε ηνπ IoTαπαηηεί ηελ εθαξκνγή hardware/δηθηχνπ,
softwareθαη αξρηηεθηνληθψλ ηθαλψλ λα ζπληεξήζνπλ ηηο ζπζθεπέο απηέο θαη ηηο
ππεξεζίεο. Δ αξρηηεθηνληθή θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο:


Hardware/network:Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απηψλ έρεη πξνηαζεί λα
ζηεξίμεη ηα θαηαλεκεκέλα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχληαη
απφ ην IoT. Οη πνηθίιεο αξρηηεθηνληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ IoTηνλίδνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ δεηήκαηφο ηεο.



Software:Οη αξρηηεθηνληθέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο
ζε ππεξεζίεο πξνζθεξφκελεο απφ ζπζθεπέο IoT. Βίλαη επίζεο αλαγθαία ε
ζπκβνιή ησλ αξρηηεθηνληθψλ απηψλ ζηελ εμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ. Βηδηθφηεξα, νη αξρηηεθηνληθέο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο
ππεξεζίεο (ServiceOrientedArchitectures - SOA)ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά
ζην ΕνΣ θαζψο εζηηάδνπλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ επειημία.



Process:Σν ΕνΣ ζα επεξεάζεη ρσξίο ακθηβνιία ηηο ιεηηνπξγίεο ζηηο
επηρεηξήζεηο. Ώπηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ιεηηνπξγηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην IoT. Βηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο
πξνζπάζεζαλ

λα

θαηαζθεπάζνπλ

ξνή

εξγαζηψλ

πξνθεηκέλνπ

λα

ππνζηεξίμνπλ ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα.


General/requirements:Αελ

ππάξρεη

ζπκθσλία

ζρεηηθά

κε

κηα

αξρηηεθηνληθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην IoT. Έλαο κεγάινο
αξηζκφο άξζξσλ πξνηείλεη ζρέδηα αξρηηεθηνληθήο ελψ άιινη πξνηείλνπλ
θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αξρηηεθηνληθψλ φπσο θαη
κηα αξρηηεθηνληθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ έμππλσλ
αληηθεηκέλσλ.
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ρήκα 2.1: Γεληθή Ώξρηηεθηνληθή ηνπ IoT
[Πεγή: FarooqM.U., WaseemM., KhairiA., MazharS., (2015). A Critical Analysis on the
Security Concerns of Internet of Things (IoT).]

2.1.1. Δπίπεδα αξρηηεθηνληθήο IoT
Γεληθά ην IoT κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε 4 θχξηα επίπεδα (ζρήκα 2.1) φπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

2.1.1.1.Δπίπεδν αληίιεςεο (PerceptionLayer)
Σν επίπεδν απηφ απνηειείηαη απφ αηζζεηήξεο δεδνκέλσλ φπσο ην RFID,
barcode, θάκεξα, GPS, Μ2Μ ηεξκαηηθά, πχιε αηζζεηήξα θαη δηάθνξα άιια δίθηπα
αηζζεηήξσλ.

Πνιιά

απ‘

απηά

παξέρνπλ

αλαγλψξηζε

θαη

απνζήθεπζε

πιεξνθνξηψλ, ζπιινγή δεδνκέλσλ, επηθνηλσλία θαη έιεγρν. Βπνκέλσο, θχξηεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ επηπέδνπ απηνχ ε αληίιεςε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη
ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ αηζζεηήξσλ.

2.1.1.2.Δπίπεδν δηθηύνπ (NetworkLayer)
Ώπνηειεί έλα ζπγθιίλνλ δίθηπν ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη απφ φια ηα είδε
δηθηχσλ επηθνηλσληψλ θαη ην δηαδίθηπν. Μέζσ απηνχ ηνπ επηπέδνπ νη πιεξνθνξίεο
πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν κεηαδίδνληαη ζε θάπνην ζχζηεκα
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο φπσο ην Internet, ην
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MobileNetwork ή νπνηνδήπνηε άιιν αμηφπηζην δίθηπν. Σν επίπεδν απηφ έρεη ηελ
ηθαλφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ ιεηηνπξγία
πιεξνθνξηψλ. Παξέρεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο απφ ηα ζηξψκαηα
αληίιεςεο νινθιεξψλνληαο ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ
ζηξψκαηνο αληίιεςεο θαη ηνπ ζηξψκαηνο εθαξκνγήο.

2.1.1.3. Δλδηάκεζν ινγηζκηθό (Middle-wareLayer)
Ώπνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επίπεδα θαη απνηειείηαη απφ
ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ εθηεινχλ απηφκαηεο ελέξγεηεο,
βαζηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ζπλδένπλ ην
ζχζηεκα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία παξέρεη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο ζηα
δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ. Σν επίπεδν απηφ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο
ππεξεζίεο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ίδην ηχπν ππεξεζηψλ αλάκεζα ζηηο
ζπλδεδεκέλεο ππεξεζίεο. Βπνκέλσο, ην επίπεδν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα
θξίζηκεο ζεκαζίαο ιεηηνπξγίεο φπσο ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ν έιεγρνο
(θηιηξάξηζκα) δεδνκέλσλ, ν έιεγρνο πξφζβαζεο θαζψο θαη γηα ηνλ Διεθηξνληθφ
θσδηθφ πξντφληνο (EPC).
Σν

middle-wareείλαη

έλα

ζηξψκα

softwareή

έλα

ζχκπιεγκα

ππνζηξσκάησλ αλεπηπγκέλναλάκεζα ζηα ηερλνινγηθά επίπεδα θαη ηα επίπεδα
εθαξκνγψλ. Σν middle-ware έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θεξχμεη ηηο ιεπηνκέξεηεο
δηαθνξεηηθψλ

ηερλνινγηψλ

θαη

ην

ραξαθηεξηζηηθφ

απηφ

θαζηζηά

ηνλ

πξνγξακκαηηζηή ηθαλφ λα εληνπίδεη δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
θχξην έξγν ηνπο, πνπ είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ην IoT. Σν middle-ware
γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ράξηο ζηνλ θχξην ξφιν ηνπ πνπ
είλαη ε απινπνίεζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ θαη ε ελζσκάησζε
ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ ζε λέεο ηερλνινγίεο.
Οη αξρηηεθηνληθέο middle-ware αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ
πξνζέγγηζε

ηεο

αξρηηεθηνληθήο

πνπ

πξνζαλαηνιίδεηαη

ζηηο

ππεξεζίεο

(ServiceOrientedArchitecture - SOA). Δ ρξήζε δηεπαθψλ θαη πξσηνθφιισλ δίλεη
κηα νξηδφληηα νπηηθή ελφο ζπζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο. Δ αλάπηπμε δηεξγαζηψλ
πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηνπ SOA είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ
ππεξεζηψλ (νη νπνίεο ζπλδένληαη κε αληηθείκελα). Ώπηφ δηεπθνιχλεη ηελ
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αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηκεκάησλ κηα επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ κείσζε ηνπ
ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο πνπ
επηβάιιεη

ε

εμέιημε

ηεο

αγνξάο.

Μηα

πξνζέγγηζε

SOAεπηηξέπεη

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ softwareθαη ηνπ hardware, θαζψο δελ επηβάιιεη κηα
ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο (ζρήκα 2.2).

ρήκα 2.2: Ώξρηηεθηνληθή SOAγηα ην ελδηάκεζν ινγηζκηθφ ηνπ IoT
[Πεγή: LuigiAtzori, AntonioIera, GiacomoMorabito, (2010). The Internet of Things: A
survey.]

Οη

πεξηζζφηεξεο

κειέηεο

πνπ

αθνξνχλ

ιχζεηο

middle-wareγηα

ην

IoTαλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο SOA. Παξφιν πνπ δελ
ππάξρεη κηα θνηλψο απνδεθηή αξρηηεθηνληθή ζηξσκάησλ νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο
αληηκεησπίδνπλ

ηα

ίδηα

πξνβιήκαηα

παξέρνληαο

έλα

θνηλφ

ζχκπιεγκα

ππεξεζηψλ. Ώπηνί νη θνηλνί ζηφρνη νδεγνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ παξαθάησ ζρεδίνπ
middle-ware:
Δθαξκνγέο (applications): Οη εθαξκνγέο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο αξρηηεθηνληθήο,
εμάγνληαο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ην
ζηξψκα δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ. Μέζσ ηεο ρξήζεο
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πξσηνθφιισλ, ππεξεζηψλ webθαη ηερλνινγηψλ, νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άξηηα ελζσκάησζή ηνπο, κεηαμχ θαηαλεκεκέλσλ
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ.
ύλζεζε ππεξεζηώλ (servicecomposition): Πξφθεηηαη γηα θνηλφ ζηξψκα ζηελ
θνξπθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδεηαη ζε SOA.
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ζχλζεζε ππεξεζηψλ πξνζθεξφκελσλ απφ
αληηθείκελα δηθηχσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ (ζε απηφ
ην ζηξψκα δελ ππάξρνπλ ζπζθεπέο αιιά ππεξεζίεο). Οη ππεξεζίεο εθηεινχληαη
ζε ρξφλν εθηέιεζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Δ ινγηθή πίζσ απφ ηε
δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ
ξνέο εξγαζηψλ. Μηα ζπλήζεο επηινγή είλαη ε πηνζέηεζε γισζζψλ φπσο BREL
(BusinessProcessExecutionLanguage). Οη γιψζζεο ησλ εξγαζηψλ ξνήο νξίδνπλ
δηαδηθαζίεο πνπ επηθνηλσλνχλ κε εμσηεξηθέο παξακέηξνπο κέζσ ππεξεζηψλ web,
πνπ νξίδνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο WSDL (WebServiceDefinitionLanguage)
Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ (servicemanagement): Σν ζηξψκα απηφ παξέρεη ηηο
θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα θάζε αληηθείκελν. ε απηφ ην ζηξψκα,
ην ελδηάκεζν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη κηα δηεπξπκέλε νκάδα ιεηηνπξγηψλ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζεQoS. Σν ζηξψκα απηφ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ
αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ζε ρξφλν εθηέιεζεο, κε ζθνπφ λα επηηειέζεη ηηο
αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο. Σν αλψηεξν επίπεδν κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ζχλζεηεο
ππεξεζίεο ζπλδεδεκέλν κε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ ην ζηξψκα.
Αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ (objectabstraction): Σν IoT ζηεξίδεηαη ζε έλα εθηελέο,
εηεξνγελέο ζχζηεκα αληηθεηκέλσλ πνπ παξέρνπλ ην θάζε έλα ζπγθεθξηκέλεο
ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο. Τπάξρεη φκσο ε αλάγθε ελφο ζηξψκαηνο
ηθαλνχ λα ελαξκνλίδεη ηελ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο κε κία θνηλή
γιψζζα θαη δηαδηθαζία. Τθίζηαηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο ελφο επηπέδνπ πνπ
απνηειείηαη απφ δχν θχξηα ππνζηξψκαηα: ην ζηξψκα δηεπαθήο θαη επηθνηλσλίαο.
Σν πξψην παξέρεη κηα δηεπαθή web πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε φισλ
ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν. Σν δεχηεξν ππφζηξσκα εθαξκφδεη ηε ινγηθή πνπ
βξίζθεηαη πίζσ απ‘ ηηο κεζφδνπο (ζε κηα νκάδα εληνιψλ) γηα λα επηθνηλσλήζεη κε
αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
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2.1.1.4.Δπίπεδν εθαξκνγώλ (ApplicationLayer)
Ώπνηειείηαη θπξίσο απφ είδε ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ, κε θχξηεο
ιεηηνπξγίεο ηε ζχγθιηζε, ηε κεηαηξνπή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή πιαηθφξκα ππνζηήξημεο γηα ηνπο ρξήζηεο. Σν
επίπεδν εθαξκνγψλ είλαη ε ηερλνινγία ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο βηνκεραλίαο γηα λα επηηεπρζεί κηα επξεία
ζεηξά επθπψλ ιχζεσλ εθαξκνγψλ. Σν επίπεδν απηφ πξαγκαηνπνηεί πνιιέο απφ
ηηο εθαξκνγέο ηνπ IoT πνπ βαζίδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη
ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο (SmartTransportation), ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
(SmartHospital), ην πεξηβάιινλ (SmartEnvironment) θαη ην ζπίηη (SmartHome).
Βπηπιένλ, ην επίπεδν απηφ είλαη αξκφδην γηα πνιιέο εθαξκνγέο κέζσ ηεο
δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο RFID, ελψ ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.

2.2 Κύξηεο ηερλνινγίεο γηα ην ΗνΣ
Έλα επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηελ ππνδνκή έμππλνπ
δηθηχνπ. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί έμππλν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνεγκέλεο
ηερλνινγίεο αιιά θαη εθαξκνγέο απφ ηηο νπνίεο ζα παξάγεηαη έλαο πνιχ κεγάινο
αξηζκφο δεδνκέλσλ, ηα νπνία αλαιχνληαη, ειέγρνληαη θαη εμππεξεηνχλ αξθεηέο
ιεηηνπξγίεο.

2.2.1 Σαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID)
Δ Radio Frequency Identification (RFID) απνηειεί κηα ηερλνινγία
απηφκαηεο αλαγλψξηζεο φπνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκαηνδνηεκέλσλ ζηνηρείσλ
φπσο άλζξσπνη, δψα θαη αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη ξαδηνθχκαηα. ηεξίδεηαη
ζηελ απνζήθεπζε θαη αζχξκαηε αλάθηεζε δεδνκέλσλ κέζσ κηθξνζθνπηθψλ
ζπζθεπψλ. Μηα εηηθέηα RFID, είλαη γλσζηή αθφκε σο «electronic label»,
«transponder» ή «code plate» ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα RFID chip, ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε κηα θεξαία. Οη εηηθέηεο κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ κεγάιε
απφζηαζε ρσξίο λα απαηηείηαη ε νπηηθή επαθή.
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2.2.1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Ώλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία μεθίλεζε λα δηαδίδεηαη ηα ηειεπηαία
ρξφληα,

δελ ζεκαίλεη

φηη

ε

έλλνηα

ηνπ

RFID είλαη

θαηλνχξηα.

Ώξρηθά

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, θαηά ηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην
Πφιεκν, ψζηε λα αληρλεχνληαη θαη ηα μερσξίδνληαη ηα ερζξηθά αεξνπιάλα απφ ηα
ζπκκαρηθά (ζχζηεκα IFF). Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ ζεκεξηλή ρξήζε θαη
δεκνζηφηεηα ηνπ RFID, είλαη ε ζπλερήο κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ (tags θαη readers), κε ηξφπν ηέηνην έηζη ψζηε ε ηερλνινγία λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αξρίδεη λα
αληηθαζηζηά ρξήζεηο ησλ γλσζηψλ καο barcodes.Δ γέλλεζε ηνπ ξαληάξ ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ε αλάπηπμή ηνπ θαηέιεμε ζηελ ηερλνινγία RFID, αθνχ
ε RFID είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο κεηάδνζεο ξαδηνθπκάησλ θαη ηνπ
ξαληάξ.
Ώπφ ην 1600 έσο ην 1800, ππήξμε κηα έθξεμε ηεο γλψζεο ζηε παξαηήξεζε
ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηνπ καγλεηηζκνχ θαη ηεο νπηηθήο, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ κηα
βάζε ζπλερψο εμειηζζφκελε, κε ζρεηηθέο καζεκαηηθέο παξαηεξήζεηο . Σν 1800
ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο ζεκειηψδνπο θαηαλφεζεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
ελέξγεηαο. Σν 1846 ν Άγγινο πεηξακαηηζηήο Michael Faraday, εηζεγήζεθε φηη ηφζν
ην θσο φζν θαη ηα ξαδηνθχκαηα είλαη κηα κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο, ελψ
ην 1887, ν Γεξκαλφο θπζηθφο Heinrich Rudolf Hertz, ήξζε λα επηβεβαηψζεη ηελ
ζεσξία ηνπ Maxwell γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή, θαη ζεσξείηαη σο ν πξψηνο πνπ
θαηάθεξε ηελ εθπνκπή θαη ιήςε ξαδηνθπκάησλ. Σν 1896, ν Guglielmo Marconi
θαηάθεξε κε επηηπρία λα κεηαδψζεη κέζσ ξαδηνηειεγξαθίαο ζηελ άιιε άθξε ηνπ
Ώηιαληηθνχ. Σν 1906, ν Ernst FW Alexanderson, θαηάθεξε ηελ πξψηε παξαγσγή
θαη κεηάδνζε ζπλερψλ ξαδηνθπκάησλ θαη ξαδηνζεκάησλ. Ώπηφ ην επίηεπγκα,
ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο ζχγρξνλεο ξάδην-επηθνηλσλίαο.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1948, δεκνζηεχζεθε κία έξεπλα-νξφζεκν ηνπ Harry
Stockman κε ηνλ ηίηιν «Βπηθνηλσλία κε Μέζα Ώλαθιψκελεο Βλέξγεηαο»
(―CommunicationbyMeansofReflectedPower‖), ε νπνία πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ RFID.Ο Stockman ζηελ έξεπλα απηή αλαθέξεη φηη γηα λα
κπνξέζνπλ λα ιπζνχλ θάπνηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ απέκελαλ θαη αθνξνχζαλ
ηελ αλαθιψκελε ελέξγεηα, έπξεπε λα γίλεη ζεκαληηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε θαζψο
θαη έξεπλα ηνπ πεδίνπ ησλ ρξήζηκσλ εθαξκνγψλ. Όζηεξα απφ 30 ρξφληα άξρηζε
λα πξαγκαηνπνηείηαη ην φξακα ηνπ Stockman αθνχ απαηηνχληαλ ε αλάπηπμε ηνπ
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ηξαλδίζηνξ, ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο, ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή, ε αλάπηπμε
ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαζψο θαη αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο δηεμαγσγήο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.Δ δεθαεηία ηνπ 1950 ήηαλ κηα πεξίνδνο εμεξεχλεζεο
ησλ ηερληθψλ RFID, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηε ξαδηνηερλνινγία θαη ην
ξαληάξ, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940. Πνιιέο ηερλνινγίεο πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ RFID δηεξεπλήζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα, φπσο ηα καθξάο εκβέιεηαο ζπζηήκαηα
αλακεηάδνζεο
πεξηιακβάλνπλ

ζηα

αεξνζθάθε.

έξγα

φπσο

Οη
απηφ

εμειίμεηο
ηεο

ηεο

δεθαεηίαο

D.B.

transmissionsystemswithmodulatablepassiveresponder».

Harris
Δ

ηνπ

1950,

«

Radio

ηερλνινγία

RFID

φκσο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη 1980.
Σελ δεθαεηία ηνπ ‘60 αξθεηνί εθεπξέηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηερλνινγία
RFID,

φπσο

ν

Robert

Richardson

κε

ην

έξγν

ηνπ

«Remotelyactivatedradiofrequencypowereddevices», θαη ν J. H. Vogelman κε ην
«Passive data transmission techniques utilizing radar echoes». Ώξθεηέο εηαηξίεο
φπσο ε Sensormatic, ε Checkpoint θαη ε Knogo κειέηεζαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ RFID εμαηηίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ μεθηλνχζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ
‘60. Οη εηαηξίεο απηέο αλέπηπμαλ εμνπιηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα πεηχραηλαλ
ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ελφο αληηθεηκέλνπ (electronic article surveillance
(EAS)) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Δ EAS είλαη
αλακθηζβήηεηα ε πξψηε θαη πην δηαδεδνκέλε εκπνξηθή ρξήζε ηνπ RFID. Δ EAS
φπσο θαη άιια ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ησλ
κηθξνθπκάησλ ή ηελ επαγσγηθή (conductive) ηερλνινγία. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ
εηηθέηεο πνπ απνζεθεχνπλ έλα bit (1-bit tags) νπφηε ην κφλν πνπ κπνξεί λα
αληηιεθζεί θαλείο είλαη ε παξνπζία ή απνπζία κηαο εηηθέηαο. κσο νη εηηθέηεο
απηνχ ηνπ είδνπο είλαη θζελέο θαη δελ παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ θινπψλ.
Σελ δεθαεηία ηνπ ‘70 μεθηλά κηα πην έληνλε κειέηε ηεο RFID απφ
θαηαζθεπαζηέο, εθεπξέηεο, εηαηξίεο, αθαδεκατθά ηλζηηηνχηα θαη θπβεξλεηηθά
εξγαζηήξηα, , ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνζεκείσηε πξφνδνο απφ ηδξχκαηα φπσο
ην Los Alamos Scientific Laboratory ζην Northwestern University θαζψο θαη ζην
Microwave Institute Foundation ζηελ νπεδία. Ώθφκε κηα απφ ηηο πξψηεο αιιά θαη
αξθεηά αμηφινγε εξγαζία ήηαλ απηή ησλ AlfredKoelle, StevenDepp θαη
RobertFreyman

κε

ηίηιν

―Short-

rangerediotelemetryforelectronicidentificationusingmodulatedbacksatter‖ ην 1975.
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ΐέβαηα, ππήξραλ θαη κεγάιεο εηαηξίεο νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο RFID, φπσο ε Raytheon κε ην ―Raytag‖, ε εηαηξία RCA κε ηνλ
Richard Klensch πνπ αλέπηπμαλ ην ≪Διεθηξνληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο≫
(―Electronic

identification

system‖)

θαη

κε

ηνλ

F.Sterzer

ην

―Electroniclicenseplateformotorvehicles‖, αιιά θαη ε εηαηξία Fairchild κε ηνπο
Thomas Meyers θαη Ashley Leigh πνπ αλέπηπμε ην ―Passive encoding microwave
transpoder‖. Βπίζεο, κεγάιεο εηαηξίεο έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο RFID, φπσο ε Raytheon Raytag ην 1973, θαη ε Richard Klensch ηεο
RCA ην 1975 κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο. Δ
Ληκεληθή

Ώξρή

ηεο

Νέαο

Τφξθεο

δηέζεηε

επίζεο

ζπζηήκαηα

ειέγρνπ

θαηαζθεπαζκέλα απφ ηελ General Electric, Philips θαη άιιεο εηαηξείεο. Σέινο, ηελ
δεθαεηία ‘70 έγηλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
δψσλ (tracking), ηελ παξαθνινχζεζε νρεκάησλ θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ζηα
εξγνζηάζηα. Δ ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ζε δψα ελίζρπζε ην ελδηαθέξνλ ζηελ
Βπξψπε, έηζη λέεο εηαηξίεο φπσο ε Alfa Laval θαη ε Neclap ελίζρπζαλ ηελ
αλάπηπμε RFID ζπζηεκάησλ.
Σελ δεθαεηία ηνπ ‘80 ζπληειέζηεθε πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο
RFID.ηηο ΔΠΏ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ήηαλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ
πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηα δψα. ηελ Βπξψπε,
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξαηεξήζεθε ζηα ζπζηήκαηα κηθξνχ εχξνπο γηα ηα δψα
θαζψο θαη ζε βηνκεραληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο κνινλφηη νη δξφκνη κε
δηφδηα ζηελ Εηαιία, Γαιιία, Εζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ννξβεγία εμνπιίζζεθαλ κε ηα
RFID. Κιεηδί γηα ηελ ηαρεία επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ RFID, ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή (PC) πνπ επέηξεςε ηελ εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ζπιινγή
θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηα ζπζηήκαηα RFID. Οη εηηθέηεο RFID
θαηαζθεπάδνληαη

απηήλ ηελ πεξίνδν

σο

πξνζαξκνζκέλα

νινθιεξσκέλα

θπθιψκαηα CMOS, πνπ ζπλδπάδνληαη κε μερσξηζηά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ
εηηθεηψλ κε κηθξνθχκαηα. Δ EEPROM έγηλε ε επηινγή ηεο κε κεηαβιεηήο κλήκεο,
πνπ επηηξέπεη κεγάιε παξαγσγή παλνκνηφηππσλ εηηθεηψλ νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη εμαηνκηθεπκέλεο, κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ. Ώπηέο νη εμειίμεηο
νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζην κέγεζνο ησλ εηηθεηψλ, θαη ζε αχμεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ. Σν εκπφδην ηνπ απαηηνχκελνπ κεγέζνπο ηεο θεξαίαο, ήηαλ πιένλ
ζεκαληηθφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ εηηθεηψλ.
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Δ δεθαεηία ηνπ ‘90 ήηαλ κηα ζεκαληηθή δεθαεηία γηα ηελ εμέιημε ηεο RFID
ηερλνινγίαο θαζψο παξαηεξήζεθε κεγάιεο θιίκαθαο αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο
ζπιινγήο δηνδίσλ ζηηο ΔΠΏ. Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπιινγήο δηνδίσλ ζε
απηνθηλεηφδξνκν άλνημε ην 1991 ζηελ Οθιαρφκα, ελψ ε πξψηε ζπλδπαζκέλε
πξνζπάζεηα είζπξαμεο δηνδίσλ θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο,
εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Υηνχζηνλ ην 1992. ηελ Οθιαρφκα ηα νρήκαηα
κπνξνχζαλ λα πεξλνχλ κε κεγάιεο ηαρχηεηεο απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ
δηνδίσλ (ζηα νπνία ππήξραλ θάκεξεο γηα ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο),
ρσξίο λα εκπνδίδνληαη. Πνιιά παξφκνηα πξσηνπφξα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ ζπιινγή δηνδίσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο ηεο Ώκεξηθήο. κσο εθαξκνγέο ζηα δηφδηα αιιά θαη ζηνπο
ζηδεξνδξφκνπο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο Ώπζηξαιία, Κίλα,
Υνλγθ-Κνλγθ, Φηιηππίλεο, Ώξγεληηλή, ΐξαδηιία, Μεμηθφ, Καλαδάο, ηλγθαπνχξε,
Σαυιάλδε, Νφηηα Κνξέα, Νφηηα Ώθξηθή θαη Βπξψπε. Βμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλ
γηα ηηο RFID εθαξκνγέο παξαηεξήζεθε φκσο θαη ζηελ Βπξψπε θαηά ηελ δεθαεηία
ηνπ ‘90. Μηθξνθπκαηηθέο αιιά θαη επαγσγηθέο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
ζπιινγή δηνδίσλ, ζηνλ έιεγρν πξνζπέιαζεο θαη ζε πνιιέοεκπνξηθέο εθαξκνγέο.
Μεηά ηελ επηηπρία ζηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε δηνδίσλ, αθνινχζεζαλ άιιεο
εμειίμεηο, φπσο ε πξψηε πνιιαπιή ρξήζε ησλ εηηθεηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο. Δ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζπλερίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα λα
έρνπκε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο δηεχξπλαλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
ηεο RFID ηερλνινγίαο. Μάιηζηα, γηα πξψηε θνξά θαηαζθεπάζηεθαλ ρξήζηκεο
κηθξνθπκαηηθέο Schottky δίνδνη (microwave Schottky diodes) πάλσ ζε έλα
ζπλεζηζκέλν CMOS νινθιεξσκέλν θχθισκα (CMOS integrated circuit). Ώπηφ είρε
σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζθεπή κηθξνθπκαηηθψλ RFID εηηθεηψλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ
κφλν έλα ελζσκαησκέλν θχθισκα, ελψ κέρξη ηφηε ππήξραλ κφλν νη επαγσγηθέο
RFID εηηθέηεο ζε δεχγνο. Με ηελ λέα απηή εμέιημε αζρνιήζεθαλ θπξίσο νη εηαηξίεο:
IBM (ηελ ηερλνινγία ηεο απέθηεζε αξγφηεξα ε

Intermec), Micron θαη

SingleChipSystems.
Σν κέιινλ κνηάδεη πνιιά ππνζρφκελν γηα ηελ ηερλνινγία απηή. Ώπηφ
βέβαηα απαηηεί θαη εμειίμεηο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο αλάπηπμε εθαξκνγψλ
ινγηζκηθνχ, πξνζεθηηθή πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη εμέηαζε άιισλ
λνκηθψλ πηπρψλ, αλάπηπμε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ππνδνκήο ζην ζρεδηαζκφ,
εγθαηάζηαζε, θαη δηαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ RFID, θαζψο θαη άιιεο ηέηνηεο
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δξαζηεξηφηεηεο. Δ έλλνηα ηνπ RFID θαη ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη ηφζν απιή. Δ
RFID είλαη κηα ηερλνινγία πνπ γεθπξψλεη ηα κεραληθά ζπζηήκαηα, ηελ αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ,

ηελ

ζεσξία

θπθισκάησλ,

ηε

ζεσξία

θεξαίαο,

ηνλ

ξάδην-

πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ ηερληθή ησλ κηθξνθπκάησλ, ην ζρεδηαζκφ ησλ δεθηψλ, ηνλ
ζρεδηαζκφ θπθισκάησλ, ηεο θξππηνγξάθεζεο, ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ, ηνλ
κεραληθφ ζρεδηαζκφ, ηεο κεραληθήο θαη ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη πνιιψλ άιισλ.

2.2.1.2 Γνκή ζπζηήκαηνο RFID
Δ ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ ζεσξείηαη απφ ηνπο βαζηθνχο
κνρινχο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ. Σα αληηθείκελα ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ. Δ RFID
ηερλνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηεί ξαδηνθχκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ,
κπνξεί λα παξέρεη απηή ηε ιεηηνπξγία.
Έλα

ζχζηεκα

RFID

ρξεζηκνπνηεί

ηελ

αζχξκαηε

ηερλνινγία

ξαδηνεπηθνηλσλίαο γηα λα πξνζδηνξίζεη κεκνλσκέλα ηα αληηθείκελα ή ηνπο
αλζξψπνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ εηηθεηψλ. Σα RFIDζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηξία
θχξηα ζηνηρεία: εηηθέηεο RFID, αλαγλψζηεο RFID, θαη RFID ινγηζκηθφ (ζρήκα 2.3).

ρήκα 2.3 : Ανκή ζπζηήκαηνο RFID
[Πεγή: http://www.teotec.gr/uplds/Image/IDENTEC/rfid%20architecture.jpg]
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2.2.1.2.1 Δηηθέηα RFID
Ολνκάδεηαη θαη αλακεηαδφηεο θαζψο κεηαθέξεη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο
(ζπκβνινζεηξά, θσδηθφο) θαη απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο αλαιφγσο ην κέγεζνο ηεο
κλήκεο ηεο. Δ εηηθέηα απηή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ψζηε λα ιακβάλεη έλα εηδηθφ
ζήκα θαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ξαδηνζπρλφηεηεο, νη νπνίεο εθπέκπνληαη απφ
έλα RFID πνκπνδέθηε. Ώπνηειείηαη απφ κία θεξαία, έλα chip απφ ζξαχζκα
ππξηηίνπ θαη ην πεξίβιεκα, ελψ ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ελφο
αζχξκαηνπ δηθηχνπ (εηθφλα 2.1).Δ ελζσκάησζε ηνπ chip θαη ηεο θεξαίαο κπνξεί
λα γίλεη ζε δηάθνξα πιηθά (π.ρ. πιαζηηθφ). Σν νινθιεξσκέλν RFID tag,
ηνπνζεηείηαη ζηα αληηθείκελα πνπ επηζπκείηε λα αληρλεπζνχλ, θαη γίλεηαη απηφκαηα
απφ θνξεηνχο ή ζηαζεξνχο αλαγλψζηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζάξσζε ηνπ θάζε
κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ.

Βηθφλα 2.1: Βηηθέηα RFID
[Πεγή: http://rfid-technology.com.ua/en/kakie-byvayut-rfid-metki/]

2.2.1.2.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά εηηθεηώλ RFID
Κσδηθόο Αλαγλώξηζεο: Βίλαη έλαο εξγνζηαζηαθφο κνλαδηαίνο αξηζκφο πνπ
θαζηζηά δηαθνξεηηθή θάζε εηηθέηα. Τπάξρνπλ δηάθνξα δηαζέζηκα κνληέια
θσδηθνπνίεζεο ησλ εηηθεηψλ, σζηφζν νη ζρεδηαζηέο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
απηά πνπ έρνπλ κηα ηππνπνηεκέλε δνκή. Μηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο
είλαη απηή ηνπ ΒΡC (Electronic Product Code). Ο Διεθηξνληθφο Κψδηθαο
Πξντφληνο είλαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο απνηεινχκελνο απφ 64 - 256 bits θαη
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πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηαθξηηά πεδία. Βπίζεοείλαη παξφκνηνο ηνπ Παγθφζκηνπ
Κψδηθα Πξντφληνο (UPC - Universal Product Code),ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη
ζηνπο γξακκσηνχο θψδηθεο.
Δπηθεθαιίδα: Δ επηθεθαιίδα απνηειείηαη απφ 8-bits θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
κήθνο ηνπ Διεθηξνληθνχ Κψδηθα Πξντφληνο.
Κιάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ: Ώθνξά ηνλ αθξηβή ηχπν ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηνλ ίδην
ηξφπν φπσο ε Μνλάδα Αηαηήξεζεο Ώπνζέκαηνο SKU (Stock Keeping Unit).
Γηαρεηξηζηήο Ζιεθηξνληθνύ Κώδηθα Πξντόληνο: Καζνξίδεη ηνλ θαηαζθεπαζηή
ηνπ πξντφληνο.
εηξηαθόο Αξηζκόο: Ώλαθέξεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζεηξηαθφ αξηζκφ πνπ
θαζνξίδεη ην αληηθείκελν.

2.2.1.2.1.2 Σύπνη εηηθεηώλ
Παζεηηθέο:Βλεξγνπνηνχληαη φηαλ βξεζνχλ εληφο RF πεδίνπ πνπ εθπέκπεηαη απφ
έλαλ αλαγλψζηε. Οη παζεηηθνί πνκπνδέθηεο δελ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο πεγή
ελέξγεηαο (κπαηαξία) θαη έηζη φιε ε ελέξγεηα, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ αλαγλψζηε. Σν ζηηγκηαίν
ειεθηξηθφ ζήκα πνπ επάγεηαη ζηελ θεξαία ηνπ παζεηηθνχ RFID tag απφ ηελ
εηζεξρφκελε

ξαδηνζπρλφηεηα

παξέρεη

ηελ

απαξαίηεηε

ηζρχ

ζην

CMOS

νινθιεξσκέλν θχθισκα ηνπ tag γηα λα εθπέκςεη μαλά έλα ζήκα (backscattering).
Βπίζεο αθνχ δελ ρξεηάδνληαη κπαηαξία έρνπλ ζεσξεηηθά άπεηξν ρξφλν δσήο.
Ώλάινγα κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ζπρλφηεηα θαη ηελ εθπεκπφκελε ελέξγεηα ηνπ
αλαγλψζηε, ε αθηίλα δξάζεο ηνπ πνκπνδέθηε θπκαίλεηαη απφ κεξηθά εθαηνζηά
κέρξη 10 κέηξα. Ώπνηεινχλ ηελ απινχζηεξε, κηθξφηεξε, ειαθξφηεξε θαη
θζελφηεξε έθδνζε ησλ RFID εηηθεηψλ. Δ απνπζία κηαο εζσηεξηθήο πεγήο
ελέξγεηαοζεκαίλεη φηη ε RFID εηηθέηα κπνξεί λα είλαη αξθεηά κηθξή. Σέηνηνπ είδνπο
εηηθέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα sticker, είηε θάησ απφ
ην δέξκα. Σέινο, δηαβάδνληαη απφ απνζηάζεηο 2 mm έσο κεξηθά κέηξα αλάινγα
κε ηελ θαηαζθεπή, ην κέγεζνο ηεο θεξαίαο ηνπο θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε
ζπρλφηεηα.
Ενεργητικές:Οη ελεξγεηηθέο εηηθέηεο ηξνθνδνηνχληαη κε κπαηαξία,

εθπέκπνπλ

δηθφ ηνπο ζήκα (νλνκάδνληαη θαη beacons) θαη έρνπλ ελζσκαησκέλν έλαλ
«ελεξγφ» αλακεηαδφηε. Ώπηφ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη είλαη ε απηνλνκία, θαζψο δελ
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εμαξηψληαη απφ ηε ζπζθεπή αλάγλσζεο, επηηξέπνληαο ηνπο λα επηθνηλσλνχλ ζε
απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο. Λφγσ ηεο «επαθήο» πνπ έρνπλ κε ηνλ αλαγλψζηε είλαη
πνιχ πην αμηφπηζηεο ζρεηηθά κε ηηο παζεηηθέο εηηθέηεο. Ώπηέο νη εηηθέηεο
πξνηηκψληαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε «δχζθνια» πιηθά πνπ είηε απνξξνθνχλ ηα
ξαδηνθχκαηα, είηε ηα αλαθινχλ, είηε ηα παξακνξθψλνπλ, π.ρ. ζε πιηθά πνπ
πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, θαζψο θαη ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα. Δ
εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο είλαη ηα 10 ρξφληα, ην κέγεζφο ηνπο ζήκεξα είλαη
παξφκνην κε έλα λφκηζκα, είλαη φκσο αθξηβφηεξεο απφ ηηο παζεηηθέο. Μεξηθέο
ελεξγεηηθέο εηηθέηεο δηαζέηνπλ αηζζεηήξεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο,
θξαδαζκψλ, θσηφο, αθηηλνβνιίαο θαη ζηνηρείσλ ηεο αηκφζθαηξαο. Βπίζεο
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε κεγάιε κλήκε, κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
απνζεθεχνπλ δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ εθάζηνηε κεηαδφηε
πιεξνθνξηψλ.
Ημιπαθητικές:Οη «εκηπαζεηηθέο» εηηθέηεο έρνπλ ελζσκαησκέλε κηα κηθξή
κπαηαξία, σζηφζν νη απνζηάζεηοείλαη πεξηνξηζκέλεο θπξίσο γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ
ην πεδίν ηεο ζπζθεπήο αλάγλσζεο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε
ζπζθεπή απηή. Βίλαη έλαο ζπλδπαζκφ ηεο«ελεξγήο» θαη ηεο «παζεηηθήο» εηηθέηαο.
Οη εκηπαζεηηθέο εηηθέηεο ρξεζηκνπνηνχλκπαηαξία γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ
κλήκε ηνπ chip ηνπο, αιιά επηθνηλσλνχλ απνξξνθψληαο ελέξγεηα απφ ηα
ξαδηνθχκαηα ηνπ αλαγλψζηε, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο ησλ
δεδνκέλσλ. Βίλαη κεγαιχηεξεο θαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο παζεηηθέο, θαζψο θαη
έρνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα επηθνηλσλίαο, παξφιν πνπ είλαη ηαρχηεξεο ζηελ
αλάγλσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηηκψληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ
αλίρλεπζε αγαζψλ πςειήο αμίαο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο.πλήζσο νη εηηθέηεο απηέο είλαη κηαο ρξήζεο, δειαδή αρξεζηεχνληαη
φηαλαπνθνξηηζηεί ε κπαηαξία ηνπο.

2.2.1.2.1.3 Αλάγλσζε – Δγγξαθή εηηθεηώλ
Δηηθέηεο αλάγλσζεο εγγξαθήο (read-write):Με ηα chips αλάγλσζεο-εγγξαθήο,
φηαλ ε εηηθέηα βξίζθεηαη κέζα ζηελ εκβέιεηα αλάγλσζεο ηνπ αλαγλψζηε, κπνξνχλ
λα πξνζηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα ή λα γίλεη εγγξαθή πάλσ ζε ήδε
ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο. Σα chip αλάγλσζεο-εγγξαθήο έρνπλ ζπλήζσο έλα
ζεηξηαθφ αξηζκφ ν νπνίνο δελ επηηξέπεη ηελ δηαγξαθή ή ηελ εγγξαθή επάλσ ζε
40
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

απηφ. Βπηπξφζζεηε πνζφηεηα δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
απνζήθεπζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ζηα νπνία είλαη
πξνζθνιιεκέλε ε εηηθέηα. Με ιίγα ιφγηα, νη επαλεγγξάςηκεο εηηθέηεο εγγξάθνληαη
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά νη αλαγλψζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
δηαβάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο αιιά θαη λα ηα ηξνπνπνηνχλ (κε εηζαγσγή ή
δηαγξαθή δεδνκέλσλ) ρσξίο πεξηνξηζκφ.
Δηηθέηεο κόλν αλάγλσζεο (read only): Σα microchips πνπ είλαη κφλν γηα
αλάγλσζε, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο (ζπλήζσο έλα ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη έλα ςεθίν
ειέγρνπ) νη νπνίεο απνζεθεχηεθαλ ζε απηά θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε απηά ηα chips δελ κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ πνηέ. Έηζη νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ κφλν λα δηαβάζνπλ ηα
δεδνκέλα θαη φρη λα ηα αλαζεσξήζνπλ.
Δηηθέηεο κηαο εγγξαθήο-πνιιώλ αλαγλώζεσλ (write once read many,
WORM): Οη εηηθέηεο κηαο εγγξαθήο-πνιιψλ αλαγλψζεσλ (WORM) κπνξνχλ λα
έρνπλ έλα ζεηξηαθφ αξηζκφ ν νπνίνο αθφηνπ εγγξαθεί πάλσ ηνπο δελ κπνξεί λα
δηαγξαθεί. Οη εηηθέηεο απηέο εγγξάθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, κπνξνχλ
φκσο λα εγγξαθνχλ θαη απφ ηνλ ρξήζηε γηα κφλν κηα θνξά αθφκα. Έπεηηα
κεηαηξέπνληαη ζε αλαγλψζηκεο εηηθέηεο.

2.2.1.2.2Αλαγλώζηεο RFID
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαβάδεη ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηελ
εηηθέηα κέζσ ησλ ξαδηνθπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσζζνχλ νη παζεηηθέο
εηηθέηεο,

πξέπεη

λα

ρξεζηκνπνηεζεί

απφ

ηνλ

αλαγλψζηε

παξαπάλσ

ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα. Δ ζπζθεπή απηή (εηθφλα 2.2) απνηειείηαη απφ κηα
δηπνιηθή θεξαία, ε νπνία κεηαδίδεη ζήκαηα θαη ηξνθνδνηεί ηελ εηηθέηα θαη απφ κηα
κνλάδα ειέγρνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεη (απνζηνιή/ ιήςε
ζεκάησλ, αλάγλσζε/ εγγξαθή εηηθεηψλ θ.α.) θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ην
ελδηάκεζν ινγηζκηθφ. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί είηε λα είλαη κηα ζηαζεξή ζπζθεπή,
είηε λα είλαη ελζσκαησκέλε ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή, είηε λα είλαη εηδηθή ζπζθεπή
ρεηξφο. Γηα λα παξέρνπλ επηπξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα, νη αλαγλψζηεο ζπλήζσο
πεξηέρνπλ εζσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν (internal storage), ππνινγηζηηθή ηζρχ
(processing power) ή ζπλδέζεηο κε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ. Μάιηζηα κπνξεί λα
δηεμάγνπλ δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο γηα ινγαξηαζκφκηαο εηηθέηαο, φπσο γηα
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παξάδεηγκα θξππηνγξαθηθνχο ππνινγηζκνχο. Οη αλαγλψζηεο RFID ζε αληίζεζε
κε ηηο εηηθέηεο, θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν, έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο θαη
θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο.

Βηθφλα 2.2: πζθεπή αλάγλσζεο RFID
[Πεγή: http://gaorfid.com/the-gain-adjustable-active-rfid-wi-fi-reader/]

2.2.1.2.2.1Δίδε αλαγλσζηώλ
ηαζεξνί αλαγλώζηεο: Ώπηνί κπνξνχλλα ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο,
φπσο ζε ηνίρνπο, αλάκεζα ζε πφξηεο ή ζε άιια κέξε ελφο θηηξίνπ. Βπίζεο
κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο φπσο ζηηο κεηαθνξηθέο
ηαηλίεο θαη αιινχ. Eπηπιένλ ρξεηάδνληαη κηα εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο, ψζηε λα
ιεηηνπξγήζνπλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε θνξεηφηεηά ηνπο.
Φνξεηνί αλαγλώζηεο: Βίλαη ζρεηηθά πην κηθξνί απφ ηνπο ζηαζεξνχο, ελψ
ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα πνπ παξαπέκπεη ζε

πιαθέηα. Μπνξνχλ λα είλαη

αζχξκαηνη ή λα δηαζέηνπλ θαιψδην. Λφγσ ηεο θνξεηφηεηά ηνπο έλα απφ ηα
βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ, είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζε
νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Κηλεηνί αλαγλώζηεο: Οη θηλεηνί αλαγλψζηεο έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, κπνξεί λα
είλαη θηλεηά ηειέθσλα, ζπζθεπέο ηνπνζεηεκέλεο ζε νρήκαηα θαη άιια, ελψ
πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. πλήζσο δηαζέηνπλ κηα
ζχξα γηα λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε θάπνην ππνινγηζηή. Λφγσ ηνπ
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο, έρνπλ ηε δηθή ηνπο πεγή ελέξγεηαο,
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κπαηαξία, θαη ρξεζηκνπνηνχλ αζχξκαηε ηερλνινγία γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ην
ππφινηπν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.

2.2.1.2.3Λνγηζκηθό RFID
Βίλαη έλα πιηθν-ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη γηα ηελ ζπζθεπή αλάγλσζεο RFID, ην
νπνίν αλαιακβάλεη λα πξνσζεί πξνο ηνλ αλαγλψζηε ηα δεδνκέλα θαη ηηο εληνιέο
πνπ δέρεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηα δεδνκέλα θαη ηηο εληνιέο
πνπ δέρεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε πξνο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δ αλάγλσζε,
ην θιείδσκα, ε εγγξαθή αιιά θαη ε δηαγξαθή κηαο εηηθέηαο απνηεινχλ ππεξεζίεο
ηνπ βαζηθνχ ζπλφινπ ιεηηνπξγηψλ. Βπίζεο ην θηιηξάξηζκα, ην άζξνηζκα, ε
αλαδήηεζε,

ε

θαηαγξαθή

ζπκβάλησλ

θαη

νη

ππεξεζίεο

αζθαιείαο

πεξηιακβάλνληαη θη απηά ζην ινγηζκηθφ. Οη εληνιέο πξνο ηνλ αλαγλψζηε
αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πάλσ ζε κηα εηηθέηα
(εχξεζε εηηθέηαο, αλάγλσζε θσδηθνχ εηηθέηαο, αλάγλσζε δεδνκέλσλ εηηθέηαο,
εγγξαθή δεδνκέλσλ ζηελ εηηθέηα,θαηαζηξνθή εηηθέηαο θ.α.) αιιά θαη ζε
ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε (αλάγλσζε θαηάζηαζεο
αλαγλψζηε, αιιαγή ξπζκίζεσλ αλαγλψζηε, αλάγλσζε θσδηθνχ αλαγλψζηε θ.α.)
θαη νλνκάδνληαη εληνιέο αλαγλψζηε. Σέινο, ρξεηάδεηαη ε επηθνηλσλία ησλ
ζπζθεπψλ αλάγλσζεο κε ην δίθηπν ψζηε λα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ εληνιψλ πνπ
ιακβάλνπλ απφ έλα απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ.

2.2.2 Ναλνηερλνινγία
Μπνξνχκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε σο ην ζρέδην, ηελ παξαγσγή θαη ηελ
εθαξκνγή θαηαζθεπψλ, ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη πιηθψλ ειέγρνληαο ην
κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ κνξίνπ. Οη δξάζεηο ηεο
λαλνηερλνινγίαο πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πιηθψλ ζην
επίπεδν ηνπ κνξίνπ θαη ην αηφκνπ, θαζψο θαη ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ησλ πιηθψλ
απηψλ. Δ λαλνηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ζε
πνιιέο βηνκεραλίεο θαη θιάδνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ηαηξηθή, ε ελέξγεηα, νη
κεηαθνξέο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δ ρξήζε λαλνηερλνινγίαο ζεκαίλεη φηη ηα
αληηθείκελα πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλδένληαη ην έλα κε ην άιιν κπνξεί λα είλαη
ηα κηθξφηεξα.
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Χζηφζν, ε λαλνηερλνινγία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε
επαίζζεησλ πιηθψλ πςειήο επίδνζεο θαη λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο αηζζεηήξσλ,
φπσο

ε

ηερλνινγία

κηθξνειεθηξνληθνκεραληθψλ

ζπζηεκάησλ

(MEMS

–

MicroElectroMechanical Systems) πνπ επεθηείλεη ζεκαληηθά ην πεδίν εθαξκνγήο
ησλ αηζζεηήξσλ ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε
ηεο βηνκεραλίαο αηζζεηήξσλ. Οη δπλαηφηεηεο εμέιημεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα
εξγαιεία ηεο λαλνηερλνινγίαο ππφζρνληαη λα επηιχζνπλ πνιιέο παγθφζκηεο
πξνθιήζεηο πνπ απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, φπσο δεηήκαηα βηνκεραληθήο
παξαγσγήο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, επηθνηλσλίαο, ηαηξηθήο θηι.

2.2.2.1Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Δ έλλνηα ηεο λαλνηερλνινγίαο εηζήρζεθε ην 1959 απφ ηνλ θπζηθφ Richard
Feynman θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηάιεμεο ηνπ ζηελ Ώκεξηθαληθή Φπζηθή Βηαηξεία
(American Physical Society), κε ηίηιν «Τπάξρεη Πνιχο Υψξνο ζηνλ Πάην».Ο
φξνο Νανοτεχνολογία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Βπηζηεκψλ ηνπ Σφθην Norio Taniguchi ην 1974 ζε κία δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν
«ρεηηθά κε ηε βαζηθή έλλνηα ηεο Ναλνηερλνινγίαο». γηα λα πεξηγξάςεη ηελ
αθξίβεηα θαηαζθεπήο πιηθψλ κε αλνρέο λαλφκεηξνπ. Σν 1981 εθεπξίζθεηαη απφ
ηνπο Binnig θαη Rohrer ην κηθξνζθφπην ζάξσζεο ζήξαγγαο (scanning tunneling
microscope), ην νπνίν είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο
λαλνηερλνινγίαο, θαζψο επέηξεπε ηελ απεηθφληζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ελφο
πιηθνχ. Σελ ίδηα ρξνληά ν Eric Drexler δηαηχπσζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνξηαθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο λαλνκεραληθήο ζην βηβιίν ηνπ «Οη Μεραλέο ηεο Αεκηνπξγίαο»
(―Engines of Creation‖). Ο Eric Drexler είλαη πην γλσζηφο ζαλ απηφο πνπ έθεξε
ηελ επαλάζηαζε ηεο λαλνηερλνινγίαο, ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Ώχμεζε
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, εθπαίδεπζε απηνχο πνπ ζην
κέιινλ ζα εξεπλνχζαλ θαη ζα αλέπηπζζαλ ηε λαλνηερλνινγία, θψηηζε ηνλ ηνκέα
απηφ θαη ηνπ πξνζθέξζεθε ην πξψην PhD ζηε λαλνηερλνινγία.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη πξψηεο
εηαηξείεο λαλνηερλνινγίαο. Βλψ ην 1991 αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ Lijima ν
λαλνζσιήλαο άλζξαθα, ν νπνίνο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο φζνλ αθνξά
ηελ αληνρή ηνπ θαη ηε ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ. Σν 1993 ν Bawendi
αλαθάιπςε κία κέζνδν γηα ηελ ειεγρφκελε ζχλζεζε ησλ λαλνθξπζηάιισλ
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(θβαληηθέο ηειείεο), αλνίγνληαο ην δξφκν γηα εθαξκνγέο, φπσο είλαη ηα πςειήο
απφδνζεο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '00 εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο εκπνξηθέο
εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο, αλ θαη ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζηνλ ηνκέα ησλ
λαλνυιηθψλ θπξίσο. Μεξηθέο απφ ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ησλ λαλνυιηθψλ είλαη
ε ρξήζε λαλνζσκαηηδίσλ αξγχξνπ γηα αληηβαθηεξηαθνχο ζθνπνχο, δηαθαλείο
αληηειηαθέο κεκβξάλεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη
θαξβνληθνί λαλνζσιήλεο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε πθάζκαηα πνπ δε ιεξψλνληαη.

2.2.3M2M
Ο φξνο M2M (Machine-to-Machine, Μεραλή-κε-Μεραλή)είλαη ν ηξφπνο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεραλψλ, δειαδή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο.
κσο, ν φξνο M2M δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ κεραλψλ, αιιά
επίζεο ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ κε κεραλή θαζψο θαη ζηελ επηθνηλσλία
θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε άιινπ είδνπο κεραλέο. Δ έξεπλα πάλσ ζηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ

ησλ

κεραλψλ

είλαη

απνιχησο

αλαγθαία

θαζψο

ε

αλάγθε

γηα

απηνκαηνπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο είλαη επηηαθηηθή θαη ν αξηζκφο
ησλ κεραλψλ απμάλεηαη παγθνζκίσο κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο.Δ επηθνηλσλία
κεηαμχ ζπζθεπψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή ηερλνινγία ηεο ηειεκεηξίαο, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφκαηε κεηάδνζε θαη κέηξεζε ησλ δεδνκέλσλ κε
ελζχξκαην, αζχξκαην ή άιιν ηξφπν.
Δ Μ2Μ επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ζε
αζχξκαηα φζν θαη ζε ελζχξκαηα ζπζηήκαηα λα ζπλδεζνχλ κε ζπζθεπέο ηεο ίδηαο
ηθαλφηεηαο. Ώθφκε επηηξέπνπλ ζε ζπζθεπέο, φπσο ππνινγηζηέο, αηζζεηήξεο,
ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα, θηλεηά, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα παίξλνπλ
απνθάζεηο ζρεδφλ ρσξίο ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Οη ζπζθεπέο, δειαδή,
δηαζέηνπλ ηελ επθπΎα λα απνθαζίδνπλ απηφλνκα βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέγνπλ νη ίδηεο ή άιιεο ζπζθεπέο. Δ ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηεί κηα
ζπζθεπή (φπσο έλαλ αηζζεηήξα ή έλα κεηξεηή) γηα λα θαηαγξάςεη κηα
θαηάζηαζε(φπσο ε ζεξκνθξαζία, ην επίπεδν απνζεκάησλ θιπ.) ην νπνίν
αλακεηαδίδεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ(αζχξκαην, ελζχξκαην ή πβξηδηθφ) ζε κηα
εθαξκνγή (πξφγξακκα ινγηζκηθνχ), ε νπνία κεηαθξάδεη ην θαηαγεγξακκέλν
γεγνλφο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία(γηα παξάδεηγκα, αληηθείκελα πνπ ρξεηάδνληαη
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αλεθνδηαζκφ). Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, ην Αηαδίθηπν θαη νη πξνζσπηθνί
ππνινγηζηέο δεκηνπξγνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ. Δ ηδέα ππφζρεηαη λα
πξνσζήζεη ηε ρξήζε ηεο ηειεκεηξίαο απφ επηρεηξήζεηο, θπβεξλήζεηο αιιά θαη
ηδηψηεο.

2.2.3.1 Σειεκεηξία θαη Μ2Μ επηθνηλσλία
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ, έλαο απνκαθξπζκέλνο αηζζεηήξαο
ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη ηα ζηέιλεη αζχξκαηα ζε έλα δίθηπν, απφ φπνπ θαηφπηλ
δξνκνινγνχληαη, ζπρλά κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ, ζε έλαλ εμππεξεηεηή φπσο έλαλ
πξνζσπηθφ ππνινγηζηή. Ώπφ απηφ ην ζεκείν, ηα δεδνκέλα αλαιχνληαη θαη
αμηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην ινγηζκηθφ ζε ηζρχ.
Δ ηερλνινγία ηεο ηειεκεηξίαο, ήηαλ ν πξφδξνκνο ησλ πην πξνεγκέλσλ
Μ2Μ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ. Σφζν ε ηειεκεηξία φζν θαη νη επηθνηλσλίεο Μ2Μ
κεηαδίδνπλ δεδνκέλα κέζσ ελφο αηζζεηήξα. Δ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ δχν είλαη φηη αληί γηα έλα ηπραίν ξαδηνζήκα, νη Μ2Μ επηθνηλσλίεο
ρξεζηκνπνηνχλ

ππάξρνληα

δίθηπα,

φπσο

ηα

αζχξκαηα

δίθηπα

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ, γηα λα κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα. Οη αηζζεηήξεο
ζηηο παιαηφηεξεο επηθνηλσλίεο ηειεκεηξίαο, σζηφζν, ήηαλ άθξσο εμεηδηθεπκέλνη
θαη ζπρλά ρξεηαδφηαλ ηζρπξέο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ.
Βπίζεο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ήηαλ αλνκνηνγελήο εάλ έλαο
απνκαθξπζκέλνο αηζζεηήξαο βξηζθφηαλ ζε «λεθξφ ζεκείν» θαη, αζθαιψο, ε
αλάιπζε

ησλ

δεδνκέλσλ

πινπνηνχληαλ

απφ

φ,ηη

ζήκεξα

ζεσξνχκε

απαξραησκέλνπο ππνινγηζηέο.
Οη ζχγρξνλεο Μ2Μ επηθνηλσλίεο απνηεινχλ ηεξάζηηα βειηίσζε ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα. Δ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο αηζζεηήξσλ πξνζθέξεη απμεκέλε
επαηζζεζία θαη αθξίβεηα. Βπίζεο, νη ππνινγηζηέο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ εθηεινχλ ηηο
αλαιχζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε ηαρχηεξν ξπζκφ. Χζηφζν, ε εθξεθηηθή αχμεζε ησλ
δεκνζίσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ είλαη πηζαλφηαηα ν κεγαιχηεξνο ιφγνο πνπ νη Μ2Μ
επηθνηλσλίεο έρνπλ επεθηαζεί πξνο πνιχ πεξηζζφηεξνπο ηνκείο.

2.2.3.2 Λεηηνπξγία ηερλνινγίαο Μ2Μ
Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ζπζθεπψλ

είλαη

αηζζεηήξεο,

έλα

αζχξκαην/ελζχξκαην

δίθηπν

θαη

έλαο
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ππνινγηζηήο. Ώπφ ηνπο αηζζεηήξεο απνζηέιινληαη δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ζην δίθηπν, πνπ ζπρλά ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ηειηθά, είηε κεραληθνί
είηε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζα παξαθνινπζνχλ ηελ εηζεξρφκελε απηή ξνή
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηέο κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ. Μία
απηνκαηνπνηεκέλε ζπζθεπή επηθνηλσλίαο, πεξηζπιιέγεη δεδνκέλα απφ κία ή
πεξηζζφηεξεο πεγέο (π.ρ. RFID tags, Barcode tags, θηι.) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα
κεηαδίδεη

ζε

έλα

δίθηπν

κεγάιεο

εκβέιεηαο.

Σα

δεδνκέλα

κπνξεί

λα

απνζεθεχνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε θάπνηνλ θφκβν ηνπ δηθηχνπ θαη ζηελ
ζπλέρεηα επαλακεηαδίδνληαη ζε κία ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο ή δηαρείξηζεο, ε
νπνία ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ άλζξσπν (ζρήκα 2.4).

ρήκα 2.4: H αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο M2M
[Πεγή:http://archive.eurescom.eu/message/messageNov2006/images/P1653_M2M_netw
ork.jpg]

Σν θφζηνο εμππεξέηεζεο ηέηνησλ αηζζεηήξσλ απνηειεί ζεκαληηθή
αλεζπρία. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί πξφθιεζε κηα ηερλνινγία αηζζεηήξσλ πνπ
απαηηεί ειάρηζηε ή αθφκα θαη κεδεληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ζπληήξεζή ηεο. Βπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ θφζηνο ηεο ππεξεζίαο αηζζεηήξσλ είλαη
ε αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ. Βίλαη ζπρλά ζρεδφλ αδχλαην λα αληηθαηαζηαζνχλ νη
κπαηαξίεο αηζζεηήξσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απηνί ηνπνζεηεζνχλ. πλεπψο, αθφκα
κία πξφθιεζε είλαη ν ζρεδηαζκφο αηζζεηήξσλ ρακειήο ηζρχνο ή ζρεδηαζκφο
ηέηνηνο ψζηε λα κελ απαηηείηαη αιιαγή κπαηαξίαο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ
αηζζεηήξα. Ώθφηνπ νη αηζζεηήξεο ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα, ην επφκελν βήκα είλαη
λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ. Πνιινί απφ ηνπο
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αηζζεηήξεο ζα ζπλδένληαη αζχξκαηα κέζσ ζπζηεκάησλ φπσο Bluetooth, WiFi, ή
3G/4G θπςεισηά δίθηπα. Δ ζχλδεζε ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ζπζθεπψλ είλαη
κεγάιε πξφθιεζε. Οη πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί βάζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί λα παξέρνπλ
έλα νξηζκέλν επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζίαο κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
ρξεζηψλ. ηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, θάπνηνη απφ απηνχο
δε ζα ιάβνπλ ππεξεζία. Αεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ ζα είλαη ηάμεηο
κεγέζνπο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ ρξεζηψλ, ην πξφβιεκα
απηφ ζα γίλεη αθφκα πην ζνβαξφ.

2.2.3.3 Δθαξκνγέο επηθνηλσλίαο Μ2Μ
Οη Μ2Μ επηθνηλσλίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πην
απνηειεζκαηηθή

παξαθνινχζεζε

ηεο

θαηάζηαζεο

ζεκαληηθψλ

δεκνζίσλ

ππνδνκψλ, φπσο γεθπξψλ ή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ, κε
ειάρηζηε αλζξψπηλε παξέκβαζε.
Οη ππεξεζίεο Μ2Μ ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ ηηο πηνζεηνχλ δηφηη αλαιφγσο ηεο εθαξκνγήο επηηπγράλνπλ αχμεζε
εζφδσλ αιιά θαη κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Βπίζεο
εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ζπκβάιινπλ θαη ζηε βειηίσζε
ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο

ησλ

αλζξψπσλ.Οη

επηρεηξήζεηο

θνηλήο

σθειείαο

ρξεζηκνπνηνχλ Μ2Μ επηθνηλσλίεο ηφζν ζηε ζπιινγή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ,
φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, φζν θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ πειαηψλ. Ο
έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο είλαη αθφκα έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα
επσθειεζεί απφ ηηο επηθνηλσλίεο Μ2Μ. ε έλα ηππηθφ ζχζηεκα, αηζζεηήξεο
παξαθνινπζνχλ κεηαβιεηέο φπσο είλαη ε έληαζε ηεο θίλεζεο θαη ε ηαρχηεηα θαη
ζηέιλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν
ινγηζκηθφ, ην νπνίν ειέγρεη ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, φπσο ηα θψηα
θαη κεηαβιεηέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα εηζφδνπ,
ην ινγηζκηθφ ρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη
ε

ξνή

ηεο

θπθινθνξίαο.

Σέινο,

νη

επηρεηξήζεηο

κπνξνχλ

επίζεο

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο επηθνηλσλίεο Μ2Μ γηα παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη
γηα αζθάιεηα.
Σν

πιένλ

ελδηαθέξνλ

θνκκάηη

έξρεηαη

απφ

ηε

βειηίσζε

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο δσήο, πνπ ππφζρνληαη νη εθαξκνγέο Μ2Μ, φπσο νη
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ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο ή ε απνκαθξπζκέλε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νξηζκέλνη αζζελείο κε θαξδηαθά πξνβιήκαηα θνξνχλ
εηδηθέο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζε, νη νπνίεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θαξδηά. Σα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζε εκθπηεπκέλεο
ζπζθεπέο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζνθ γηα λα δηνξζψζνπλ έλα αζηαζή ξπζκφ.
Ώθφκε ην δηαζπλδεδεκέλν ζπίηη είλαη κηα εθαξκνγή πνπ έρεη κεγαιχηεξε
δηείζδπζε ζηελ Ώκεξηθή θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηεο νηθείαο ηνπο απφ ην θηλεηφ ηνπο.Καζψο ζηεξίδεηαη ζε θνηλή ηερλνινγία, ζα
κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη έλαλ νηθηαθφ ρξήζηε αθφκα θαη ζε απιέο εξγαζίεο,
φπσο λα δηαηεξήζεη ην ηδαληθφ γθαδφλ ή λα θηηάμεη ηε ιίζηα κε ηα ςψληα απιά κε
ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.
ε γεληθέο γξακκέο νη εθαξκνγέο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεραλψλ είλαη
πάξα πνιιέο: ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο αζζελψλ θαη άκεζε
ελεκέξσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο, ζπζηήκαηα απηφκαηεο
θαηαβνιήο θφξσλ ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ ηεο
γξακκήο παξαγσγήο, θηι. Ο θιάδνο φπσο είλαη θπζηθφ εμειίζζεηαη ζπλερψο,
αθνινπζψληαο ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεραλψλ. Δ Μ2Μ έξρεηαη λα
βνεζήζεη θαη λα θαηαζηήζεη ηθαλή ηε ξνή δεδνκέλσλ κεηαμχ κεραλψλ θαη
κεραλψλ αιιά θαη κεηαμχ κεραλψλ θαη αλζξψπσλ. Ώλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο
ζπζθεπήο ή ησλ δεδνκέλσλ, νη πιεξνθνξίεο ζπλήζσο ξένπλ κε ηνλ ίδην γεληθφ
ηξφπν απφ κηα ζπζθεπή, κέζσ ελφο δηθηχνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ κηαο πχιεο ζε
έλα ζχζηεκα φπνπ κπνξνχλ λα επαλεμεηαζηνχλ ή λα εθηειεζηνχλ.

2.3Αζύξκαηεο ηερλνινγίεο έμππλσλ δηθηύσλ

2.3.1LAN
Σα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (LAN), παξέρνπλ επηθνηλσλία πςειήο
ηαρχηεηαο, ζεκείνπ-πξνο-ζεκείν (point-to-point) θαη ζεκείνπ-πξνο-πνιιαπιά
ζεκεία (point-to-multipoint), απφ 1 εσο 2Μbps. ην πξφηππν απηφ πηνζεηήζεθε
ηερλνινγία απισκέλνπ θάζκαηνο πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ίδηαο δψλεο
ζπρλνηήησλ απφ πνιινχο ρξήζηεο κε ειάρηζηε παξεκβνιή ζε άιινπο ρξήζηεο.
Δ εθαξκνγή αζχξκαησλ LAN είλαη εχθνιν λα εγθαηαζηαζνχλ, ιηγφηεξν
αθξηβά θαη παξέρνπλ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
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ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ππνζηαζκψλ
δηαλνκήο θαη ζηελ απεηθφληζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαλεκεκέλσλ ελεξγεηαθψλ
πφξσλ (DERs), εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο απνκαθξπζκέλσλ, κηθξψλ ππνζηαζκψλ
θαη DERs, φπνπ νη απαηηήζεηο γηα ξπζκνχο κεηάδνζεο θαη αζχξκαηεο παξεκβνιέο
είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο.

2.3.2WiMAX
Σα ζπζηήκαηα WiMax (Worldwideinter-operabilityforMicrowaveAccess) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα βαζίδνληαη ζην IEEE 802.16e-2005 γηα δίθηπα
WMAN (WirelessMetropolitanAreaNetwork), ην νπνίν θαζηεξψζεθε ην Αεθέκβξην
ηνπ 2005. WiMAX απνθαιείηαη ε ηερλνινγία αζχξκαηεο δηθηχσζεο ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε παξεκθεξή ηξφπν κε ην Wi-Fi, σζηφζν κε πνιχ κεγαιχηεξε
εκβέιεηα. πγθεθξηκέλα, ελψ ην Wi-Fiεμαζθαιίδεη εκβέιεηα επηθνηλσλίαο κέρξη 100
κέηξα, ην WiMax θζάλεη ηα 35 ρηιηφκεηξα ή θαη παξαπάλσ. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ
WiMAX είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα κηθξνθπκαηηθή πξφζβαζε ζε παγθφζκην
επίπεδν. Σν WiMAX παξέρεη ξπζκνχο δεδνκέλσλ κέρξη 70Mbps θαη απφζηαζε
θάιπςεο σο 48km. Χζηφζν, ε θάιπςε θαη ε ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ είλαη κεγέζε
αληηζηξφθσο αλάινγα ην έλα πξνο ην άιιν. Σα αδεηνδνηεκέλα θάζκαηα
επηηξέπνπλ κεηάδνζε πςειφηεξεο ηζρχνο θαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, θάηη
πνπ ηα θαζηζηά πην θαηάιιεια γηα επηθνηλσλίεο κεγάισλ απνζηάζεσλ.
Κάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ φπνπ ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην WiMAX είλαη: 1) Ώζχξκαηα Ώπηφκαηα πζηήκαηα Ώλάγλσζεο
Μεηξεηψλ (WAMRS), 2) Σηκνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 3) Ώλίρλεπζε θαη
απνθαηάζηαζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο.
Πιενλεθηήκαηα ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο WiMAX απνηεινχλ ην κηθξφηεξν
θφζηνο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νκαιή επηθνηλσλία, νη πςεινί ξπζκνί
κεηάδνζεο, ην επαξθέο εχξνο δψλεο θαη ε επεθηαζηκφηεηα. Βλψ έλα απφ ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ WiMAX είλαη φηη ην εχξνο δψλεο δηακνηξάδεηαη κε ηνπο
ρξήζηεο. Ώπηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπρλφηεηεο πάλσ απφ 10GHz δελ
κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ κέζσ εκπνδίσλ. Έηζη, εηδηθά γηα αζηηθέο πεξηνρέο, νη
ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο είλαη πην ρξήζηκεο, φκσο έρνπλ ήδε αδεηνδνηεζεί. Άξα, ν
πην πηζαλφο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πάξνρνη ησλ έμππλσλ δηθηχσλ απηή
ηελ ηερλνινγία είλαη λα ηε κηζζψζνπλ απφ άιινλ. Βπίζεο, ην WiMAX παξνπζηάδεη
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αζπκκεηξία ησλ ηαρπηήησλ ζηηο δεχμεηο αλφδνπ θαη θαζφδνπ, ελψ έλα αθφκε
αξλεηηθφ απνηειεί ην trade off κεηαμχ απφζηαζεο θαη ξπζκνχ κεηάδνζεο.

2.3.3 Κπςεισηέο επηθνηλσλίεο
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θπςεισηψλ επηθνηλσληψλ, νη
επηρεηξήζεηο απνθεχγνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ρξφλν πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο λέαο θαη απνθιεηζηηθήο ππνδνκήο.Οη 3G (3rd Generation) / 4G
(4rd Generation) ηερλνινγίεο ιεηηνπξγνχλ ζην θάζκα 824-894MHz/1900MHz, πνπ
είλαη νη αδεηνδνηεκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ. Οη ξπζκνί κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
απηήο ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ βειηησζεί ηειεπηαία, αιιά ε απφζηαζε θάιπςεο
εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο θπςεισηήο ππεξεζίαο. Σν θπςεισηφ
δίθηπν είλαη δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε θπςεινεηδή κνξθή, πνπ ράξηο ζηελ
νξγαλσκέλε δνκή ηνπ θαη ηα εχρξεζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, απμάλεη ηε
ζπλδξνκεηηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεη νπζηαζηηθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ

πξνζθέξεηαη

θαη

δίλεη

παξάιιεια

δπλαηφηεηα ξαδηνθάιπςεο ζρεηηθά κεγάισλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Δ ηνπνινγία
ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ θπςέιεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ κηα επξεία πεξηνρή θαη
εμππεξεηνχληαη ε θαζεκία ηνπιάρηζηνλ απφ έλα αζχξκαην πνκπφ ρακειήο
ηζρχνο, γλσζηφ σο ζηαζκφ βάζεο. Κάζε θπςέιε ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ
ζχλνιν ζπρλνηήησλ απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξεκβνιή
θαη λα παξέρεηαη εγγπεκέλν εχξνο δψλεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο.
εκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα θπςεισηά δίθηπα
ππάξρνπλ ήδε, επνκέλσο νη πάξνρνη δε ζα επηβαξπλζνχλ κε θφζηνο θαηαζθεπήο.
Βπίζεο, παξέρεηαη επαξθέο εχξνο δψλεο γηα αξθεηέο απφ ηηο εθαξκνγέο, ελψ κε
ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε ζηηο 3G / 4G ηερλνινγίεο, ν ξπζκφο δεδνκέλσλ θαη ε
πνηφηεηα ππεξεζίαο (QoS) βειηηψλνληαη πνιχ γξήγνξα. Ώληηζέησο, κεξηθέο
θξίζηκεο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ρξεηάδνληαη αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηα
επηθνηλσληψλ. Σν θπςεισηφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια θαη απφ ηελ
αγνξά ησλ θαηαλαισηψλ, αλ θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκθφξεζε ηνπ
δηθηχνπ ή κείσζε ηεο επίδνζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Ώθφκε, νη
θπςεισηέο επηθνηλσλίεο είλαη

πηζαλφλ αθαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο πνπ

ζρεηίδνληαη κε πνιιά δεδνκέλα θαη απαηηνχλ πνιχ κεγάιν εχξνο δψλεο.
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2.3.4ZigBee
Σν ZigBee είλαη έλα πξφηππν πνπ θαζνξίδεη έλα ζχλνιν απφ πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο γηα ρακεινχ ξπζκνχ κεηάδνζε δεδνκέλσλ, κηθξήο εκβέιεηαο
αζχξκαησλ δηθηχσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αμηφπηζηε, απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην
θφζηνο, αζχξκαηε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ, ζρεηηθά ρακειή ζε θαηαλάισζε
ηζρχνο, ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θφζηνο εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηα.
Σν ZigBee θαη ην ZigBee Smart Energy Profile (SEP) έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηα
πην θαηάιιεια πξφηππα γηα εθαξκνγέο έμππλνπ δηθηχνπ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα,είλαη
ηδαληθή ηερλνινγία γηα έμππλν θσηηζκφ, παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο, νηθηαθφ
απηνκαηηζκφ θιπ. Οη αζχξκαηεο ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζην πξφηππν ηνπ ZigBee
ιεηηνπξγνχλ ζηε κε αδεηνδνηεκέλε δψλε ησλ 868MHz ζηελ Βπξψπε, 915MHz
ζηελ ΐφξεηα Ώκεξηθή θαη 2.4GHz παγθνζκίσο Ο κέγηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ είλαη 250 Kbits αλά δεπηεξφιεπην.
Σν ZigBee ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε εθαξκνγέο φπνπ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο απαηηνχληαη κπαηαξίεο θαη κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο απαηηήζεηο είλαη
ν ρακειφο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ην ρακειφ θφζηνο, θαη ε κεγάιε
δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο. ε πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ ZigBee, ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο πνπ θάζε κία απφ ηηο αζχξκαηεο ζπζθεπέο ζπκκεηέρεη ζε θάζε είδνπο
δξαζηεξηφηεηα ζην δίθηπν είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. Δ ζπζθεπή θαηαλαιψλεη ην
κεγαιχηεξν δηάζηεκά ηεο βξηζθφκελε ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο (powersaving
mode), πνπ είλαη γλσζηή θαη σο ―sleep mode‖, παξ‘ φια απηά φκσο παξνπζηάδεη
πνιχ κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. ΐέβαηα, ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε
ρξήζε ηνπ ZigBee ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο νη κηθξέο ηθαλφηεηεο
επεμεξγαζίαο, ην κηθξφ κέγεζνο κλήκεο, νη κηθξέο απαηηήζεηο θαζπζηέξεζεο θαη νη
παξεκβνιέο απφ άιιεο ζπζθεπέο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην κέζν κεηάδνζεο.
Σν πξφηππν ηνπ ZigBee αλαπηχζζεηαη απφ ηε ZigBee Alliance, πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο, παξαγσγνχο εκηαγσγψλ αιιά θαη
θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ γηα παξαγσγή πξσηφηππνπ εμνπιηζκνχ (OEMs) θαη
εγθαηαζηάηεο. Δ ZigBee Alliance ζρεκαηίζηεθε ην 2002 ζαλ έλαο κε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, αλνηρηή ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη
ζην εγρείξεκα. Σν πξφηππν ZigBee πηνζέηεζε ην πξφηππν ηνπ IEEE 802.15.4 ζαλ
ην θπζηθφ επίπεδν δηεπαθήο (Physical Layer, PHY) θαη ζαλ Μέζν Πξφζβαζεο
Βιέγρνπ (Medium Access Control, MAC). πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα
παξαπάλσ, θάζε ζπζθεπή ζπκβαηή κε ην ZigBee είλαη ζπκβαηή επίζεο θαη κε ην
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πξφηππν IEEE 802.15.4.Σν πξφηππν ZigBee ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
εγθαηάζηαζεο, κε ηελ απινπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο θαη κε ηε
κείσζε ηνπ ξπζκνχ δεδνκέλσλ.

2.3.5Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο
Οη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο παξέρνπλ παγθφζκηα θάιπςε θαη γξήγνξε
εγθαηάζηαζε,γη απηφλ ηνλ ιφγν ζπλίζηαληαη γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη
ηελ παξαθνινχζεζε.Ώπνηειεί φκσο κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζεφηαλ δελ
ππάξρεη ππνδνκή επηθνηλσλίαο, θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνζηαζκνχο θαη
παξαγσγή, νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. Σέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλία εχθνια
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί, ελψ απαηηεί κφλν ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ

δνξπθνξηθήο

επηθνηλσλίαο,

ήδε

θάπνηεο

επηρεηξήζεηο

έρνπλ

εγθαηαζηήζεη ηέηνηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αγξνηηθψλ
ππνζηαζκψλ. Βπηπιένλ, κηα απνθιεηζηηθά επίγεηα αξρηηεθηνληθή είλαη επάισηε ζε
θαηαζηξνθέο

ή

βιάβεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

επηθνηλσλίαο.

Καηά

ζπλέπεηα,

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία θαη ε παξάδνζε ηεο θξίζηκεο
θίλεζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ ή βιαβψλ ηνπ επίγεηνπ
ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, νη δνξπθφξνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
εθεδξηθφ ζχζηεκα γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα επηθνηλσληψλ.
Παξ‘ φια απηά, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ
δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ. Έλα απ‘ απηά απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα
δνξπθνξηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε θαζπζηέξεζε απφ
απηή ελφο επίγεηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπηφ θαζηζηά θάπνηα πξσηφθνιια π.ρ. TCP, ηα
νπνία είραλ ζρεδηαζηεί αξρηθά γηα επίγεηα επηθνηλσλία, αθαηάιιεια γηα ηηο
δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. Ώθφκε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δνξπθνξηθνχ θαλαιηνχ
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηεο εμαζζέλεζεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
κεηψλνληαο έηζηζεκαληηθά ηελ επίδνζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο.

2.3.6 Αζύξκαηα δίθηπα πιέγκαηνο (WMN)
Σα δίθηπα WMN είλαη κηα θαηλνηφκα ηερλνινγία αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην
δίθηπν πνπ πξνυπνζέηεη κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο νπηηθέο ίλεο θαη ε
εμάπισζε ηεο γίλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Σα δίθηπα WMN ζπλδπάδνπλ ηδέεο απφ
δηάθνξεο ήδε ππάξρνπζεο αιιά θαη εμειηζζφκελεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, φπσο
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ηα θπςεισηά δίθηπα, ηα ad hoc δίθηπα θαζψο θαη ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ (Sensor
Networks). Έλα δίθηπν πιέγκαηνο (mesh network) είλαη έλα επέιηθην δίθηπν θαη
απνηειείηαη απφ κηα νκάδα θφκβσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα
θαη θάζε θφκβνο κπνξεί λα δξάζεη σο αλεμάξηεηνο δξνκνινγεηήο. Σα WMN
απνηεινχληαη απφ πειάηεο πιέγκαηνο (mesh clients), δξνκνινγεηέο πιέγκαηνο
(mesh routers) θαη πχιεο. Οη πειάηεο είλαη ζπρλά θνξεηνί ππνινγηζηέο, θηλεηά
ηειέθσλα θαη άιιεο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, ελψ νη δξνκνινγεηέο πιέγκαηνο
πξνσζνχλ θίλεζε απφ θαη πξνο ηηο πχιεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη
ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν. Δ πεξηνρή θάιπςεο ησλ ξαδηνθφκβσλ νλνκάδεηαη
ζχλλεθν πιέγκαηνο θαη ιεηηνπξγεί σο έλα εληαίν δίθηπν. Σα δίθηπα απηά έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηεο απηφ-ζεξαπείαο, πνπ επηηξέπεη ζηα ζήκαηα επηθνηλσληψλ λα
βξίζθνπλ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κέζσ ησλ ελεξγψλ θφκβσλ, ζε πεξίπησζε πνπ
νπνηνζδήπνηε θφκβνο εγθαηαιείςεη ην δίθηπν.
Σα

αζχξκαηα

δίθηπα

πιέγκαηνο

είλαη

πνιχ

ζεκαληηθά

γηα

ηελ

επηθνηλσληαθή ππνδνκή ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Σα WMN, αξρηθά ζρεδηαζκέλα γηα
επηθνηλσλία ζε επίπεδν θνηλφηεηαο ή γεηηνληάο, ζεσξνχληαη κία απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο πξνζεγγίζεηο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα έμππλα δίθηπα. ΐαζηζκέλα
ζην πξφηππν ΕΒΒΒ 802.11

παξέρνπλ αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή

δηθηχσζε πιέγκαηνο, κε εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή θαη απνηεινχλ κηα
πξνζηηή επέλδπζε.

2.3.7 Αζύξκαηε Δπηθνηλσλία Κνληηλνύ Δύξνπο (NFC)
Δ Ώζχξκαηε Βπηθνηλσλία Κνληηλνχ Βχξνπο (Near Field Communication –
NFC)είλαη

κία

ηερλνινγία

αζχξκαηεο

επηθνηλσλίαο,

κε

ηελ

νπνία

αληαιιάζζνληαηδεδνκέλα κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξή
απφζηαζεκεηαμχ ηνπο. ΔNFC εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη
γεληθάζε

θνξεηέο ζπζθεπέο. Δ ηερλνινγία

απηή

είλαη ζηελ νπζία κία

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο RFID, ε νπνίαζπλδπάδεη ζηελ ίδηα ζπζθεπή ηηο
δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη δηαβάζκαηνο. Βπίζεο, ζηεξίδεηαη ζην
θαηλφκελν ηεο επαγσγήο κέζσ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ κεηαμχ ησλ δχν θεξαηψλ,
πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεοπάλσ ζηηο δχν ζπζθεπέο, ζε ζρεηηθά κηθξή
απφζηαζε

κεηαμχ

ηνπο.

Δ

ζπρλφηεηαδηακφξθσζεο

ησλ

ζεκάησλ

πνπ

εθπέκπνληαη είλαη 13.56 MHz. Οη ξπζκνί κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη
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106,212, 424 θαη 848 kbit/s, πνιχ κηθξνί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο
αζχξκαηεοεπηθνηλσλίαο (π.ρ. Bluetooth, Wi-Fi, θηι.).Μία ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη
NFC, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε κία άιιε κε δχν ηξφπνπο.
Ο πξψηνο νλνκάδεηαη Παζεηηθφο Σξφπνο Βπηθνηλσλίαο– PCM(Passive
Communication Mode). Με απηφλ, ε κηα ζπζθεπή (Initiator Device) ζηέιλεη αξρηθά
έλα ζήκα ζηελ άιιε ζπζθεπή (Target Device), επάγνληαο . Ώπηή κε ηε ζεηξά ηεο
απαληά ζην ζήκα, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ επαγσγή
ηνπ ήδε ππάξρνληνο καγλεηηθνχ πεδίνπ, ηελ νπνία ππξνδφηεζε ε αξρηθή
ζπζθεπή. Ο ηξφπνο απηφο είλαη ζηελ νπζία ίδηνο κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
RFID εηηθεηψλ.
Ο δεχηεξνο ηξφπνο νλνκάδεηαη Βλεξγεηηθφο Σξφπνο Βπηθνηλσλίαο - ACM
(Active Communication Mode). ε απηφλ θαη νη δχν ζπζθεπέο ζα πξέπεη
λαδεκηνπξγήζνπλ θάζε θνξά ην δηθφ ηνπο πεδίν γηα ηελ απνζηνιή ελφο ζήκαηνο.
Κάζεζπζθεπή απελεξγνπνηεί ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηεο πεδίν φζν πεξηκέλεη ηελ
απνζηνιήδεδνκέλσλ θαη ην ελεξγνπνηεί θαηά ηελ απνζηνιή. Οηξφπνο απηφο
επηθνηλσλίαο απαηηεί ηελ χπαξμε θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη ζηηοδχν ζπζθεπέο
θαη παξαπέκπεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ RFID αλαγλσζηψλ.Παξφιν πνπ ην
εχξνο ηεο δπλαηήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχνζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηερλνινγία NFC είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλεθαηνζηψλ, ην πξφηππν πάλσ ζην
νπνίν απηή ζηεξίδεηαη δελ δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιήαληαιιαγή δεδνκέλσλ. ε κηα
έξεπλα ησλ Ernst Haselsteiner and KlemensBreitfuβ αλαθέξνληαη πνιινί απφ
ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλπξνβιήκαηνο ζε κία ηέηνηνπ είδνπο
επηθνηλσλία.
Δ ππνθινπή δεδνκέλσλ απφ κίακεηάδνζε, είλαη έλαο ζπλήζεο ηξφπνο
επίζεζεο

αθνχ

θαηά

ηελ

αληαιιαγή

ησλ

δεδνκέλσλ

απηψλ

δελ

ρξεζηκνπνηείηαηθάπνηα κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο θαη ην θαλάιη κεηάδνζεο είλαη
δηαζέζηκν ζηνεπξχηεξν πεξηβάιινλ. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ηα νπνία
κεηαδίδνληαη κπνξνχλλα ππνθιαπνχλ απφ κία θεξαία πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ
κεηάδνζε. Ο θαθφβνπινορξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία ηέηνηα είδνπο ηερληθή
νλνκάδεηαη σηαθνπζηήο (eavesdropper). Δ ππνθινπή ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη
φκσοθη απφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο αιιά θαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε
θεξαία. Μία ζπζθεπή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ παζεηηθφηξφπν επηθνηλσλίαο θαη
δελ δεκηνπξγεί ην δηθφ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα
πέζεη ζχκα ππνθινπήο απφ κία άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλελεξγεηηθφ ηξφπν.
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Έλαο αθφκε ηξφπνο επίζεζεο είλαη ε αιιαγή ησλ κεηαδηδφκελσλ
δεδνκέλσλ. Ο επηηηζέκελνο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα δεδνκέλα ηεο κεηάδνζεο,
αιιάδνληαο ηκήκα ηνπ κελχκαηνο. Δ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία ελφο έγθπξνπ κελχκαηνο είλαη κηα πην δχζθνιε δηαδηθαζία, ε νπνία
φκσο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη απίζαλε. Ο ηξφπνο επίζεζεο εμαξηάηαη
απφ ηνλ θψδηθα αλίρλεπζεο ιαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ κεηάδνζε θαη
δελ είλαη θαζνξηζκέλνο. Δ NFC απνηειεί κία ζεκαληηθή ηερλνινγία γηα ηελ
εγθαζίδξπζε ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ παξά ηα θελά αζθαιείαο θαζψο
αλακέλεηαη λα δηνξζσζνχλ ζην κέιινλ.

2.3.8 Αζύξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (Wireless Sensor Network – WSN)
Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζπλδέεη κεηαμχ
ηνπο απηφλνκεο ζπζθεπέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ θαηαγξαθή δηάθνξσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα
αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, ήρνπ, πίεζεο, θίλεζεο,
επηπέδσλ κφιπλζεο, θηι. . Ώηζζεηήξαο (sensor) νξίδεηαη κία ζπζθεπή, ε νπνία
θαηαγξάθεη έλα θπζηθφ κέγεζνο θαη ην κεηαηξέπεη ζε έλα ζήκα, απηφ κπνξεί λα
δηαβαζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί, είηε απφ έλαλ παξαηεξεηή, είηε απφ κία άιιε
ζπζθεπή Βπίζεο, θάζε αηζζεηήξαο ζην δίθηπν βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ
ηνπο άιινπο. Σα δίθηπα αηζζεηήξσλ απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ
κηθξνζθνπηθψλ θφκβσλ αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη αληρλεχνπλ αληηθείκελα ζην θπζηθφ
θφζκν θαη επηθνηλσλνχλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ γηα
ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη αηζζεηήξεο είλαη ηα «αηζζεηήξηα φξγαλα» ηνπ πιηθνχ
θφζκνπ θαη παξέρνπλ ηηο αθαηέξγαζηεο πιεξνθνξίεο γηα λα επεμεξγαζηνχλ, λα
κεηαδψζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα αλαηξνθνδνηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Οη θφκβνη
ζπιιέγνπλ θαη πξνσζνχλ ηα δεδνκέλα ζην ζηαζκφ βάζεο γηα ηελ απφ θνηλνχ
παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ,
φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε θαη ε θίλεζε.
Οη ιφγνη πνπ αξρηθά αλαπηχρζεθαλ ηα WSN ήηαλ γηα ζηξαηησηηθνχο
ζθνπνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαθνινχζεζε ελφο πεδίνπ κάρεο. Πιένλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο φπσο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
έιεγρν εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο άιισλ κεραλψλ,
ηελ θαηαγξαθή πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρνο ηεο
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θπθινθνξίαο. ηα Ώζχξκαηα Αίθηπα Ώηζζεηήξσλ (WSN) ππάξρνπλ έλαο ή
πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί βάζεο θαη αξθεηνί θφκβνη αηζζεηήξσλ. Ο ζηαζκφο βάζεο
απηφο ρξεζηκεχεη σο επεμεξγαζηήο δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεη ην δίθηπν αηζζεηήξσλ
κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Κάζε θφκβνο ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ έλαλ
απνζηνιέα θαη ιήπηε ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, έλα κηθξφ θχθισκα θαη κία πεγή ελέξγεηαο. Οη θφκβνη
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, κεηαδίδνληαο δεδνκέλα ζηνπο γεηηνληθνχο ηνπο κε
δπλακηθφ ηξφπν. Σππηθά ζε έλα WSN ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη
θφκβνηεμφδνπ (Gateway Sensors Nodes), νη νπνίνη κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ
κεηξήζεσλ ζε άιιεο ζπζθεπέο εθηφο δηθηχνπ. Τπάξρνπλ αηζζεηήξεο κεγάινη φζν
θαη ην κέγεζνο κηαο ηειεφξαζεο, αιιά θαη αηζζεηήξεο ηφζν κηθξνί πνπ δελ είλαη
νξαηνί ζην αλζξψπηλν κάηη. πσο θαη ην κέγεζνο, έηζη θαη ην θφζηνο ηνπο πνηθίιεη
αλάινγα κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ αηζζεηήξα, αιιά θαη ηελ κέηξεζε ηελ νπνία
κπνξεί λα εθηειέζεη.
Σα WSN βξίζθνπλ πνιιέο εθαξκνγέο, ε θχζε ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη κε
ηελ ινγηθή θαη ηελ εμέιημε ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ. Πάξα πνιιά ζπζηήκαηα
πνπ αθνξνχλ παξαθνινχζεζε ρψξσλ θαη θαηαγξαθή ιεηηνπξγηψλ ζε απηνχο,
είλαη ζηελ νπζία απηφλνκα WSN, ηα νπνία επηθνηλσλνχλ ζηελ ζπλέρεηα κε άιιεο
ζπζθεπέο εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλα.

2.4Δλζύξκαηεο ηερλνινγίεο έμππλσλ δηθηύσλ

2.4.1PLC
Δ ηερλνινγία PLC νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ην δίθηπν κεηαθνξάο κέζεο
ηάζεο θαζψο θαη ην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Οη ηερλνινγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PLC είλαη θπξίσο ζηελνχ εχξνπο δψλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
ρακειέο ζπρλφηεηεο (κεξηθά kHz) θαη επξπδσληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο
ζπρλφηεηεο. Σα ζήκαηα δεδνκέλσλ κεηαδίδνληαη κε πςειή ηαρχηεηα (2-3Mbps)
κέζσ ηνπ PLC. ε έλα ηππηθφ PLC δίθηπν, νη έμππλνη κεηξεηέο ζπλδένληαη ζην
ζπγθεληξσηή δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ηα δεδνκέλα
κεηαθέξνληαη ζην θέληξν δεδνκέλσλ κε ηερλνινγίεο θπςεισηψλ δηθηχσλ. Γηα
παξάδεηγκα, νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, φπσο έλαο έμππλνο κεηξεηήο κε
βάζε πνκπνδέθηε, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηε γξακκή κεηαθνξάο θαη λα
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζε κηα θεληξηθή
ηνπνζεζία. Σα πξσηφθνιια πξφζβαζεο κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ PLC
ππνδνκή βαζίδνληαη ζηηο ηνπνινγίεο master-slave αζηέξα, δαθηπιίνπ κε ζθπηάιε,
αξηεξίαο κε TDM θαη ηελ Aloha ή CSMA-CD ηερληθή.
Σν PLC κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ππνζρφκελε ηερλνινγία γηα ηηο εθαξκνγέο
ησλ έμππλσλ δηθηχσλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππάξρνπζα ππνδνκή κεηψλεη
ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο κηαο επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο, κε απνηέιεζκα λα
απνηειεί Οη πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο ζηα PLC δίθηπα, ε απνδνηηθφηεηα σο
πξνο ην θφζηνο, ε παξνπζία ηνπο παληνχ θαη ε επξέσο δηαζέζηκε ππνδνκή ησλ
PLC είλαη νη ιφγνη πνπ ην θάλνπλ δπλαηφ θαη δεκνθηιέο. ΐέβαηα, ην ζηνηρείν ηεο
αζθάιεηαο

είλαη

θξίζηκν.

Δ

εκπηζηεπηηθφηεηα,

ν

έιεγρνο

ηαπηφηεηαο-

απζεληηθφηεηαο, ε αθεξαηφηεηα, ε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε είλαη κεξηθά απφ ηα
θξίζηκα ζέκαηα ζηηο επηθνηλσλίεο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Δ ρξήζε ζε νηθηαθά
δίθηπα είλαη ε κεγαιχηεξε εθαξκνγή γηα ηελ PLC ηερλνινγία. Ώθφκε, κπνξεί λα
θαλεί θαηάιιειε ζε αζηηθέο πεξηνρέο γηα εθαξκνγέο φπσο έμππλεο κεηξήζεηο,
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο, κηαο θαη ε PLC ππνδνκή θαιχπηεη ήδε ηηο πεξηνρέο
πνπ είλαη ζην εχξνο ηεο επηθξάηεηαο ππεξεζηψλ ησλ εηαηξηψλ θνηλήο σθειείαο.
Παξφια απηά, ην PLC αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμαζζέλεζεο, ζνξχβνπ
θαη παξακφξθσζεο, πνπ ζπλαληψληαη ζηηο RF επηθνηλσλίεο φηαλ πινπνηνχληαη
κέζσ ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Βπηπιένλ, ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ν
αξηζκφο θαη ηχπνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζηηο ειεθηξηθέο γξακκέο, ε
απφζηαζε θαισδίσζεο κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε, φια επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ
πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη πάλσ απφ ηηο γξακκέο. Δ επαηζζεζία ηνπ
PLC ζηηο δηαηαξαρέο θαη ε εμάξηεζε απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο είλαη ηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ ην θαζηζηνχλ αθαηάιιειν γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Χζηφζν,
έρνπλ πξνηαζεί πβξηδηθέο ιχζεηο ζηηο νπνίεο ε PLC ηερλνινγία ζπλδπάδεηαη κε
άιιεο, δειαδή GPRS ή GSM, γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ζπλδεζηκφηεηαο.

2.4.2DSL
Δ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κεηαθέξεη ςεθηαθά δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηεί
ηα θαιψδηα ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, έηζη κε ηελ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ
DSL γξακκψλ κεηψλεηαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, κε απνηέιεζκα πνιιέο
επηρεηξήζεηο λα επηιέγνπλ ην DSL γηα ηα έξγα ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ηνπο.
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Χζηφζν, ε απφδνζε ηεο DSL ζχλδεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν καθξηά είλαη ν
ζπλδξνκεηήο απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαη θάηη ηέηνην
δπζθνιεχεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επίδνζεο ηεο DSL ηερλνινγίαο.
Υάξε ζην ρακειφ θφζηνο, ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ εχθνιε
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ην DSL απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο ηερλνινγίεο γηα ηνπο
παξφρνπο ειεθηξηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ.
Χζηφζν, ε αμηνπηζηία θαη ν πηζαλφο ρξφλνο κε-ιεηηνπξγίαο ηεο DSL ηερλνινγίαο
πηζαλφλ λα κελ είλαη απνδεθηνί γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο. Δ εμάξηεζε απφ ηελ
απφζηαζε θαη ε έιιεηςε πξνηππνπνίεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηπιένλ
πξνβιήκαηα. Σα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε DSL ρξεηάδνληαη
εγθαηάζηαζε θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαισδίσλ θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο
θαζνξηζκέλεο ππνδνκήο γηα πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο.

2.5 Σερλνινγίεο Πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο

2.5.1 GPS
Οη ηερλνινγίεο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο εληνπίδνπλ αληηθείκελα θαη λα
πξνζδηνξίδνπλ ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σν GPS (Global Positioning
System - Παγθφζκην χζηεκαηηγκαηνζέηεζεο ήΘεζηζεζίαο) είλαη παγθφζκην
ζχζηεκα εληνπηζκνχ γεσγξαθηθήο ζέζεο (ζηίγκαηνο), αθίλεηνπ ή θηλνχκελνπ
ρξήζηε, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα "πιέγκα" εηθνζηηεζζάξσλ δνξπθφξσλ γχξσ
απφ ηε Γε (GNSS –Global Navigation Satellite System), νη νπνίνη εθπέκπνληαο
κηθξν-θχκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, βνεζνχλ ηνπο «δέθηεοGPS» (GPS
receivers) λα θαζνξίζνπλ ηελ ζέζε θαη ηελ ηαρχηεηά ηνπο.
ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα δνξπθφξσλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε
γε, νη νπνίνη εθηεινχλ δχν πιήξεηο πεξηζηξνθέο ηελ εκέξα. Οη ηξνρηέο ηνπο είλαη
ππνινγηζκέλεο µε ηέηνην ηξφπν ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο νξαηνί δνξπθφξνη ζηνλ νπξαλφ απφ ηε γε. Δ δνπιεηά ηνπ δέθηε GPS
είλαη λα εληνπίζεη έλαλ απφ απηνχο ηνπο δνξπθφξνπο (ή θαη πεξηζζφηεξνπο), λα
ιάβεη ζήκαθαη λα ππνινγίζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη θάζε
δνξπθφξνπ µε βάζε ηε δηαθνξά ρξφλνπ κεηαμχ ηεο ψξαο απνζηνιήο θαη ηεο
ψξαο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο.Σν ζχζηεκα απηφ ην δεκηνχξγεζε ην ππνπξγείν άκπλαο
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ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ώκεξηθήο, θαη είλαη ην κφλν ζχζηεκα παγθφζκηνπ
εληνπηζκνχ ζέζεο ην νπνίν έρεη εκβέιεηα ζε φινλ ηνλ πιαλήηε θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξα απφ φινπο.πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιίηεο,
θπξίσο γηα παξνρή νδεγηψλ θαηεχζπλζεο ζρεηηθά κε θάπνηνλ πξννξηζκφ.

2.5.2Geotagging
Ο φξνο geotagging ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα πεξηγξάςεη ηε
δηαδηθαζία ηεο πξνζζήθεοδηάθνξσλγεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε δηάθνξα
πνιπκέζα ήειεθηξνληθά έγγξαθα, φπσο θσηνγξαθίαο, videos, ηζηνζειίδεο, θηι.,
ηα νπνία έρνπλθάπνηα ζρέζε κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Βθηφο απφ γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο) κπνξεί λα αθνξνχλ θαη πεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο, φπσο πςφκεηξν, επίπεδα πγξαζίαο, θηι. Δ ηερλνινγία κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο ψζηε λα βξνπλ κία επξείαογθάκαο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ γεσγξαθηθέο ζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνοκπνξεί λα αλαδεηήζεη
θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλνγεσγξαθηθφ ζεκείν ή ζε
θνληηλή απφζηαζε απφ απηφ ή αθφκε θαη ηζηνζειίδεο πνπ ζρεηίδνληαηκε κία
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Δ δηαδηθαζία απηή ηεο αλαδήηεζεο εηθφλσλ κε βάζεηηογεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο αιιά θαη ην αληίζηξνθν, αλαδήηεζε γεσγξαθηθψλζπληεηαγκέλσλ
κε βάζε κηα εηθφλα κε πιεξνθνξίεο Geotagging νλνκάδεηαη Geocoding. Οη
ζπζθεπέο αιιά θαη ηα ινγηζκηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηερλνινγία απηή,
νλνκάδνληαη Geocoders. Γηα παξάδεηγκα, κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ε
νπνία θέξεη πάλσ ηεο έλα δέθηε GPS, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη
πιεξνθνξίεο Geotaggingζε θάζε θσηνγξαθία ηεο. Σν κφλν αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ
έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθά κεηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία αθνξά ησλ ηδησηηθφηεηα
ησλ ρξεζηψλ πνπ ηελρξεζηκνπνηνχλ. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κπνξεί ελ άγλνηά
ηνπ λα δεκνζηεχζεη ζηνΑηαδίθηπν Geotagged εηθφλεο, νη νπνίεο θέξνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεσγξαθηθή ηνπζέζε.

2.6Γηεπζπλζηνδόηεζε
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2.6.1 Οξηζκόο IPv6
Σν πξσηφθνιιν IPv6 (Internet Protocol version 6)είλαη ην πξσηφθνιιν
Αηαδηθηχνπ επφκελεο γεληάο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα ιχζεη θαηά θχξην ιφγν, ην
πξφβιεκα ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ IP δηεπζχλζεσλ, ηεο ηέηαξηεο έθδνζεο
ηνπ ίδηνπ πξσηνθφιινπ (IPv4). Σν πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ δηεπζχλζεσλ ζην IPv6
είλαη 2128 θαη πέξα απφ απιή αξηζκνδφηεζε, ην IPv6 δηαζέηεη θαζνξηζκέλνπο
αιγνξίζκνπο δξνκνιφγεζεο, θαζψο θαη ππνδνκή αζθάιεηαο (IPsec). Βίλαη έλα
πξσηφθνιιν ην νπνίν αλήθεη ζην επίπεδν ηνπ Αηαδηθηχνπ (Internet LayerProtocol)
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δίθηπα αληαιιαγήο παθέησλ, φπσο είλαη ην Internet θαζψο
θαη γηα ηελ απφδνζε IP δηεπζχλζεσλ ζε ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζε έλα δίθηπν
ππνινγηζηψλ. Κάζε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν (δξνκνινγεηέο (routers),
ππνινγηζηέο, time-servers, εθηππσηέο, κεραλέο γηα fax κέζσ Internet, θαη
νξηζκέλα ηειέθσλα) πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο κνλαδηθή δηεχζπλζε. Μία
δηεχζπλζε IP κπνξεί λα ζεσξεζεί ην αληίζηνηρν κηαο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ή ελφο
αξηζκνχ ηειεθψλνπ γηα έλαλ ππνινγηζηή ή άιιε ζπζθεπή δηθηχνπ ζην Αηαδίθηπν.
Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ην θάλνπλ αθφκε πην ειθπζηηθφ θαζψο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε
εθκεηάιιεπζε ησλ πξφζζεησλ δπλαηνηήησλ ηνπ IPv6. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη
ν πίλαθαο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ IPλ6.

2.6.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ν θχξηνο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ IPv6
είλαη ε εμάληιεζε ησλ IP δηεπζχλζεσλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην IPv4 ζην
πξνζερέο κέιινλ. Έηζη, ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1998 ε IETF (Internet Engineering
TaskForce) μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνηχπνπ
IPv6. Έλα βαζηθφ θίλεηξν γηα απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη φηη ν ρψξνο
δηεπζχλζεσλ IP 32bit άξρηζε λα εμαληιείηαη επεηδή ηα δίθηπα θαη νη θφκβνη IP
ζπλδένληαλ ζην Αηαδίθηπν, κε ηαρχηαην ξπζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
πεξηζζφηεξνο ρψξνο δηεπζχλζεσλ IP, αλαπηχρζεθε ην IPv6. Με αθνξκή ην
γεγνλφο απηφ νη ζρεδηαζηέο ηνπ IPv6 ξχζκηζαλ θαη επαχμεζαλ θαη άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ IPv4, κε βάζε ηελ εκπεηξία ιεηηνπξγίαο πνπ είραλ κε ην IPv4.
ηαλ νη δηεπζχλζεηο IPv4 ζα είραλ δεζκεπζεί πιήξσο θαη θαλέλα λέν δίθηπν
δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί ζην Αηαδίθηπν ήηαλ ην ζέκα κεγάιεο δηακάρεο. Με
βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ζε θαηαλνκή δηεπζχλζεσλ, νη εθηηκήζεηο ησλ δχν
αξρεγψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο AddressLifetimeExpectations ηεο IETF ήηαλ φηη νη
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δηεπζχλζεηο ζα είραλ εμαληιεζεί ην 2008 θαη ην 2018 αληίζηνηρα, ην Ώκεξηθαληθφ
Μεηξψν γηα Ώξηζκνχο Αηαδηθηχνπ (American Registry for Internet Numbers, ARIN)
αλέθεξε φηη φιεο νη δηεπζχλζεηο ηνπ IPv4 ηάμεο Ώ είραλ εθρσξεζεί, ην 62% ησλ
δηεπζχλζεσλ ηάμεο ΐ είραλ εθρσξεζεί θαη ην 37% ησλ δηεπζχλζεσλ ηάμεο Γ είραλ
εθρσξεζεί. Ώλ θαη απηέο νη εθηηκήζεηο θαη νη αξηζκνί ππνλννχζαλ φηη κπνξεί λα
έκελε αξθεηφο ρξφλνο κέρξη λα εμαληιεζεί ν ρψξνο δηεπζχλζεσλ IPv4, έγηλε
ζαθέο φηη ζα ρξεηαδφηαλ αξθεηφο ρξφλνο γηα αλάπηπμε κηαο λέαο ηερλνινγίαο ζε
ηέηνηα εθηεηακέλε θιίκαθα θαη έηζη μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα γηα IP λέαο γεληάο
(NextgenerationIP). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε πξνδηαγξαθή
ηνπ IPv6.
Παξφιν πνπ ην IPv6 ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα δηαδεδνκέλα ζχγρξνλα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δελ είλαη ην αλακελφκελν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηεο Google, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008,
ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ IPv6, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο δηεπζχλζεηο
παγθνζκίσο δελ μεπεξλά ην 1%. Δ κεγαιχηεξή ηνπ ρξήζε γίλεηαη ζηελ Ρσζία
(0.76%), ζηελ Γαιιία (0.65%), ζηελ Οπθξαλία (0.64%), ζηε Ννξβεγία (0.49%) θαη
ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο (0.45%).

2.6.3 ΠιενλεθηήκαηαIPv6 ζπγθξηηηθά κε IPv4


Μεγαιχηεξνο ρψξνο δηεπζχλζεσλ IP: Σν IPv4 ρξεζηκνπνηεί 32bitγηα κηα
δηεχζπλζε IPε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε 4 δηο κνλαδηθέο δηεπζχλζεηο IP.
Ώληηζέησο, ην IPv6 ρξεζηκνπνηεί 128 bitsκε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί 3.4
x1038 κνλαδηθέο δηεπζχλζεηο.



Καιχηεξε end-to-end ζχλδεζε



Καιχηεξε δπλαηφηεηα απηνξξχζκηζεο ζπζθεπψλ



Σαρχηεξε δξνκνιφγεζε: ΣνIPv6 ζε ζρέζε κε ην IPv4 έρεη κηα απινχζηεξε
δνκή επηγξαθψλ παθέησλ ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν θπξίσο λα
ειαρηζηνπνηήζεη ην ρξφλν θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ
επεμεξγαζία ηεο επηθεθαιίδαο. Ώπηφ έρεη θαηνξζσζεί κε ηελ κεηαθίλεζε
ησλ πξναηξεηηθψλ πεδίσλ, θαζψο νη ηνκείο πνπ είλαη εληειψο απαξαίηεηνη
γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηθεθαιίδσλ δηαηίζεληαη κφλν κεηά ηελ επηθεθαιίδα
IPv6. Βπνκέλσο νη IPv6 επηγξαθέο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία
απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνπο ελδηάκεζνπο δξνκνινγεηέο ρσξίο λα πξέπεη λα
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αλαιχζνπλ κέζσ ησλ επηγξαθψλ ή λα επαλαππνινγίζνπλ ηαchecksums.
Ώπηή ε απνδνηηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ γεληθψλ
εμφδσλεπεμεξγαζίαο

γηα

ηνπο

δξνκνινγεηέο,

θαζηζηά

ην

πιηθφ

ιηγφηεξνζχλζεην θαη επηηξέπεη ζηα παθέηα λα ππνβάιινληαη ζε πνιχ
γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία.


Μεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ



Καιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ



Καιχηεξεο δπλαηφηεηεο θνξεηφηεηαο



Μεγαιχηεξε επθνιία ζηε δηαρείξηζε



Καιχηεξεο Multicast θαη Anycast ηθαλφηεηεο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΗνΣ
Δ επνρή ηνπ ΕνΣ, ε νπνία έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ πνξεία ηεο, αλακέλεηαη λα
πξνθαιέζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
αιιά θαη λα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ λέσλ εθαξκνγψλ. Οη
παξαπάλσ αιιαγέο βέβαηα είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ θαη ζηελ εκθάληζε λέσλ
ηδεψλ θαη επθαηξηψλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
λέεο επελδχζεηο. ια απηά είλαη πηζαλφλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ κεηαβνιή ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαηγίλεηαη ζήκεξα αληηιεπηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη ηερληθνχ πεξηβάιινληνο.
Σν ΕνΣ έρεη εηζρσξήζεη αηζζεηά ζε αξθεηέο εθαξκνγέο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ησλ ζεκεξηλψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
αγνξψλ. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, αλαθεξφκαζηε ζε αιιαγέο θαη βειηηζηνπνηήζεηο
νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο απηψλ, αθνχ ζήκεξα
ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη φρη απνθιεηζηηθά ζε λέεο εθαξκνγέο. Ώπηή ε
παξάκεηξνο είλαη ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη αλαθαηαηάμεηο ζε αγνξέο πνπ εδψ
θαη θαηξφ ζεσξνχληαη θνξεζκέλεο.
Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ λέσλ απηψλ εθαξκνγψλ, θαη θπξίσοαπηψλ
πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά κε ηνλ ρξήζηε θαη φρη κεηαμχ ζπζηεκάησλ, είλαη
φηη νη ρξήζηεο πιένλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδένπλ ηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν κε ηνλ εηθνληθφ, επηθνηλσλψληαο κε θπζηθφηεξν ηξφπν ηφζν κε ηνπο άιινπο
ρξήζηεο, φζν θαη κε δηάθνξεο άιιεο εθαξκνγέο. Σέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη ην IoT
δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί νπηνπηθφ εγρείξεκα, θαζψο φπσο πξνθχπηεη ζηε
ζπλέρεηα, δηάθνξεο πξψηκεο ζπληζηψζεο ηνπ IoT είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο.
Παξφηη ε εθαξκνγή ηνπ ΕνΣ είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, έρεη ζεκεηψζεη
επηηπρία ζε αξθεηνχο ηνκείο (ζρήκα 3.1). Πξνο ην παξφλ, ε εθαξκνγή ηνπ
επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε, ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα θ.ά.
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ρήκα 3.1: ελάξηα εθαξκνγήο ηνπ ΕνΣ

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηνπο ηνκείο ησλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ηελ
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εθαξκνγέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ
δηαδηθαζηψλ, ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη ηελ κείσζε ησλ
πηζαλνηήησλ εθδήισζεο αηπρεκάησλ.
Ολνκαζηηθά ζα αλαιπζνχλ νη παξαθάησ ηνκείο:











Μεηαθνξέο
Οδηθφο Άμνλαο
Ώπηνθίλεζε
Τγεία
Βθπαίδεπζε
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ
Βπηρεηξεκαηηθφο Σνκέαο
Σαπηνπνίεζε Πνιηηψλ
Κνηλσληθά Αίθηπα
πίηηα & Βπηρεηξήζεηο
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3.1 Μεηαθνξέο
Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ θαζψο επίζεο θαη κηα αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ δηαθίλεζε
ησλ αγαζψλ. Δ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα θέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο.
Βηδηθφηεξα, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο
ηξνρηάο, ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηα ησλ γξακκψλ θαη ηεο
απφδνζεο ηνπο, ρσξίο επηπιένλ επελδχζεηο ζε πιηθέο ππνδνκέο ηφζν ζηνλ άμνλα
ηεο πνζφηεηαο φζν θαη ζε απηφλ ηεο ηαρχηεηαο. ια απηά βέβαηα ρσξίο λα
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ ή άιινη ζνβαξνί παξάγνληεο. Μηα
ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο κεηαθνξέο ράξε ζην IoT ζα ήηαλ ν
ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο κεηαμχ βιαβψλ ζηα κέζα
κεηαθνξάο, (π.ρ. ιεσθνξεία), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηζζφηεξν αμηφπηζην
δίθηπν κεηαθνξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ήηαλ δπλαηή θαη ε θαιχηεξε δπλαηή
δηαρείξηζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

επηζθεπψλ.

Βπηπιένλ,

κηθξφηεξα

έμνδα

ζε

αληαιιαθηηθά, ηαρχηεξε επηζθεπή, έγθαηξεο παξαγγειίεο ζε ηκήκαηα κε ζπρλέο
βιάβεο ή αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ζα κείσλαλ
πεξαηηέξσ ην θφζηνο ρξήζεο ηνπο.

3.1.1 IoT ζηα αεξνδξόκηα
Πέξα απφ ηελ αλαγλψξηζε απηνθηλήησλ, ε ηερλνινγία RFID έρεη ήδε
αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε
θάζε απνζθεπήελφο επηβάηε ηνπνζεηείηαη κία RFID εηηθέηα, ε νπνία πεξηέρεη έλαλ
κνλαδηθφ

αλαγλσξηζηηθφ

αξηζκφ,έηζη

ψζηε

λα

απνθεπρζεί

ε

απψιεηαησλαπνζθεπψλ θαηά ηηο κεηαθνξέο ζηα δηάθνξααεξνδξφκηα. Χζηφζν,
αξθεηά είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηψξα,
απηή ησλ barcodes, αθνχ δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο απνζθεπέο ελ θηλήζεηθαη
πνιιέο θνξέο νη ζπζθεπέο αλάγλσζεο παξνπζηάδνπλ ιάζε εάλ ην ζθαλάξηζκα
δελ γίλεηαηαπφ ηε ζσζηή γσλία. Βπίζεο, ιφγσ ηνπ δηαξθψοαπμαλφκελνπ αξηζκνχ
επηβαηψλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2007, ν αξηζκφοησλ ρακέλσλ
απνζθεπψλ απμήζεθε θαηά 75%. Σν ράζηκν ή ε θαζπζηέξεζε ησλαπνζθεπψλ
επηβάξπλε κε ζεκαληηθά έμνδα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Βλδεηθηηθάαλαθέξεηαη
φηη ην 2008 ράζεθαλ/θαζπζηέξεζαλ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνποπεξίπνπ
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32.8 εθαηνκκχξηα απνζθεπέο, ελψ ην θφζηνο γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεοαλήιζε
ζηα 2.96 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν θφζηνο απηφ είλαη απνιχησο ινγηθφ,
εάλππνινγίζνπκε

φηη

θαηά

κέζν

φξν

θάζε

απνζθεπή

θνζηίδεη

ζηελ

αεξνπνξηθήεηαηξεία θαη ζην αεξνδξφκην 21.90 δνιάξηα εάλ θαζπζηεξήζεη, 92.77
δνιάξηα εάλέρεη ππνζηεί θάπνηα δεκηά θαη 348.70 εάλ ραζεί.
Δ ηερλνινγία RFID έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
ησλρακέλσλ απνζθεπψλ ζε φζα αεξνδξφκηα έρεη εθαξκνζηεί. Γηα παξάδεηγκα,
ζηνδηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Hong Kong ηνπνζεηνχληαη RFID εηηθέηεο απφ ην 2005,
κεαπνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηηπρψλ παξαδφζεσλ απνζθεπψλ, απφ 85-90%
ζε95%, πεξηνξίδνληαο έηζη ηα θφζηε απφ ρακέλεο απνζθεπέο θαηά πεξίπνπ 3.8
εθαηνκκχξηαδνιάξηα, ηφζν ζην αεξνδξφκην φζν θαη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο
πνπ δξνπλ ζεαπηφ. ΐέβαηα, εάλεθαξκνζηεί ζε πεξηζζφηεξα αεξνδξφκηα, θαη φρη
ζε

κεκνλσκέλα,

αθνχ

ζπλήζσο

νηαπνζθεπέο

ράλνληαη

ζε

πηήζεηο

κε

αληαπφθξηζε, ην κέηξν απηφ φπσο είλαη θπζηθφ ζα γίλεη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ.
Ώπ‘ ηελ άιιε κεξηά φζνλ αθνξά ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ
κεζφδνπ ζε έλα αεξνδξφκην, εάλ ζπλππνινγίζεηθαλείο ηα θφζηε αγνξάο ησλ RFID
εηηθεηψλ, ησλ ζπζθεπψλ αλάγλσζεο θαη αλαδήηεζεο, ηφηε ην θφζηνοππνινγίδεηαη
ζε:


1 εθαηνκκχξην δνιάξηα γηα αεξνδξφκηα κεγάινπ κεγέζνπο θαη



350.000 δνιάξηα γηα αεξνδξφκηα κεζαίνπ κεγέζνπο
Αεδνκέλνπ φηη ηα θφζηε απηά εθ πξψηεο φςεσο θαληάδνπλ κεγάια, δελ ζα

πξέπεη λα κείλεη απαξαηήξεηε θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμφδσλ απφ ηηο
ρακέλεο απνζθεπέο πνπ ζαπξνθαιέζεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, θαζψο
θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηααπηά κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα
αεξνδξφκην ζηαδηαθά, κέζα ζε κία πεξίνδνρξφλνπ θαη φρη ηαπηφρξνλα.

3.1.2. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Σειεκαηηθήο ζηνλ ΟΑΘ
Με αθνξκή ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηειεπηθνηλσλίεο,
ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ University of Massachusetts
Amherst πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ
θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ απφ θφκβνπο νη νπνίνη ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηα
ιεσθνξεία θαη αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ παλεπηζηεκηαθή πεξηνρή.
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Μηα ηέηνηα εθαξκνγή αλαπηχρζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 2005, ρσξίο ηε
ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ αιιά κε νπηηθή αλαγγειία ζε πίλαθα πνπ βξηζθφηαλ
ηνπνζεηεκέλα ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ. Ώλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα
ηειεκαηηθήο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιεσθνξείσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο
θαη ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή πιεξνθφξεζε ησλ επηβαηψλ κέζα ζηα ιεσθνξεία
γηα ηηο ζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ. Μέζσ απηήο ηεο νπηηθήο αλαγγειίαο νη επηβάηεο
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ρξφλν αλακνλήο ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ
πεξηκέλνπλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ νπηηθή αλαγγειία ησλ ζηάζεσλ, γίλεηαη θαη ε
ερεηηθή αλαγγειία απηψλ, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, κέηξν ηδηαηηέξσο
ρξεζηηθφ ζηα άηνκα κε πξφβιεκα φξαζεο. Σν ζχζηεκα ηειεκαηηθήο ζηεξίδεηαη
ζηελ ιήςε ηνπ ζήκαηνο GPS ζε θάζε φρεκα, ζηελ εμαγσγή ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο ηνπ ιεσθνξείνπ, ηνπ αθξηβή ρξφλνπ, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ πςνκέηξνπ θαη
ηελ απνζηνιή απηψλ ζην θέληξν κέζσ δηαχινπ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ΟΏΘ κέζσ δηθηχνπ GSM πξσηφθνιιν GPRS).ην θέληξν
ειέγρνπ ε εκθάληζε ηνπ νρήκαηνο ζην ράξηε θαζνξίδεηαη απφ ηα εμήο:


Σν γεσγξαθηθφ κήθνο - πιάηνο θαη ηνλ αθξηβή ρξφλν.



Σελ απφζηαζε απφ έλα ζεκείν αλαθνξάο (π.ρ. αθεηεξία ή ηέξκα).



Σν ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο, επηζηξνθήο ή
παξακνλήο ζην ακαμνζηάζην.

ια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μέζσ
ηνπ ινγηζκηθνχ SkyView πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.

3.1.3. EkoBus
ηηο πφιεηο ηνπ ΐειηγξαδίνπ θαη Pancevo αλαπηχρζεθε ζε πεηξακαηηθφ
ζηάδην γηα ηηο IoT ηερλνινγίεο κηα άιιε έξεπλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ
παξήγαγε ην ζχζηεκα EkoBus. Με ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ φπσο ηνCO,ην CO2, ην NO2, ε ζεξκνθξαζία, ε
πγξαζία θιπ. ζε κηα κεγάιε πεξηνρή ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα δεκφζησλ
κεηαθνξψλ. Καζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ε
ζέζε ησλ ιεσθνξείσλ θαη ε εθηηκψκελε ψξα ηεο άθημεο ηνπο ζηηο ζηάζεηο.ζνλ
αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ην ζχζηεκα απηνχ απνηειείηαη απφ θφκβνπο, δειαδή
αηζζεηήξεονη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα

νρήκαηα. Κάζε αηζζεηήξαο

πεξηγξάθεηαη ζην ζχζηεκα απφ ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δειαδή απφ ηα
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο παξακέηξνπο πνπ θαηαγξάθεη θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα. Σα
παξαπάλσ δεκνζηεχνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ πφξσλ. Ώπηφο ν
θαηάινγνοπεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, έηζη ψζηε λα είλαη
δηαζέζηκεο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (εθαξκνγέο). Web θαη Android εθαξκνγέο
ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πφξνπο θαη ηα εθηεινχλ κε νπηηθνπνηεκέλε
κνξθή (ζέζε ησλ νρεκάησλ θαη αηκνζθαηξηθέο κεηξήζεηο).
Βίλαη επίζεο δπλαηφλ λα δεηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ψξα άθημεο
ηνπ επφκελνπ ιεσθνξείνπ ζηηο ζηάζεηο, θαη απηέο λα ιεθζνχλ κέζσ κελπκάησλ.
Γηα λα εμαρζεί ε γεσγξαθηθή ζέζε, ηα νλφκαηα ησλ ζηαζκψλ θαη ν ρξφλνο
απαηηείηαη ε ιήςε ζήκαηνο GPS. ηα ιεσθνξεία ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα
ζπζηήκαηα GPRS πξνθεηκέλνπ λα απνζηέιινληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην
κέζν ρξφλν δηέιεπζεο ηνπ θάζε ιεσθνξείνπ απφ ηνπο ζηαζκνχο θαη ην κέζν
ρξφλν ηεο δηαδξνκήο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζηαζκψλ,ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ
ππάξρεη. Βπίζεο, αλαπηχρζεθε θαη κηα Web εθαξκνγή ε νπνία εκθαλίδεη ηε ζέζε
ησλ ιεσθνξείσλ, ηελ ψξα άθημεο ηνπ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην
πεξηβάιινλ κέζσ ελφο αηζζεηήξα θπζηθνχ αεξίνπ ζε έλα web browser. Σα
δεδνκέλα

απηά

κπνξνχλ

λα

επεθηαζνχλ

ψζηε

λα

παξέρνπλ

δεκφζηα

αλαηξνθνδφηεζε.

3.1.4. Μεηαθνξηθά πεηξάκαηα θαη SmartSantander
Υαξαθηεξηζηηθφπαξάδεηγκα κηαοέμππλεο
πφιεο

είλαη

ε

ηζπαληθή

πφιεSantander, πνπ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ επηδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ,
µε πξψην θαη βαζηθφηεξν ην Smart Santanderέρεη γίλεη απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη
θαιά εμνπιηζκέλεο «έμππλεο» πφιεηο ζηελ Βπξψπε αιιά θαη ζε φιν ηνλ
θφζκν. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηήλ ηελ πεξηνρή
ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά θαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε κέζα απφ δηάθνξα
εξεπλεηηθά πιαίζηα.
ην πξνζερέο κέιινλ, ζην Santander ζρεδηάδεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ
πεξίπνπ 20.000αηζζεηήξεο δηαθφξσλ ηχπσλ: ζηάζκεπζεο ζε δξφκνπο, έληαζεο
θίλεζεο ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο, ζνξχβνπ, πνηφηεηαο ηνπ αέξα νη νπνίνη ζα
κεηξνχλ φδνλ, ζσκαηίδηα, CO πάλσ ζε ιεσθνξεία, ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο ζε
πάξθα, θιπ.εκαληηθή ζπλεηζθνξά έρνπλ θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο, νη νπνίνη κέζσ
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εθαξκνγψλ ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, κπνξνχλ λαελεκεξψλνπλ ηνποζπκπνιίηεο
ηνπο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο ζρεηηθά µε δηάθνξα ζπκβάληα ή ζπλζήθεο πνπ έρνπλ
ελδηαθέξνλ.
Δ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ αιιά, θαη ε δπλαηφηεηα
παξνρήο πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπο,
έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πεδίνπ έξεπλαο θαη
εθαξκνγψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν«επθπείο ή έμππλεο πφιεηο» (smart
cities, digital cities).Μία πφιε νλνκάδεηαη «έμππλε» φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη
αηζζεηήξεο, ππνινγηζηέο θαη θηλεηά ηειέθσλα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε
παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο(ζρήκα 3.2). ην πιαίζην απηφ
αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο εθαξκνγέοφπσο ε κέηξεζε δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ
ζηνηρείσλ, ε κέηξεζε ηεο θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη αλζξψπσλ, ν έιεγρνο ηνπ
θσηηζκνχ θ.ά.

ρήκα 3.2: Ανκή πεηξάκαηνο SmartSantander
[Πεγή:http://www.smartsantander.eu/]

Δ εθαξκνγή πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε εθαξκνγή
γηα ηα ιεσθνξεία θαζψο γηα ηε ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία ηνπ
IoT. Κάπνηνο πνπ πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν δελ έρεη παξά λα ζηξέςεη ην θηλεηφ ηνπ
πξνο ηε ζηάζε θαη ακέζσο ζα δεη ζηελ νζφλε πνηεο γξακκέο ιεσθνξείσλ ηνλ
εμππεξεηνχλ θαη ζε πνηεο ψξεο. Κάζε ιεσθνξείν κεηαδίδεη ηε ζέζε θαη ηελ
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ηαρχηεηά ηνπ θαζψο θαηδηάθνξα άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, φπσο ηα
επίπεδα ηνπ φδνληνο ή ησλ ξχπσλ.
Σν κεηαθνξηθφ

απηφ πείξακα πνπ αλαπηχρζεθε νλνκάδεηαη ―MITOS‖.

ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε παξνρή θάπνησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ είλαη
εχθνιν λα πινπνηεζνχλ ρσξίο ηελ παξνπζίαεμεηδηθεπκέλεο ππνινγηζηηθήο θαη
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Βηδηθφηεξα, ε πξψηε απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο είλαη
έλα δηαδηθηπαθφ portal φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εμήο
ιεηηνπξγίεο:


Δ πξφβιεςε ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο (ζε δψλεο ζηάζκεπζεο
πάλσ ζην δξφκν)



Δ πξφζβαζε ζε δσληαλή ξνή ζπκβάλησλ θαη ζπµµεηνρή ηνπο ζε
απηή κέζσ απινχ κεηαθνξηθνχ παίγληνπ



Δ εχξεζε δηαδξνκήο κε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο ή φρη.



Δ

αλαδήηεζε

δξφκσλ, ζεκείσλ

ελδηαθέξνληνο

θαη

γξακκψλ

ζπγθνηλσλίαο.
ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη δχν πξψηεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαη
ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ.

3.1.4.1. Πξόβιεςε ειεύζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο
Δ πξφβιεςε ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο αθνξά κηα απηνκαηνπνηεκέλε
παξαθνινχζεζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνπο δξφκνπο θαη απνηειεί κηα
ππεξεζία πνπ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ εχθνιν λα πινπνηεζεί, θαζψο αθφκε θαη
ζήκεξααληηκεησπίδεη δηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα.
ην Santanderέρνπλ εγθαηαζηαζεί εθαηνληάδεο αζχξκαηνη αηζζεηήξεο
ζηάζκεπζεο ζην νδφζηξσκα (εηθφλα 3.1). Οη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ
εηαηξεία Libelium.
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Βηθφλα 3.1: Ώηζζεηήξαο θάιπςεο ζέζεο ζηάζκεπζεο
[Πεγή:http://www.libelium.com/smart_parking/]

Ο αηζζεηήξαο θάιπςεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην
νδφζηξσκα ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαη αληρλεχεη ηελ άθημε θαζψο θαη
αλαρψξεζε ησλ νρεκάησλ, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ππφινηπνπο αηζζεηήξεο ηνπ
δηθηχνπ θάλνληαο ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ (εηθφλα 3.2). Οιφθιεξν ην δίθηπν ζα
αλαβαζκίδεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ν αηζζεηήξαο ή λα ζθάςνπλ.
Υάξε ζ‘ απηφ ην ζχζηεκα επηηπγράλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θαπζίκσλ,
θαζψο ε πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε, θαζψο θαη απφ ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Με ηηο θαηάιιειεο
κπαηαξίεο ν αηζζεηήξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί έσο θαη γηα 5 ρξφληα ρσξίο λα
απαηηείηαη ζπρλή αληηθαηάζηαζε.
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Βηθφλα 3.2: Έμππλν παξθάξηζκα κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ
[Πεγή:http://www.libelium.com/smart_parking/]

3.1.4.2. Πξόζβαζε ζε δσληαλή ξνή ζπκβάλησλ θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή
ηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο δηαζέζηκεο ππεξεζίαο, ηελ πξφζβαζε ησλ
ρξεζηψλ ζε δσληαλή ξνή ζπκβάλησλ (livefeed), νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
εηδνπνηνχλ άκεζα εηδνπνίεζε ζε φινπο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εληφπηζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο
(εηθφλα 3.3). Πην αλαιπηηθά, θάπνηνο κεηαθηλνχκελνο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη
ζηνπο άιινπο ρξήζηεο έλα πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα ή έλα ζχληνκν κήλπκα
ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ή αθφκε θαη κηα θσηνγξαθία. Ώπηφ επίζεο ζπζρεηίδεηαη θαη κε
ηε ζέζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη απφ ην δέθηε GPSηεο ζπζθεπήο ηνπ θαη
απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ηε ζπλέρεηα
απηνί κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ θαη λα θξίλνπλ θαηά πφζν είλαη έγθπξν ή φρη. Ο
απιφο απηφο κεραληζκφο θξίζεο αιιά θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο ζα αμηνπνηεζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εάληειηθά νη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη γη‘ απηήλ ηελ
δηαδηθαζία, εάλ ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη έγθπξε, θαη εάλ βνεζάεη ηειηθά φζνπο
κεηαθηλνχληαη.
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Βηθφλα 3.3: LiveFeed κε ζπκβάληα θαη απεηθφληζή ηνπο ζην ράξηε
[Πεγή: Σζέηζνο ΐαζίιεο, Μεηαθνξηθά Πεηξάκαηα ζηελ έμππλε πφιε Santander]

Δ κεηαηξνπήηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζε παίγλην εθαξκφζηεθε σο εμήο:
θάζε

ρξήζηεο

γηα

θάζε

κία

αιιειεπίδξαζε

κε

ην

ζχζηεκα

ιακβάλεη

ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνχο (credits). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο
πξαγκαηνπνηήζεη κηα αλάξηεζε ελφο λένπ ζπκβάληνο κε πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα
απφ ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιακβάλεη 4 βαζκνχο, ελψ αλ ην θάλεη κέζσ ηνπ
Αηαδηθηχνπ 2 βαζκνχο. Βάλ ν ρξήζηεο ζπληάμεη έλα ειεχζεξν θείκελν απφ ηελ
θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιακβάλεη 6 βαζκνχο, ελψ αλ θάλεη ην ίδην κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ ιακβάλεη 4 βαζκνχο. ηαλ κνηξάδεηαη θάπνηα θσηνγξαθία ή ζρνιηάδεη
θάπνηεο πξνεγνχκελεο αλαξηήζεηο θεξδίδεη 2 βαζκνχο. Σέινο, φηαλ ν ρξήζηεο
απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζχλεη απηφκαηα ην ζχζηεκα θαη ζρεηίδνληαη κε
ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο θεξδίδεη 1 βαζκφ. Βπνκέλσο, ν ζθνπφο ηεο ελ
ιφγσ δηαδηθαζίαο είλαη, εάλ θάπνηνο ρξήζηεο έρεη ζπιιέμεη πάλσ απφ έλα
πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν βαζκψλ λα κπνξεί λα ηνπο αληαιιάζεη κε θάπνην
«βξαβείν» (π.ρ. δσξεάλ ρξφλν ζηάζκεπζεο).

3.1.5. OptiTrans
χκθσλα κε άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή (2012)
ζε κηα πφιε κε πνιχ έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, θχξηνοζθνπφο γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο

απνηειεί

ε

εχξεζε

ηνπ

ηαρχηεξνπ

δπλαηνχ

ηξφπνπ
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κεηαθίλεζεο.Λφγσ κάιηζηα θαη ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ν
νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο κεηαθίλεζεο απνηειεί αθφκε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα.
Μηα λέα εθαξκνγή γηα έμππλα ηειέθσλα δίλεη ηε ιχζε, πξνζθέξνληαο δηάθνξεο
ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο. Σν κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα εηζάγεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε αλαρψξεζεο
θαη πξννξηζκνχ. Σν ζχζηεκα optitrans (ζρήκα 3.3) ζα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία
θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ώζηηθψλ
πγθνηλσληψλ Ώζήλαο γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ζα
πξνζθέξεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε βάζε ηα εθάζηνηε δηαθνξεηηθά
θξηηήξηα, πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο.
Οη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ηνλ κηθξφηεξν
ρξφλν δηαδξνκήο, ην ρακειφηεξν θφζηνο δηαδξνκήο ή ηνλ ιηγφηεξν ρξφλν
πεδνπνξίαο. Σελ εθαξκνγή απηή έρεη ζρεδηάζεη ην Βξγαζηήξην Οινθιεξσκέλσλ
πζηεκάησλ

ηνπ

Ελζηηηνχηνπ

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Σειεπηθνηλσληψλ

ζην

―Αεκφθξηην‖. Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην
ηνπ 2010 ζηε Μαδξίηε θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 ζηελ Ώζήλα. Σν πξψην δηάζηεκα
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ην
θφζηνο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαδξνκέο, νη νπνίεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
έρνπλ απνθαηαζηαζεί.

ρήκα 3.3: Ώξρηηεθηνληθή OptiTrans
[Πεγή: https://www.iit.demokritos.gr/sites/default/files/optitrans2.jpg]
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3.1.6. NextBus
Σνζχζηεκα Next Bus ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα
κάζνπλ πφηε ζα θηάζεη ην επφκελν ιεσθνξείν ζηε ζηάζε ζηελ νπνία πεξηκέλνπλ.
Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεζηκνπνηεί δνξπθνξηθή ηερλνινγία θαη πξνεγκέλα
ππνινγηζηηθά κνληέια γηα ηελ παξαθνινχζεζεησλ δηαδξνκψλ ησλ ιεσθνξείσλ
θαη ησλ ηξέλσλ. Κάζε φρεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε κηα ζπζθεπή GPS. Δ ψξα
άθημεο ησλ ιεσθνξείσλ ζηελ ζηάζε ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ιακβάλνληαο
ππφςε ηε ζέζε ησλ ιεσθνξείσλ, ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε ζηάζε θαη
ηελ θπθινθνξία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Οη πξνβιεπφκελνη ρξφλνηάθημεο ησλ
ιεσθνξείσλ αλαγξάθνληαηζηηο ζηάζεηο. Βπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη γηα απηνχο είηε κέζσ εθαξκνγψλ ζηηο θηλεηέο ηνπο ζπζθεπέο, είηε
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.Υάξε ζε απηφ ην ζχζηεκα νη επηβάηεο κπνξνχλ λα
πξνγξακκαηίζνπλ ηελ άθημε ηνπο ζηε ζηάζε αθξηβψο φηαλ έξζεη ην ιεσθνξείν,
εμνηθνλνκψληαο έηζη ρξφλν κε ζπλέπεηα λα κελ ηαιαηπσξνχληαη. Σν ζχζηεκα
απηφ ιεηηνπξγεί ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο.

3.1.7. Bus θη έξρεηαη
Δ εηαηξεία MOBICS, ηερλνβιαζηφο ηνπ ΒΚΠΏ (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληψλ), επηιέρζεθε, κέζα απφ κηα άθξσο αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα
λα αλαπηχμεη πεηξακαηηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. ΐαζηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο
απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είρε ήδε εμειίμεη κηα δεκνθηιή
ππεξεζία, ην www.ploigos.gr,αιιά θαη ην φηη εθηεινχζε ήδε έλα έξγν,
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη
απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ νλνκαζία «BUS θαη έξρεηαη».
Σν ζχζηεκα «BUS θαη έξρεηαη» απνηειεί έλα απνδνηηθφ εξγαιείν ην νπνίν
έρεη ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ κέζσ ιεσθνξείσλ. ην
ζχζηεκα απηφ ν ρξήζηεο-επηβάηεο θηηάρλεη ην δηθφ ηνπ πξνθίι έηζη ψζηε νη
ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνληαη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ, λα είλαη δειαδή
πξνζαξκνζκέλεο πάλσ ζηηο δηθέο ηνπ ζπλήζεηεο φζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο
ζηελ πφιε. Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ηνπ
θαηάζηαζε, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ λα πεξπαηήζεη, λα αθνχζεη, λα αλέβεη ζθάιεο
θ.ά. Βπίζεο ην ζχζηεκα παξέρεη αλαιπηηθφηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο
πιεξνθνξίεο αλά ρξήζηε ζηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ζε ζρέζε κε απηέο πνπ
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αλαγξάθνληαη ζηηο νζφλεο ησλ ζηάζεσλ. Βίλαη

δειαδή κία επέθηαζε ηνπ

ζπζηήκαηνο ησλ έμππλσλ ζηάζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή
είλαη,ε πξνβνιή ζε ράξηε ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ηηο
πιεζηέζηεξεο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ε εκθάληζε γξαθηθά ηεο δηαδξνκήο πνπ
αθνινπζνχλ, ε ελεκέξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο άθημεο ηνπ επφκελνπ ιεσθνξείνπ
κε βάζε ηε ζέζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ, ε γξαθηθή παξνπζίαζε
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο φπσο θαηαζηεκάησλ, κνπζείσλ θαη αμηνζέαησλ γχξσ
απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε θαη ηέινο ε πιήξεο θαζνδήγεζε ηνπ επηβάηε κέζσ
ηεο παξνρήο ζηνηρείσλ φπσο ν ρξφλνο δηαδξνκήο, ε ηαρχηεηα θαη νη ζηάζεηο.
ην ΐεξνιίλν, νδεγήζεθαλ ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ
ζα είλαη ππεχζπλν γηα α) ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα
δξνκνιφγηα θαη ηηο δηαδξνκέο ιεσθνξείσλ β) ηελ αλακελφκελε ψξα άθημεο ηνπ
ιεσθνξείνπ ζηελ εθάζηνηε ζηάζε. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλζηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη, ε κείσζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο, νη κεηαβαιιφκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε αλάγθε εθηίκεζεο ηεο
δηάξθεηαο ησλ ηαμηδηψλ. ην παξαπάλσ ζχζηεκα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε ε
ψξα εθθίλεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ, σζηφζν ε ψξα άθημεο ηνπ ζε κία ζηάζε είλαη
αβέβαηε ιφγσ ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο δελ
ζηφρεπζαλ ζηελ ηνπνζέηεζε GPS ζηα ιεσθνξεία θαη ζηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία
γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπο είηε ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο RFID ιφγσ ηνπ
θφζηνπο.
Ο εληνπηζκφο ησλ ιεσθνξείσλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ επηβαηψλ πνπ
ηαμηδεχνπλ κε ην ίδην ην ιεσθνξείν ρξεζηκνπνηψληαο κία εθαξκνγή ζην θηλεηφ
ηνπο ηειέθσλν, κέζσ ηεο νπνίαο ζα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν άθημεο
ηνπ ιεσθνξείνπ ζηελ θάζε ζηάζε. Δ αλζξψπηλε ζπκβνιή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο
γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο εθαξκνγήο αιιά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη
αιγφξηζκνη γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ ησλ ρξφλσλ κε βάζε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηνπο επηβάηεο.

3.1.8. OneBusAway
Σν Παλεπηζηήκην ηεο Οπάζηγθηνλ γηα λα θάλεη επθνιφηεξε ηε ρξήζε ησλ
κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο αλέπηπμε ην ζχζηεκα OneBusAway, ην νπνίν παξέρεη
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ψξα άθημεο ησλ
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ιεσθνξείσλ θαη ησλ ηξέλσλ ζηηο ζηάζεηο. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε
βειηίσζε

ηεο

ρξεζηηθφηεηαο

ησλ

κέζσλ

καδηθήο

κεηαθνξάο.

Γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ηδέαο παξέρνληαη, κέζσ ηεο
κνξθήο αλνηρηνχ θψδηθα, εξγαιεία θαη εθαξκνγέο γηα λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
θαη άιινη θνξείο. Έηζη απηφ ην ζχζηεκα κέξα κε ηε κέξα αλαπηχζζεηαηπεξαηηέξσ
θαη εθαξκφδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο θαζέλαο κπνξεί λα
έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα γηα λα κάζεη ηελ ψξα άθημεο ηνπ ιεσθνξείνπ είηε
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηειεθσληθψο ή κέζσ γξαπηνχ
κελχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κηα έμππλε θηλεηή ζπζθεπή ε νπνία θάλεη ρξήζε
Android ή iOs εθαξκνγψλ.
Αεδνκέλνπ φηη έρνπλ κειεηεζεί πιήξσο φιεο νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο,
ζηελ παξνχζα κειέηε δίλνπκε βάξνοζηε ιήςε ζήκαηνο απφ ηε ζπζθεπή GPS
πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε κέζα ζηα ιεσθνξεία. Σα ιεσθνξεία είλαη
ζπλδεδεκέλα κε ηηο ζηάζεηο θαη ζα ζηέιλνπλ ζήκα GPS ζχκθσλα κε ην νπνίν
εληνπίδεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. ηελ ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ
άθημεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφζηαζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ην ρξφλν πνπ
ρξεηάδεηαη απηφ γηα λα θαιχςεη κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, φπσο δειαδή θαη ζηα
ζπζηήκαηα Ekobus, ηειεκαηηθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο NextBus. Θα ππάξρεη επίζεο
ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε κέζσ απινχ κελχκαηνο ή κέζσ
νπηηθνπνηεκέλεο κνξθήο, φπσο θαη ζην ζχζηεκα Ekobus.
Δ εθαξκνγή πινπνηήζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν γηαηί θαηαξράο ε δηαδξνκή
πνπ αθνινπζνχλ ηα ιεσθνξεία είλαη ζηαζεξή θαη έηζη δελ είλαη απαξαίηεηε ε
παξαθνινχζεζε ησλ νρεκάησλ. πλεπψο, νη απνζηάζεηο είλαη γλσζηέο έηζη θαη
ην

έξγν

γίλεηαη

επθνιφηεξν.

Σαπηφρξνλα

κε

ηνλ

εμνπιηζκφ

πνπ

έρεη

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη
άιια δεδνκέλα, εθηφο απφ ηε ζέζε θαη ηελ ψξα, φπσο ε ηαρχηεηα θαη πην αθξηβείο
ζπληεηαγκέλεο. Βπνκέλσο, αξγφηεξα νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκεο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ψξα άθημεο.

3.2 Οδηθόο άμνλαο
Οη αιιεπάιιειεο θαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ηηο ααγθαίεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ
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ζηνπο νδηθνχο άμνλεο λα έρεη δηεπθνιχλεηαη θαηά πνιχ, ζπγθξηηηθά κε ην
παξειζφλ. Πιένλ έλαο νδεγφο, επαγγεικαηίαο ή φρη, επσθειείηαη ησλ
ελεκεξψζεσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ,
θαζψο επίζεο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκαηα. Βπηπιένλ, ππάξρεη κεγαιχηεξε
αίζζεζε αζθαιείαο θαη ζηγνπξηάο ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ.
Οη ηερλνινγίεο ηνπ IoT πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη
ππνθεθάιαηα έρνπλ πηνζεηεζεί θαη εθαξκνζηεί ζε πνιιέο ππνδνκέο θαη ηκήκαηα
ησλ νδηθψλ αμφλσλ, ρσξίο φκσο αθφκα λα ζεσξείηαη θαζνιηθή ε εθαξκνγή ηνπο.
θνπφο είλαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ηνπο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο θαη λα θαζηεξσζεί ην IoT. Να αλαπηπρζεί δειαδή ε
θαηάιιειε ππνδνκή, έηζη ψζηε ηα πάληα λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη λα
επηθνηλσλνχλ, ρσξίο λα ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη θαζνδήγεζε. Δ
πινπνίεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ IoT, ζεκαηνδνηεί ηελ ιεηηνπξγία ελφο θαλαιηνχ
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ
θαζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ, βηψλνληαο ηελ επνρή
ηνπ IoT, ην φρεκα θαη ν νδεγφο ηνπ, μεθηλψληαο, ζα έρνπλ φια ηα εθφδηα γηα λα
εμαζθαιίζνπλ έλα άλεην, αζθαιέο, φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν θαη μεθνχξαζην
ηαμίδη. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο RFID θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία GPS θαη
πιήζνο απφ άιιεο, ζα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε π.ρ. γηα ηελ απφζηαζε,
ηξφπν δηέιεπζεο θαη ηηκνιφγεζε ηνπ επφκελνπ ζηαζκνχ δηνδίσλ, γηα πηζαλά
αηπρήκαηα ζε θάπνηα ζήξαγγα κε ελδερφκελν θίλδπλν ππξθαγηάο, άξα αηζζεηή
κείσζε ηαρχηεηαο γηα απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, γηα θάπνην θνκκάηη
ηνπ δξφκνπ πνπ ίζσο λα είλαη θιεηζηφ, άξα έμνδνο απφ ην επφκελν θφκβν, γηα ηηο
ηηκέο βελδίλεο ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ ησλ ΒΏ, ηηο νπξέο ζηα θαηαζηήκαηα
εζηίαζεο θαη ηελ πνηθηιία, πξνζθνξέο θαη ηηκέο πξντφλησλ, γηα ηηο ζέζεηο parking
ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ WC, θ.α.
Οη κεηαθνξέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλέλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ
κπνξεί

λα

εθαξκνζζεί

ζεκαληηθά

εηερλνινγία

RFID

αιιά

θαη

πνιιέοάιιεοηερλνινγίεο ηνπ ΕνT.Σέηνηεο εθαξκνγέο απνηεινχλγηα παξάδεηγκα ε
αλαγλψξηζε ησλ απηνθηλήησλ απφ ζεκεία ειέγρνπ θαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο απνζθεπέο ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. δηαρείξηζε
απνζθεπψλ ζηα αεξνδξφκηα).
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ην ρψξν ησλ καδηθψλ κεηαθνξψλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ξπζκηζηνχλ θαη
λέαζπζηήκαηα

ηηκνιφγεζεο

ρξήζεο

ησλ

ππεξεζηψλ.

Σέηνην

παξάδεηγκα

απνηεινχλ νη απηφκαηεο πιεξσκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαηά ηελ είζνδν ηνπ επηβάηε
ζην θάζε κέζν. Πην αλαιπηηθά θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηφ κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ πνπ ζα έρεη ηηο φιεο ηηο θαηάιιειεο δπλαηφηεηεο δηθηχσζεο. Σέινο ζηα
πιαίζηα ελφο ηθαλνχ θαη ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, αλζξψπσλ ή θαη
αγαζψλ, δεκηνπξγείηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζπλνιηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο
πνξείαο ησλ κεηαθνξψλ, κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ηελ βειηηζηνπνίεζή ηνπο.

Βηθφλα 3.4: RFID εηηθέηα ηνπνζεηεκέλε ζε απηνθίλεην, γηα ηελ απηφκαηε θαηαβνιή θφξσλ
ζε ηδησηηθνχο απηνθηλεηφδξνκνπο
[Πεγή: https://www.youtube.com/watch?v=wXohmYMmr7w]

Μηα πνιχ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ε ηνπνζέηεζε RFID
εηηθεηψλ ζε απηνθίλεηα (εηθφλα 3.4)κε ζθνπφ φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθνχο
απηνθηλεηφδξνκνπο λα ρξεψλνληαη απηφκαηα. Δ αλίρλεπζε πξαγκαηνπνηείηαη
ζπλήζσο φηαλ έλα απηνθίλεην πεξάζεη απφ έλα ζεκείν ειέγρνπ (εηθφλα 3.5), ην
νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ αλαγλψζηε RFID θαη ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ
δηαβάδεη ηελ εηηθέηα RFID θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ ρξεψλεηαη πηζησηηθά
(ζρήκα 3.4).ΐέβαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ελεξγεηηθέο εηηθέηεο RFID
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εηηθέηαο θαη ηνπ αλαγλψζηε
RFID.
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ρήκα 3.4: Σξφπνο ιεηηνπξγίαο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο δηνδίσλ
[Πεγή:https://www.youtube.com/watch?v=wXohmYMmr7w]

Σα νθέιε πνπ απνθέξεη απηή ε εθαξκνγή απηή απνηεινχλθαηά βάζεε
κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηφδνπ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ θαη ε κείσζε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,θαζψο πιένλ ε πιεξσκή γίλεηαη απηφκαηα. ηηο
Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο ε ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ έρεη ήδε εθαξκνζηεί
ζε κεηαθνξηθά ηξέλα, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξαγκάησλ πνπκεηαθέξνπλ αιιά
επίζεο θαη ζε κεγάιν απηνθηλεηφδξνκν ηνπ Dubai, ζηα ΔλσκέλαΏξαβηθά Βκηξάηα
(ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νλνκάδεηαη Salik).
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Βηθφλα 3.5: RFID ζπζθεπέο αλάγλσζεο γηα ηελ απηφκαηε θαηαβνιή θφξσλ
ζε απηνθηλεηφδξνκν
[Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salik_Toll_Gate.jpg]

3.2.1. πζηήκαηα Δπθπώλ Μεηαθνξώλ
Βίλαη γεληθψο απνδεθηφ, φηη ην IoT αληηπξνζσπεχεη ην κειινληηθφ φξακα
κίαο θαζνιηθήο ζπλδεζηκφηεηαο, πνπ ζηαδηαθά αξρίδεη θαη απνθηά ζάξθα θαη νζηά.
ηελ πξνζπάζεηα απηή, θαηαιπηηθφ ξφιν παίδνπλ φιεο νη ηερλνινγίεο πνπ ήδε
έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζπληεινχλ ζηελ παξνρή ιχζεσλ επίηεπμεο ηεο επηθνηλσλίαο
ησλ αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο. ην θνκκάηη ηεο θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ
Οδηθψλ Ώμφλσλ, εκπιέθεηαη θαη ν ηνκέαο ησλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, ν νπνίνο είλαη
θαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο. Βίλαη απαξαίηεηε επνκέλσο ε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθίλεζεο θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ
αλεπηζχκεησλ ζπλεπεηψλ ζηνλ άλζξσπν, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ππνδνκέο
κεηαθνξψλ.
Σα πζηήκαηα Βπθπψλ Μεηαθνξψλ (Intelligent Transport Systems – ITS),
είλαη

έλαο

ζπλδπαζκφο

ηερλνινγηψλ

πιεξνθφξεζεο

θαη

επηθνηλσληψλ

εθαξκνζκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε,
αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε θπθινθνξία ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ αηφκσλ. Δ
ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Βπθπψλ Μεηαθνξψλ είλαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλε θαη
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αγγίδεη πνιινχο θιάδνπο. Σεξάζηηα απήρεζε ζπλαληνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ.

3.2.2. MEDIA
Σν project MEDIA έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ. ην MEDIA ζπκκεηέρνπλ νη
θνξείο δηνδίσλ απφ Ώπζηξία (ASFINAG), Γαιιία (Group APRR), Εηαιία
(Autostrade per l‘Italia), ινβελία (DARS) θαη Βιβεηία (OZD). Αεκηνπξγήζεθε κε
ζθνπφ λα βξεζεί κηα πξαθηηθή ιχζε ζρεηηθά κε ηελ ρξέσζε βαξέσλ νρεκάησλ,
πνπ δηέξρνληαη απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο. Σν MEDIA έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θνηλφ
ζπκβφιαην ειεθηξνληθήο ρξέσζεο θαη είλαη βαζηζκέλν ζηα απνηειέζκαηα ησλ
παξαθάησ Βπξσπατθψλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Βπξσπατθή
Βπηηξνπή:


CESARE I & II. θνπφο απηψλ ησλ 2 έξγσλ είλαη λα κειεηεζεί,ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ(CESARE
Transaction Model), ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο
ζπιινγήο δηνδίσλ ζηελ Βπξψπε. Με άιια ιφγηα, αλαθέξεηαη ζηε
δηεπθφιπλζε ζπιινγήο ηνπ δηνδίνπ, κε έλα εληαίν ηξφπν πιεξσκήο θαη‘
αλαινγία κε ην ζχζηεκα roaming ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Σν έξγν
CESARE έθεξε ζην θσο πνιιαπιά πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο, αθφκα
θαη ζε εζληθφ επίπεδν (π.ρ. Εζπαλία), φπνπ ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ ρσξίο ηελ εθαξκνγή Βπξσπατθψλ standards, θαη
ζπκθσληψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο, νδήγεζε ζε κηα ΐαβέι ζπζηεκάησλ
δηαδηθαζηψλ.



Σν έξγν PISTA πινπνίεζε ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ
CESARE II κέζσ ελφο κεγάινπ πηιφηνπ, πνπ θαιχπηεη ηε γεσγξαθηθή
πεξηνρή απφ Εζπαλία, Νφηηα Γαιιία, Εηαιία θαη Βιιάδα. ην πιαίζην ηνπ
PISTA, πξνβάιινληαη ηερληθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ CESARE II.

3.2.3E-Call
Σν ζχζηεκα e-Call, ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κφιηο νη αηζζεηήξεο εληφο ηνπ
νρήκαηνο δηαπηζηψζνπλ ζνβαξή ζχγθξνπζε. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα θαιεί ηνλ
επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112, θαζψο ζπλδέεηαη ηειεθσληθά κε ην
84
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

αληίζηνηρν θέληξν θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη πξνσζεί ηα ζηνηρεία ηνπ
αηπρήκαηνο ζηηο ππεξεζίεο δηάζσζεο, φπσο ηνλ ρξφλν ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ηελ
αθξηβή ζέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο θαη ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο (ζρήκα
3.5). Δ e-Call θιήζε κπνξεί επίζεο λα ελεξγνπνηεζεί θαη ρεηξνθίλεηα, κε ην
πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζην απηνθίλεην, απφ έλαλ απηφπηε κάξηπξα ζνβαξνχ
αηπρήκαηνογηα παξάδεηγκα. Δ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο e-Call ππνινγίδεηαη
φηη ζα θνζηίζεη ιηγφηεξν απφ 100 επξψ αλά λέν απηνθίλεην. Γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, ην ζχζηεκα e-Call δελ επηηξέπεη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ νρεκάησλ, επεηδή «θνηκάηαη» θαη δελ απνζηέιιεη θαλέλα
ζήκα πξνηνχ ελεξγνπνηεζεί απφ θάπνηα ζχγθξνπζε.
ήκεξα είλαη εγθεθξηκέλν ην πξψην κέηξν, γηα λα θαηνρπξσζεί φηη απφ ην
2015, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θιήζεηο απφ ην απηνθίλεηφ ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. Δ Βπηηξνπή Μεηαθνξψλ ηνπ
ΒπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπ, απνθάζηζε φια ηα λέα κνληέια απηνθηλήησλ θαη
ειαθξψλ νρεκάησλ απφ ην 2015 θαη κεηά λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ην ζχζηεκα eCall. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, ην e-Call θαιεί απηνκάησο ηνλ εληαίν
επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο 112 θαη κεηαδίδεη ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ νρήκαηνο. Με ζχζηαζε ηεο Βπηηξνπήο, πνπ
εγθξίζεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2011, ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα εμαζθαιίζνπλ,
φηη νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα βειηηψζνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο, έηζη ψζηε νη
e-call θιήζεηο λα κεηαβηβάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο.
Κάζε ιεπηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα ζσζνχλ δσέο, φηαλ θαινχληαη νη
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Χζηφζν, νη ηξαπκαηίεο ζε έλα
αηχρεκα δελ δηαζέηνπλ πάληα ηα αλαθιαζηηθά ή ηε θπζηθή ηθαλφηεηα γηα λα
θαιέζνπλ ακέζσο ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Με ηηο ζπζθεπέο e-Call
θιήζεσλ δίλεηαη ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα, εηδνπνηψληαο άκεζα ηηο ππεξεζίεο
έθηαθηεο αλάγθεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νδεγφο ή νη επηβάηεο είλαη
αλαίζζεηνη, ή δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιέζνπλ. Υάξε ζηελ ηερλνινγία, θαζίζηαηαη
πην επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε ε άθημε ησλ νκάδσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαηά
πεξίπνπ 40% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη θαηά 50% ζηηο αγξνηηθέο. Με ηελ επξχηεξε
εγθαηάζηαζή ηνπ, ην ζχζηεκα ησλ e-call θιήζεσλ ζα ζψδεη θάζε ρξφλν
εθαηνληάδεο δσέο ζηελ Βπξψπε,

θαη ζα κεηψζεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ

ηξαπκαηηζκψλ ζε δεθάδεο ρηιηάδεο πεξηπηψζεηο.
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θνπφο ηεο Βπηηξνπήο, είλαη ε ππεξεζία e-Call λα έρεη ηεζεί ζε πιήξε
ιεηηνπξγία,έσο ην 2015 ζε φιε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (θαζψο θαη ζηελ Κξναηία,
ηελ Εζιαλδία, ηεΝνξβεγία θαη ηελ Βιβεηία).ToeCall εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζηε
Φηλιαλδία, ηελ Σζέρηθε Αεκνθξαηία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ώπζηξία θαη ηελ Εηαιία, ελψ
πξνο ην παξφλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ eCall απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, ηηο
απηνθηλεηνβηνκεραλίεο

θαη

ηηο

εηαηξείεο

θηλεηήο

ηειεθσλίαο

είλαη

εζεινληηθή.Βπνκέλσο, θαινχληαη φια ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη
εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα ρεηξίδνληαη ηηο θιήζεηο απφ ζπζθεπέο e-Call, φπσο
θαη ηηο ινηπέο θιήζεηο πξνο ην 112. ηε ζχζηαζε δηαηππψλεηαη επίζεο ε ππφδεημε
ζηα θξάηε κέιε, λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα παξέρνπλ
ζπζηήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ e-Call θιήζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα
δηαβηβάδνληαη ζεθαηάιιεια εμνπιηζκέλν ηειεθσληθφ θέληξν έθηαθηεο αλάγθεο.

ρήκα 3.5: Ώξρηηεθηνληθή E-call
[Πεγή:http://radyvnouzi.cz/ecall-automaticke-tisnove-volani-z-vozidel]
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3.2.4. Πεδία Δθαξκνγώλ Σερλνινγηώλ IoT ζηνπο Οδηθνύο Άμνλεο
Οη ζπλερφκελε θαη ηαρχηαηεαλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη νδεγήζεη ζην
λα δηεπθνιπλζεί θαηά πνιχ, ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, ε θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο. Πιένλ έλαο νδεγφο, επαγγεικαηίαο ή φρη,
εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκαηα, αιιά θπξίσο επσθειείηαη ησλ ελεκεξψζεσλ πνπ
κπνξεί λα δερηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ. Βπηπιένλ, ππάξρεη
κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.θνπφο ησλ IoTηερλνινγηψλείλαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ηνπο παληνχ αιιά θπξίσο λα
ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή, έηζη ψζηε ηα πάληα λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ
ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη
θαζνδήγεζε. Δ πινπνίεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ IoT, ζεκαηνδνηεί ηελ ιεηηνπξγία
ελφο θαλαιηνχ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ
επαθφινπζε

βειηηζηνπνίεζε

ησλ

θαζεκεξηλψλ

ζπλζεθψλ,

ζε

πιήζνο

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ, βηψλνληαο ηελ επνρή
ηνπ IoT, ην φρεκα θαη ν νδεγφο ηνπ, μεθηλψληαο, ζα έρνπλ φια ηα πξνλφκηα γηα λα
έρνπλ έλα άλεην, αζθαιέο θαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν θαη μεθνχξαζην ηαμίδη.
Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο RFID, ηεο ηερλνινγίαο GPS αιιά θαη πιήζνο άιισλ, ζα
ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε π.ρ. γηα ηελ απφζηαζε, ηξφπν δηέιεπζεο θαη
ηηκνιφγεζε ηνπ επφκελνπ ζηαζκνχ δηνδίσλ, γηα πηζαλά αηπρήκαηα ζε θάπνηα
ζήξαγγα κε ελδερφκελν θίλδπλν ππξθαγηάο, άξα αηζζεηή κείσζε ηαρχηεηαο γηα
απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, γηα θάπνην θνκκάηη ηνπ δξφκνπ πνπ ίζσο
λα είλαη θιεηζηφ, άξα έμνδνο απφ ην επφκελν θφκβν, γηα ηηο ηηκέο βελδίλεο ζηα
πξαηήξηα θαπζίκσλ ησλ ΒΏ, ηηο νπξέο ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, ηηο
πξνζθνξέο θαη ηηκέο πξντφλησλ, γηα ηηο ζέζεηο parking ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο
θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ WC, θ.α.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ππνδνκέο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο, θαζψο επίζεο θαη κειινληηθέο
εθαξκνγέο, κε κεγαιχηεξε αλάιπζε φζνλ αθνξά ηα δηφδηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
ειεθηξνληθά δηφδηα θαη ηα ηειεδηφδηα.
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3.2.5. Ζιεθηξνληθά Γηόδηα (E-Tolls)
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή δηνδίσλ απφ ισξίδα θπθινθνξίαο κε ή ρσξίο
ηε ρξήζε κπάξαο, ε πιεξσκή γίλεηαη ρσξίο ηελ χπαξμε εηζπξάθηνξα ελψ βέβαηα
ρξεηάδεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο εληνπηζκνχ, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ρξέσζεο ησλ
δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγήο ρξεκάησλ, απαξαίηεηε είλαη ε
ρξήζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αθφινπζεο ηερλνινγίεο


Σερλνινγία ησλ κηθξνθπκάησλ 5,8 GHz



Ώλίρλεπζε κέζσ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (GALLILEO)



Κηλεηέο επηθνηλσλίεο (GSM –GPRS) .

Δ ρξέσζε ηνπ ηέινπο δηνδίσλ ζηα ειεθηξνληθά δηφδηα γίλεηαη κε ηνπο εμήο δχν
ηξφπνπο, ηελ πξνπιεξσκή (prepaid) θαη κεηαπιεξσκή ηνπ ηέινπο δηνδίσλ
(postpaid).
ηελ πξνπιεξσκή ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νδεγφο είλαη νη «έμππλεο»
θάξηεο (smartcards) θαη ηα ΟΐU (OnBoardUnits). Καη ηα δχν νη νδεγνί ηα
πξνκεζεχνληαη

ζπλήζσο

απφ

ηηο

εηαηξίεο

δηαρείξηζεο

δηνδίσλ

θαη

πξνπιεξψλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δηειεχζεσλ. Οη έμππλεο θάξηεο
πεξηέρνπλ έλα «ηζηπ» θαη κε ηε δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο, γίλεηαη ε θαηαρψξεζε θαη
ζηε ζπλέρεηα ε ρξέσζε ειεθηξνληθά .Σα OBU είλαη εηδηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο
ηνπνζεηνχληαη ζην απηνθίλεην θαη κε ηελ δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο δίλνπλ ζήκα ζην
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ελ ζπλερεία γίλεηαη ε θαηαρψξεζε θαη ε ρξέσζε επίζεο
ειεθηξνληθά. Υξεζηκνπνηψληαο είηε ην έλα είηε ην άιιν κέζν, εκθαλίδεηαη ην
ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηαιιαγήοπξνο ελεκέξσζε
ηνπ ρξήζηε.ηελ κεηαπιεξσκή (postpaid), ν ρξήζηεο, κπνξεί ελαιιαθηηθά λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ε ζπλδηαιιαγή. Σα ειεθηξνληθά δηφδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ.

3.2.6. Σειεδηόδηα
Σειεδηφδηα νξίδνληαη ηα δηφδηα ειεθηξνληθήο ζπιινγήο ρσξίο ηε ρξήζε
κπάξαο (free flow) δειαδή κε αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ρσξίδνληαη
ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κε πνκπνδέθηε θαη ηα ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα

ρσξίο

πνκπνδέθηε.

ηα

ζπζηήκαηα

απηά

νη

ρξήζηεο

πιεξψλνπλαλάινγα ηε δηαλπφκελε απφζηαζε θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο.
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Σειεδηφδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Ώκεξηθή, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Υηιή, ζην
Μεμηθφ θαη ζηελ Ώξγεληηλή.. Υψξεο ζηελ Βπξψπε φπνπ απηή ηε ζηηγκή
ρξεζηκνπνηνχληαη ηειεδηφδηα, είλαη ε Ώπζηξία ( γηα θνξηεγά >3,5tn), Γεξκαλία (γηα
θνξηεγά >12tn), Βιβεηία, ινβαθία ( γηα θνξηεγά >3,5tn) θαη Πνξηνγαιία. ηελ
Βιιάδα είλαη γλσζηή ε ρξήζε ηνπ e-pass ζηελ Ώηηηθή Οδφ αιιά θαη ζηνπο
απηνθηλεηνδξφκνπο ηεο Μνξέαο ΏΒ, (Κφξηλζνο - Σξίπνιε), θαζψο επίζεο θαη ηεο
Οιπκπίαο Οδνχ, (Κφξηλζνο- Πάηξα). Βπίζεο ππάξρεη θαη ην TEO-PASS ζηα
ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Βγλαηία
Οδφο, δελ γίλεηαη αθφκα ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ισξίδσλ, αλ θαη ππάξρεη ε
θαηάιιειε ππνδνκή.

3.2.6.1. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα κε ρξήζε πνκπνδέθηε
Ώπηά ηα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ κηα κηθξή ειεθηξνληθή ζπζθεπή
OBU, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην φρεκα θαη κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα
αλαγλσζηείκε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ ή δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ (GPS) ζε
ειεχζεξε ξνή νρεκάησλ, απφ ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη είηε απφ πάλσ ζηνλ
απηνθηλεηφδξνκν ζε κεηαιιηθέο εηδηθέο γέθπξεο (gantries), είηε πιεπξηθά ηεο νδνχ.
Ώπηά ηα ζπζηήκαηα εμαξηψληαη απφ ππνζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ νρεκάησλ θαη θαηαγξαθήο εηθφλαο, πνπ απνζεθεχνπλ ηηο εηθφλεο ησλ
νρεκάησλ θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο γηα ρξήζε ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο.
ηελ

πεξίπησζε

ρξήζεο

ηερλνινγίαο

κηθξνθπκάησλ,

ππάξρνπλ

θάκεξεο

ηνπνζεηεκέλεο ζε κεηαιιηθέο γέθπξεο (gantries) πνπ «δηαβάδνπλ» ηνλ αξηζκφ ηεο
πηλαθίδαο ηνπ νρήκαηνο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηερλνινγίαο δνξπθνξηθνχ
εληνπηζκνχ, δελ απαηηνχληαη γέθπξεο ζήκαλζεο θαη ν εληνπηζκφο ηνπ νρήκαηνο
γίλεηαη απεπζείαο κέζσ δνξπθφξνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα
πνπ είηε δε θέξνπλ ηελ εηδηθή ζπζθεπή, είηε δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο
ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδφ,
ρξεζηκνπνηείηαη ην κέζν αλαγλψξηζεο ηεο πηλαθίδαο ηνπ νρήκαηνο (ANPR), γηα
ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε θσηνγξάθεζε ησλ νρεκάησλ απηψλ (θαηαγξαθή
παξαβάζεσλ).
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3.2.6.2. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ρσξίο ρξήζε πνκπνδέθηε
ε απηά ηα ζπζηήκαηα, δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε
εμνπιηζκνχ (πνκπψλ). Με ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο
ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο (ANPR) αιιά θαη κε θάκεξεο
ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκεία ειέγρνπ ή/θαη ζε θηλεηέο ζέζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη ν
έιεγρνο θαη ε ρξέσζε. Καηά ηελ αγνξά ηεο άδεηαο γηα ρξήζε ηνπ εθάζηνηε νδηθνχ
δηθηχνπ, θαηαγξάθνληαη νη αξηζκνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζε βάζε
δεδνκέλσλ Δ/Τ θαη θάζε θνξά πνπ ην ζχζηεκα θαηαγξάθεη έλα φρεκα λα
δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ρξέσζεο, ειέγρεη αλ ν αξηζκφο θπθινθνξίαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηεζπλέρεηα αλ ν νδεγφο έρεη πιεξψζεη.

3.2.6.3. ήξαγγεο
Δ ρξήζε ησλ ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλκέζα ζηηο ζήξαγγεο εμαζθαιίδεη ηελ
θπθινθνξία ησλ ρξεζηψλ κε αζθάιεηα. Σειεκαηηθήο εθαξκνγέο είλαη φιεο εθείλεο
ηηο ππεξεζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα απνζηείινπκε θαη λα ιάβνπκε θάζε
θχζεο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη κέζσ ηειεφξαζεο, ππνινγηζηή
ή άιισλ εηδηθψλ ζπζθεπψλ θαη κπνξεί λα είλαη αθνπζηηθέο, νπηηθέο, εηθφλαο ή
θεηκέλνπ.. Οη εθαξκνγέο απηέο, κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελδηαρείξηζε ηεο
θπθινθνξίαο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο (θάκεξεο, αληρλεπηέο, κεηξεηέο,
ηειέθσλα θιπ.) θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Δ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζεξάγγσλ,
ππξαλίρλεπζε θιπ.), γηα ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο νδεγνχο (κε
πηλαθίδεο δπλακηθήο ζήκαλζεο – VMS θιπ.) θαη γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ
ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεονδνχ (ηξνραία, ΒΚΏΐ, ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο ηεο νδνχ), θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα.
Τπάξρεη ν βαζηθφο δίαπινο ξνήο πιεξνθνξηψλ, (θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ,)
θαη ζρεκαηίδεηαη θαη ην δίθηπν επηθνηλσληψλ θνξκνχ. Ώπηφ απνηειείηαη απφ ηελ
ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ βαζηθνχ δηαχινπ (νπηηθέο ίλεο, αζχξκαηεο δεχμεηο
θιπ.), θαη ηνπο θαηάιιεινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο θφκβνπο δεδνκέλσλ (data
nodes), νη νπνίνη βξίζθνληαη θαηαλεκεκέλνη ζην πεδίν θαη ζηνπο νπνίνπο
εηζέξρνληαη

θαη

εμέξρνληαη

ηα

δεδνκέλα

απφ

θαη

πξνο

ηηο

πεγέο

παξαγσγήο/θαηαλάισζεο πιεξνθνξηψλ πάλσ ζηνλ άμνλα (π.ρ. ζπζθεπέο
ζπιινγήο πιεξνθνξίαο, πηλαθίδεο θιπ.).Σν δίθηπν απηφ ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε
ησλ ζεξάγγσλ θαη ελεκεξψλεη κέζσ ηνπθέληξνπ ηνπο ρξήζηεο. Βαλ γίλεηαη ρξήζε
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ησλ RFID tags, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηνλ νδεγφ κε ην
πνπ ζα πιεζηάδεη, ζα δηαβάδεη ηα δεδνκέλα θαη ζα θηλείηαη αλάινγα.
Δ εηαηξία Siemens κειέηεζε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππξθαγηάο ηεο
ζήξαγγαο. Σν ζχζηεκα εληνπίδεη ηα ηκήκαηα ησλ θνξηεγψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα
δεζηά, φπσο ηα θξέλα, έλα ζχζηεκα RFID ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν ησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξηλ
εηζέιζνπλ ζηε ζήξαγγα θαη κεηαθέξεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην θέληξν ειέγρνπ
ζήξαγγαο, έηζη ψζηε ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία λα είλαη έηνηκε ζε πεξίπησζε ηεο
ππξθαγηάο.
Δ Siemens Corporate Technology, έρεη πιένλ αλαπηχμεη κηα ιχζε πνπ
εληνπίδεη πηζαλνχο θηλδχλνπο πξηλ απφ ηε ζήξαγγα. Βπεηδή ηα πιαθάη ησλ
θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα,

ζε θαθέο θαηξηθέο

ζπλζήθεο, δελ είλαη επαλάγλσζηα νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ RFID tags πνπ
κεηαδίδνπλ κε αθξίβεηα πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην θνξηίν ζηνλ αλαγλψζηε πνπ
βξίζθεηαη πξηλ απφ ηε ζήξαγγα. Με ηε βνήζεηα εηδηθψλ αιγνξίζκσλ, απηφ κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαζψο ην θνξηεγφ αλαπηχζζεη πςειή ηαρχηεηα. Σν
ζχζηεκα

ρξεζηκνπνηεί

battery-powered,

active

RFID

tags,

εμαηηίαο

ηνπ

απαηηνχκελν εχξνπο ησλ 50 κέηξσλ. Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηα RFID
tags ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ απαίηεζεο ησλ αλαγλσζηψλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο
έρνπλ επίζεο βειηηζηνπνηήζεη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα
απνθεπρζεί ε ππνθινπή θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλκέζσ ηνπ θξππηφchip πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε Siemens Corporate Technology. Σν chip έρεη
βειηηζηνπνηεζεί γηα γξήγνξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ρακειή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο. Δ Siemens Corporate Technology (CT), έρεη πιένλ αλαπηχμεη κηα ιχζε
πνπ εληνπίδεη πηζαλνχο θηλδχλνπο πξηλ απφ ηε ζήξαγγα. Σν ζχζηεκα
ρξεζηκνπνηεί βίληεν θαη ζεξκηθή απεηθφληζε, γηα λα θαζνξίδεη εάλ νξηζκέλα
ηκήκαηα ησλ θνξηεγψλ φπσο νη ηξνρνί, ηα θξέλα, ή ν θηλεηήξαο έρνπλ επηθίλδπλα
ππεξζεξκαλζεί.
Σν Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ, αξρηθά πξνζδηνξίδεη ην φρεκα θαη ην
θαηαγξάθεη π.ρ. σο έλα θνξηεγφ. ηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα δεκηνπξγεί έλα
κνληέιν ηνπ θνξηεγνχ θαη καξθάξεη ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο πνπ πξέπεη
λαειεγρζνχλ. Σν ινγηζκηθφ επηθαιχπηεη ην βίληεν θαη ηηο ζεξκηθέο εηθφλεο θαη κε ηε
βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία
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δηαλνκήο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ, κπνξεί θαη πξνζδηνξίδεη ηα ππεξζεξκελφκελα
ηκήκαηα. Καηηαδχνζπζηήκαηαέρνπλαλαπηπρζείσοκέξνοηνπ

SKRIBT (German

acronym for ―Protection of Critical Bridges and Tunnels on Roads‖). Έρνπλ γίλεη
δνθηκέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη αλακέλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο.

3.2.6.4. Πηλαθίδεο Μεηαβιεηώλ Μελπκάησλ
Ώπαξαίηεηε δελ παχεη λα είλαη ε άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ νδεγψλ ησλ
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ησλ εζληθψλ νδψλ ζρεηηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ, φπσο αηπρήκαηα, εηδηθέο έθηαθηεο κεηαθνξέο - κεηαθηλήζεηο,
έξγα ζε εμέιημε, κεγάιε θπθινθνξηαθή ξνή, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (βξνρή,
ρηφλη, νιηζζεξφηεηα θιπ.)
Οη πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ (VMS) ρξεζηκνπνηνχληαηγηα ηε
κέγηζηε αζθάιεηα ησλ νδεγψλ θαη απνηεινχληαη απφ νζφλεο πνπ κπνξνχλ λα
απεηθνλίδνπλ γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη ζχκβνια, ζπλζέηνληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα
κελχκαηα, ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο επάλσ απφ ηελ νδφ. Δ πξνβνιή θαη νη
αιιαγέο ησλ κελπκάησλ ζηηο πηλαθίδεο (VΜS) είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ εχθνια
κέζσ modem ή κφληκεο ζεηξηαθήο γξακκήο Rs485 ή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη
ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ (VΜS) είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ ΒΝ 12966 θαη είλαη
απφιπηα ζηεγαλέο κε πεξίβιεκα αινπκηλίνπ ή αλνμείδσην.
Οη πηλαθίδεο VMS επηθνηλσλνχλ κε φιν ην νδηθφ δίθηπν θαη ηηο ππνδνκέο
ηνπ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο RFID, θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, ησλ νπνίσλ
απνδέθηεο είλαη ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο. Οη πηλαθίδεο απηέο, ζπληεινχλ ζηε
δηαβίβαζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο νδεγνχο, δηαηεξνχλ ηα επίπεδα ζηξεο
ρακειφηεξα, θαη ζπκβάινπλ ζηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο θαηά ηελ νδηθή
ζπκπεξηθνξά.

3.2.6.5. Δπηθνηλσλία κεηαμύ νρεκάησλ
Υάξε ζηελ χπαξμε αηζζεηήξσλ ζηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο ησλ
απηνθηλήησλ, ηξέλσλ, ιεσθνξείσλ θαη RFID εηηθεηψλ ζην νδηθφ δίθηπν,
απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο θαη γίλεηαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο
θπθινθνξίαο ή αθφκε θαη ηεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Βπίζεο, απηφκαηα
κπνξεί λα ελεκεξψλνληαη ηα νρήκαηα γηα πιεξνθνξίεο θίλεζεο ή αθφκα θαη
92
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ. Δ πινπνίεζε βέβαηα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο εμαηηίαο
ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ δχζθνιε αλ θαη κειεηάηαη έλαο
ηξφπνο αξρηηεθηνληθήο φπνπ φιεο νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλκεηαμχ
ηνπο θαη ηα εκπφδηα λα μεπεξαζηνχλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαηδχν
ζπλεξγαδφκελα απηνθίλεηα, φπνπ ην δεχηεξν ελεκεξψλεηαη απφ ην πξψην γηα ηελ
χπαξμε θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε.

3.3 Απηνθίλεζε
Πέξα απφ ηηο καδηθέο κεηαθνξέο, εθαξκνγέο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη
ζην ρψξν ηεο απηνθίλεζεο. Ήδε πνιιέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο εμνπιίδνπλ ηα
νρήκαηά ηνπο κε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο
επηβαίλνληεο, λα έρνπλ πην αζθαιείο θαη πνηνηηθέο δηαδξνκέο.

3.3.1 SmartKeys
Σα ειεθηξνληθά θιεηδηά κεραλήο (smart keys/smart start) ζηα απηνθίλεηα
Toyota θαη Lexus απφ ηα κνληέια ηνπ 2004 είλαη ηερλνινγίαο RFID. Σα
smartphones, καδί κε ηε λέα κφδα ησλ wearables, δειαδή ησλ έμππλσλ ξνινγηψλ
(εηθφλα 3.6), είλαη θαηά ηνπο εηδηθνχο έλαο λένο ζπλδπαζκφο πνπ ζα γλσξίζεη
κεγάιε δηείζδπζε πνιχ ζχληνκα. Οη δπλαηφηεηεο ζα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ ζε
πξψηε θάζε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θιεηδηά κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο εμσηεξηθνχ
ηζηπ ζην θηλεηφ ηνπ νδεγνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θιεηδψλνπλ θαη ζα μεθιεηδψλνπλ
νη πφξηεο, ελψ ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα. Οη ζπζθεπέο
απηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ θαηφρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ απφ απφζηαζε 1
κέηξνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε (sensor). Ο νδεγφο κπνξεί λα αλνίμεη ηελ πφξηα θαη
ηελ κεραλή ελψ ην θιεηδί παξακέλεη ζηελ ηζέπε ηνπ.
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Βηθφλα 3.6: Έμππλν ξνιφη
[Πεγή: http://www.karoto.gr/static/media/2015/04/CAR-KEYS-THE-END-2.jpg]

Βλ ζπλερεία ζα ππάξρεη επηθνηλσλία ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηε θνξεηή
ζπζθεπή πάληα κέζσ ηνπ θιεηδηνχ, ηέηνηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ ήδε ζε
εμεδεηεκέλεο εθδφζεηο Volvo ή BMW, κε ελζσκαησκέλε θαη κία κηθξή νζφλε
αθήο- πξνθεηκέλνπ ν νδεγφο λα κπνξεί λα ειέγμεη γηα παξάδεηγκα ηελ απηνλνκία
ή λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (εηθφλα 3.7).ηαλ ε δηαδηθαζία
αζθάιηζεο θαη απαζθάιηζεο ζα είλαη πιήξσο ςεθηαθή θαη νη server πνπ ηελ
εμππεξεηνχλ απνιχησο αζθαιείο απφ παξαβηάζεηο, ηφηε ζα αθνινπζήζεη πιήξεο
θαηάξγεζε ηνπ θιεηδηνχ. ε απηή ηελ θάζε ζα κπνξεί θαλείο λα πξνγξακκαηίζεη
θαη θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ απηνθηλήηνπ φπσο ηελ ηειηθή
ηαρχηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ ερνζπζηήκαηνο (Ford MyKey) ζε πεξίπησζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ λένπο νδεγνχο ή δίλεηαη ζε θάπνηνλ ηξίην.

Βηθφλα 3.7: SmartKey
[Πεγή: http://www.motoringfile.com/2015/02/14/is-this-the-future-of-the-key/]
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3.3.2 ύζηεκα Τπνβνήζεζεο ηάζκεπζεο
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ζηάζκεπζεο εηδηθά ζηα
κεγάια αζηηθά θέληξα. ηαλ ην εκπξφο ή ην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ
πιεζηάδεη πξνο έλα άιιν ήδε παξθαξηζκέλν απηνθίλεην ή θάπνην άιιν εκπφδην
αθνχγεηαη έλαο εχερνο ηφλνο. ζν ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ πξνθπιαθηήξα θαη
ην εκπφδην κεηψλεηαη ηφζν ε ζπρλφηεηα ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο απμάλεηαη
πξνεηδνπνηψληαο ηνλ νδεγφ, ελψ φηαλ ε απφζηαζε έρεη κεησζεί νξηαθά ηφηε ν
ήρνο ζεκάλεη ζπλερφκελνο. Σν ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη ζε απφζηαζε 1 έσο 1,5
κέηξα απφ ην εκπφδην.Σν ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξεο ππεξήρσλ νη
νπνίνη «δηαβάδνπλ» ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζήκαηνο πνπ νη ίδηνη
απνζηέιινπλ.
Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ην Nissan Primera αλαβάζκηζε ηα δεδνκέλα
θαζψο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πεξηιάκβαλε έλα αλάινγν ζχζηεκα ην νπνίν κάιηζηα
δηέζεηε θαη θάκεξα νπηζζνπνξείαο. ν νδεγφο κπνξνχζε λα ειέγμεη ηελ πεξηνρή
γχξσ απφ ηνλ πίζσ πξνθπιαθηήξα θαη λα παξθάξεη εχθνια, γξήγνξα θαη ρσξίο
άγρνο, ράξε ζηελ νζφλε πνπ πεξηέρεη ζηελ θεληξηθή θνλζφια. Ώξγφηεξα,
εκθαλίζηεθαλ αλάινγα ζπζηήκαηα ηα νπνία δηέζεηαλ κέρξη θαη έγρξσκε νζφλε.
Έλα απφ ηα πην εμειηγκέλα ηνπνζεηείηαη ζην Q7, ζην πξψην κεγάιν SUV ηεο
Audi, ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεη θαη λα δείρλεη ηνλ ρψξν θαη ηηο
«γξακκέο» πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν νδεγφο γηα λα παξθάξεη(εηθφλα 3.8).

Βηθφλα 3.8: Intelligent Parking Assist
[Πεγή: http://www.caroto.gr/static/media/2009/03/f28_resize_resize.jpg]
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Σν Prius ηεο Toyota, έλα γλσζηφ πβξηδηθφ κνληέιν,είλαη εμνπιηζκέλν κε ην
ζχζηεκα IPA (Intelligent Parking Assist). Βηδηθνί αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζηνπο πξνθπιαθηήξεο ζε ζπλδπαζκφ κε κία θάκεξα ζην πίζσ κέξνο
πξνζθέξνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κία ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ θαλνλίδεη
ηελ δηαδηθαζία ζηάζκεπζεο. Ο νδεγφο δελ έρεη παξά λα επζπγξακκίζεη
παξάιιεια ην φρεκα κε ην ήδε παξθαξηζκέλν απηνθίλεην πνπ βξίζθεηαη εκπξφο
απφ ηελ ζέζε ζηάζκεπζεο, λα επηιέμεη ηελ φπηζζελ θαη λα παηήζεη ηνλ δηαθφπηε
ζην ηακπιφ κε ηελ έλδεημε IPA.
Καηφπηλ, δίλεη ζην IPA λα θαηαιάβεη πνπ βξίζθεηαη ε ζέζε ζηάζκεπζεο
αθνπκπψληαο ην δάρηπιφ ηνπ ζηελ νζφλε αθήο, επηιέγεη αλ ζα παξθάξεη θάζεηα ή
παξάιιεια θαη ζηελ επφκελε θάζε ην ηηκφλη ηνπ Prius αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη
απηφκαηα θαζψο ην απηνθίλεην παξθάξεη απφ κφλν ηνπ. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα
θάλεη ν νδεγφο είλαη λα έρεη ην πφδη ηνπ πάλσ απφ ην πεληάι ηνπ θξέλνπ γηα λα
ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ην πφηε ην απηνθίλεην ζα ζηακαηήζεη. ηελ πεξίπησζε
πνπ ν νδεγφο αθνπκπήζεη ην ηηκφλη ηφηε ζηακαηά ε φιε δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα
έλα απιφ ζχζηεκα πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηελ ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ηνπ
ηηκνληνχ, κε ηνλ αηζζεηήξα yaw (πεξηζηξνθήο), κε ηνπο αηζζεηήξεο επηηάρπλζεο
θαη γσλίαο θαη κε ηνλ εγθέθαιν ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.

3.3.3 ACCStop&Go
Tν ζχζηεκα ACC (adaptive cruise control) ζπλήζσο ιεηηνπξγεί κε έλαλ
αηζζεηήξα ξαληάξ θαη δηαηεξεί κηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην πξνπνξεπφκελν
φρεκα, αθφκε θαη ζε ππθλή θπθινθνξία (εηθφλα 3.9). Βπηηαρχλνληαο θαη
επηβξαδχλνληαο απηφκαηα, ην ζχζηεκα πξνζαξκφδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο
αλάινγα κε ηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε ελψ εμαζθαιίδεη κηα άλεηε δηαδξνκή
εμνηθνλνκψληαο θαχζηκα. Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα αθηλεηνπνηήζεη πιήξσο ην
φρεκα θαη λα ην εθθηλήζεη μαλά κφιηο ε θπθινθνξηαθή θίλεζε αξαηψζεη.
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Βηθφλα 3.9: Stop&Go
[Πεγή:http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=6962&locale=en]

3.3.4 ύζηεκα αλαγλώξηζεο νδηθήο ζήκαλζεο
Μηα θάκεξα δηαβάδεη ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο κέζσ ζπκβφισλ ζηελ νζφλε ηνπ απηνθηλήηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ε νδήγεζε γίλεηαη επθνιφηεξε. Δ Bosch αλέπηπμε επίζεο αληίζηνηρε εθαξκνγή γηα
θηλεηά ηειέθσλα. Δ εθαξκνγή ―myDriveAssist‖ ρξεζηκνπνηεί ηελ ελζσκαησκέλε
θάκεξα ηνπ smartphone γηα λα δηαβάδεη ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο.

3.3.5 ύζηεκα εηδνπνίεζεο εθηξνπήο ισξίδαο
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπλδπάδεη ηξία επηκέξνπο: Σν ζχζηεκα
εηδνπνίεζεο εθηξνπήο ισξίδαο απνηξέπεη ηα αηπρήκαηα πξνεηδνπνηψληαο ηνλ
νδεγφ κέζσ δφλεζεο ηνπ ηηκνληνχ. Σν ζχζηεκα δηαηήξεζεο ισξίδαο επαλαθέξεη
νκαιά ην φρεκα φηαλ απηφ πιεζηάδεη ηα φξηα ηεο ισξίδαο. Σν ζχζηεκα αιιαγήο
ισξίδαο ειέγρεη ηε γχξσ πεξηνρή πίζσ απφ ην φρεκα θαη πξνεηδνπνηεί ηνλ νδεγφ
κέζσ ελδεηθηηθήο ιπρλίαο πάλσ ζηνλ πιατλφ θαζξέθηε, ζε πεξίπησζε πνπ άιιν
φρεκα πιεζηάδεη κε κεγάιε ηαρχηεηα ή βξίζθεηαη ήδε ζηε «ηπθιή» γσλία.
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3.3.6 ύζηεκα απηόκαηεο πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο
Οη νπίζζηεο ζπγθξνχζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ρεηξφηεξα αηπρήκαηα ζηνλ
δξφκν, ηδίσο φηαλ ζε απηά εκπιέθνληαη πεδνί ή πνδειάηεο. Σν απηφκαην ζχζηεκα
πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα απνζνβήζεη ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηάζεη ηηο
ζπλέπεηεο. ηαλ εληνπίδεηαη πηζαλφ εκπφδην, ην ζχζηεκα πξνεηνηκάδεη ην φρεκα
γηα έθηαθηε πέδεζε ή ηελ εθαξκφδεη απηφκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ν νδεγφο δελ
αληηδξάζεη. Σα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ήδε αλαγλσξίζηκα: ην 72% ηνπ
ζπλφινπ ησλ νπίζζησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Γεξκαλία ζα κπνξνχζε λα είρε
απνθεπρζεί, αλ φια ηα νρήκαηα δηέζεηαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα.

3.3.7 ύζηεκα έμππλεο ππνβνήζεζεο πξνβνιέσλ
Καηή ηε λπρηεξηλή νδήγεζε ή θαηά ηελ νδήγεζε εληφο ζήξαγγαο, ην
ζχζηεκα ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηνπο πξνβνιείο ρακειήο ζθάιαο
απηφκαηα, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε. Βπηπιένλ, αλ ην ζχζηεκα δελ εληνπίζεη
νρήκαηα ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν, ελεξγνπνηεί θαη ηνπο πξνβνιείο πςειήο ζθάιαο,
δεδνκέλνπ φηη ην φρεκα δελ βξίζθεηαη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Ώθφκε, ην
ζχζηεκα πξνζαξκφδεη ζπλερψο ηνπο πξνβνιείο ζηελ πνξεία ηνπ δξφκνπ θαη
ελαιιάζζεη απηφκαηα κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο ζθάιαο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ θσηηζκφ ρσξίο λα ηπθιψλεη ηνπο άιινπο νδεγνχο.

3.3.8 ύζηεκα αλίρλεπζεο ππλειίαο
Δ ππλειία, ε κεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη ε θφπσζε θαηά ηελ νδήγεζε είλαη
άθξσο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνιιά αηπρήκαηα.
Eλδεηθηηθά ζεκάδηα πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ εγθαίξσο είλαη φηη νη
θνπξαζκέλνη θαη αθεξεκέλνη νδεγνί ζπλήζσο ζηξίβνπλ κε κηθξφηεξε αθξίβεηα θαη
θάλνπλ κηθξέο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνιχ πην ζπρλά. Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο
ππλειίαο

ηεο

Bosch

αλαιχεη

δηαξθψο

ηνπο

ρεηξηζκνχο

ηνπ

νδεγνχ

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αηζζεηήξα γσλίαο ηηκνληνχ γηα λα εληνπίζεη ηα ζεκάδηα
θφπσζεο. Σν ζχζηεκα επίζεο θαηαγξάθεη απφηνκεο θηλήζεηο ηνπ ηηκνληνχ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιινπο παξακέηξνπο (φπσο ε δηάξθεηα νδήγεζεο θαη ε
ψξα ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή), κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πξνεηδνπνηεηηθά
ζεκάδηα θφπσζεο. Σφηε ζηέιλεη έλα ερεηηθφ ή νπηηθφ ζήκα ζηνλ νδεγφ
ελεκεξψλνληάο ηνλ λα θάλεη έλα δηάιεηκκα.
98
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

3.4 Τγεία
Έλαο αθφκε θιάδνο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηείκε ηελ εθαξκνγή ηνπ
IoT, είλαη απηφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη θχξηνη ηνκείο εθαξκνγήο αθνξνχλ
θπζηθά ηελ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαζψοθαη ηελ ρξήζε θαξκάθσλ θαη γεληθψο
ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ. Ώξρηθά κηα απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ζακπνξνχζε λα
πινπνηεζεί, είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ ελφο ελνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα ζπλδέεη ην ηζηνξηθφ, ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη
ηελ πνξεία ηνπο ζε ελδνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ ή φρη. Σέηνηνπ ηχπνπ
εθαξκνγέο, ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, φηαλ ν παξάγνληαο ηνπ
ρξφλνπ είλαη θξίζηκνο γηα ηελ ιήςε ηαηξηθψλ απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ
επνρή ηνπ IoT, ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή ζα είλαη άκεζα
πξνζβάζηκα ζε πεξίπησζε αλάγθεο απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο. Ώπηφ ζα
θαηαθέξεη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο αζζελείο απφ έθηαθηα ζπκπηψκαηα ρξφλησλ
παζήζεσλ θαη λα κεηψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν δηάγλσζεο. Βπίζεο πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη κηθξoθάκεξεο ζην κέγεζνο ραπηνχ, έρνπλ ήδε θαηαθέξεη λα
εηζρσξήζνπλ ζην αλζξψπηλν ζψκα, γηα λα δείμνπλ ηα αζζεληθά ή κε ζεκεία ηνπ.
Σν IoTπξνηίζεηαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ
θαζηζηψληαο απηφκαηα κεξηθέο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ν άλζξσπνο πξέπεη λα
εθηειέζεη. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ δηαθφξσλ
δηεξγαζηψλ κεηαηίζεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηηο κεραλέο. Μηα απφ ηηο
βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ IoTζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηειεί ε ηνπνζέηεζε
αηζζεηήξσλ ζηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αζζελείο. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο απηνχο δηαηίζεληαη ζε βάζε
δεδνκέλσλ πξνζβάζηκε απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο, κε
ζθνπφ ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. Βπηπξνζζέησο, νη ζπζθεπέο IoTκπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπληζηφκελεο ζεξαπείαο αιιά θαη ηνπ
θηλδχλνπ πνπ ελέρεη απηή ιφγσ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ θάπνησλ θαξκάθσλ.

3.4.1 Δθαξκνγέο ζηε Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε
Οη πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ
ζηελνζνθνκεηαθή

πεξίζαιςε

αθνξνχλ

θπξίσο

ηα

Ώζχξκαηα

Αίθηπα

Ώηζζεηήξσλ(WSNs). Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη ζε λνζνθνκείαπνιιά
ζπζηήκαηα, έλα απ‘ απηά είλαη θαη ην AlarmNet, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ην
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Παλεπηζηήκην ηεο Virginia ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ώκεξηθήο θαη ζα αλαιπζεί
παξαθάησ. Σα Ώζχξκαηα Αίθηπα Ώηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ, ρσξίο
θάπνην ηδηαίηεξν θφζηνο, ζηηο λνζνθνκεηαθέοεγθαηαζηάζεηο αθφκε θαη ρσξίο ηελ
ρξήζεππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ. Οη αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αζζελψλ ηελ θαηαγξαθή
κεηξήζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ρψξσλ
ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ εηδνπνίεζε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
ηνπηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ζρήκα 3.6).

ρήκα 3.6: Γεληθή δνκή ελφο λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε Ώζχξκαηνπ
Αηθηχνπ Ώηζζεηήξσλ (WSN)
[Πεγή:https://www.comp.hkbu.edu.hk/v1/proj/hkpfs/yw/1/]

ηελ παξαπάλσ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία:
Αηζζεηήξεο Λεηηνπξγηώλ ώκαηνο
Ώπηνί

ηνπνζεηνχληαη

ζηα

ζψκαηα

ησλ

αζζελψλ

κε

ζθνπφ

λα

θαηαγξάθνληαη νη ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη παικνί ηεοθαξδηάο, επίπεδα
νμπγφλνπ, επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα, θηι. Οη αηζζεηήξεο απηνί πξνζαξκφδνληαη
φζνλ αθνξά ηηο κεηξήζεηο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αζζελή. Έηζη γηα
παξάδεηγκα ην πξνζσπηθφ εηδνπνηείηαη φηαλ κία κέηξεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν αζζελή ήφηαλ ρξεηάδεηαηλα ιάβεη θάπνην θάξκαθν. Σν Ώζχξκαην
100
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

Αίθηπν Ώηζζεηήξσλ πεξηιακβάλεη απηνχο ηνπο αηζζεηήξεο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ
ηα δεδνκέλα ηνπο ζεάιιεο ζπζθεπέο ή δίθηπα κέζσ ελφο θφκβνπ-εμφδνπ
(Gateway node).Βπίζεο ν αζζελήο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε φξγαλα ηα νπνία
ιακβάλνπλ δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε κέιε ηνπ ηαηξηθνχθαη
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή PDAs, ζε ππνινγηζηέοθαη
πξνγξάκκαηα

ηνπ

εζσηεξηθνχ

δηθηχνπ

ηνπ

λνζνθνκείνπ,

ζε

βάζεηο

δεδνκέλσλπξνο απνζήθεπζε ησλ θαηαγξαθψλ, θηι.
Αηζζεηήξεο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ
Οη αηζζεηήξεο απηνίηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ αιιά
θαη γεληθψο ζηνπορψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα λα θαηαγξάθνπλ κεηξήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ ζθφλε, ηα επίπεδα θσηηζκνχ, νμπγφλνπ, θηι. Βπίζεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηζζεηήξεο θίλεζεο, νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ αζζελείο
κε θηλεηηθά ή άιιαπαξφκνηα πξνβιήκαηα. Δ ρξήζε απηψλ ησλ αηζζεηήξσλ
απνηειεί

κία απνδνηηθή ιχζεγηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρψξσλ ηνπ

λνζνθνκείνπ ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο θφζηνπο θαη κεγέζνπο, θαζψο θαη ηεοκηθξήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πξνγξάκκαηα αλάιπζεο
Σα δεδνκέλα απφ ηηοθαηαγξαθέο ησλ αηζζεηήξσλ απνζεθεχνληαη ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα πξνγξακκάησλ αλάιπζεοθξαηνχλ
απηφκαηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ρξήζηκεο κεηξήζεηο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, αθνχ πνιιέο, αλ φρη φιεο,
απφαπηέο

ηηοδηαδηθαζίεο

γίλνληαη

απφ

κέιε

ηνπ

πξνζσπηθνχ

(π.ρ.

δηαρείξηζεθαθέισλ αζζελψλ, δεκηνπξγία επξεηεξίσλ, θηι.).
Πξνγξάκκαηα Γηεπαθώλ Υξεζηώλ
Σα πξνγξάκκαηα απηά κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ
κεηξήζεσλ ζε γηαηξνχο, λνζειεπηέο, αθφκε θαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ αζζελνχο.
Ώλάινγα κε ηνλ βαζκφπξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ηνπ θάζε ρξήζηε, απηφο κπνξεί
λα αιιειεπηδξάζεηκε ηνηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ
βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελβάζε δεδνκέλσλ.
πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ παξαπάλσζπζηήκαηνο
δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:


Αηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο, εηεξνγελψλ ζπζθεπψλ, απφ
αηζζεηήξεο κέρξη βάζεηο δεδνκέλσλ.
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Βπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία άιισλ ζπζθεπψλ, ρσξίο λα
γίλεη θακία αιιαγή ζηελ δνκή ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο



Αηαθίλεζε πιεξνθνξηψλζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο θαη
ην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ.

3.4.2 AlarmNet
Σν AlarmNetείλαη έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ πνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη άηνκα πνπ ρξήδνπλ βνεζείαο λα δήζνπλ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ,
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο πγείαο. Σν δίθηπν απηφ επηηξέπεη ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ δηεπαθήο ρξήζηε αιιά
θαη κε πξνγξάκκαηα αλάιπζεο back-end. Έλα απ‘ απηά ηα πξνγξάκκαηα εμεηάδεη
ηηο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή ζηε δηάξθεηα εληφο
24ψξνπ, θαη ηελ πξφζιεςε ηξνθήο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο απηέο
απνζηέιινληαη πίζσ ζην δίθηπν αηζζεηήξσλ γηα λα γίλεη ζπζρέηηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ πξνζηαηεχνληαη.
Σν ζχζηεκα AlarmNet απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ MICAz. Σν
ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ αηζζεηήξεο πνπ αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε, ηε
ζεξκνθξαζία, ην θσο, ηε ζθφλε, ην ζθπγκφ θαη ηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο. Μηα
εθαξκνγή Java (AlarmGate) ειέγρεη ηε ζχλδεζε κε ηνλ ρξήζηε, ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Βπίζεο, έλα πξφγξακκα επνπηεχεη
ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ζπζθεπέο AlarmGateιεηηνπξγνχλ ζαλ ζχξεο κεηαμχ
αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ θαη IPΑηθηχσλ, έηζη νη θφκβνη αιιειεπηδξνχλ κε ην
ζχζηεκα. Σα ζπζηήκαηα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο ηαηξηθήο
δηάγλσζεο απαηηνχζαλ πςειήο επαηζζεζίαο αηζζεηήξεο, εμεηδηθεπκέλν θαη ηερληθφ
πξνζσπηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ πςειφ θφζηνο. Βπηπιένλ ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο
ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ήηαλ ε αηηία ηαηξηθψλ ιαζψλ.
Ώληίζεηα, ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ κέζσ
ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ ζπλερή έιεγρν, θαζψο ηα δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο
ζπιιέγνληαη απηφκαηα θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ
αζζελνχο αιιά θαη ηε δηάγλσζε ράξε ζηελ ηειεηαηξηθή. Σα αζχξκαηα δίθηπα
αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θηήξηα ρσξίο ITεγθαηαζηάζεηο.
Χζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη
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απαηηείηαη ε ηειεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή
πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο θηεξηαθέο
κνλάδεο. Σν AlarmNet κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θνηλφηεηεο κε πνιινχο
θαηνίθνπο ή αζζελείο θαη λα ζπληειέζεη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζπίηη.
Βξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηγθηνλ αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα
πνπ εμεηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ώηζζεηήξεο ελαπνηίζεληαη
ζε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο νδνληφβνπξηζεο ή θνχπεο. Σν ζχζηεκα
παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ είλαη
λα αλαπηπρζεί έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ βνεζά ηελ δηαρείξηζε ησλ
θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ.
Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Ρφηζεζηεξ δεκηνχξγεζε ην SmartMedicalHome,
πξφθεηηαη γηα έλα ζπίηη κε πέληε δσκάηηα ζην νπνίν βξίζθνληαη αηζζεηήξεο
ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ππνινγηζηέο, βηναηζζεηήξεο θαη θάκεξεο. ηφρνο είλαη
έλα νινθιεξσκέλν πξνζσπηθφ ζχζηεκα πγείαο πνπ ζπιιέγεη δεδνκέλα 24 ψξεο
ην 24σξν, ηα νπνία παξαπέκπνληαη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.
Σν Παλεπηζηήκην ηεο Οπάζηγθηνλ αλέπηπμε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο αλζξψπνπ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηε λφζν
Alzheimerθαη άιισλ δηαηαξαρψλ. Σν projectπεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πνπ
ππνβνεζνχλ ηελ ελεξγή κλήκε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη θαη‘ επέθηαζε
βνεζνχλ ηα άηνκα λα εθηειέζνπλ θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, αληρλεχνληαο ηελ
ηνπνζεζία ηνπ αηφκνπ, πξνζθέξνληαο αθνπζηηθέο νδεγίεο αιιά θαη εηδνπνηψληαο
ηα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν, ην AlarmNetεμεηάδεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ην πεξηβάιινλ ην νπνίν δεη ην άηνκν. Σν ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ηηο
βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θάζε θνξά πνπ ν αζζελήο παξνπζηάδεη επηθίλδπλε γηα
ηε δσή ηνπ ζπκπεξηθνξά, πνιχηηκα δεδνκέλα δηαηίζεληαη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.
Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε λέσλ αηζζεηήξσλ ή δηθηχσλ
αηζζεηήξσλ . Σν AlarmNet πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα εηεξνγελψλ ζπζθεπψλ,
αζχξκαηνπο θφκβνπο αηζζεηήξσλ, ζχξεο, ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ
θαη

ζηνηρεία

IPδηθηχσλ.

Ο

αζζελήο

θνξά

αζχξκαηνπο

αηζζεηήξεο,

πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνπ παξέρνληαη γξαθηθέο θαη ερεηηθέο
εηδνπνηήζεηο πνπ ηνπ ππελζπκίδνπλ λα πάξεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή.
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3.4.3SmartCare
Ώλήθεη ζηελ θαηεγνξία Policy Support Programs (PSP) - Pilot A κε
ραξαθηεξηζηηθφ ηελ δηελέξγεηα κεγάισλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κε δεηνχκελν ηε
ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ
θαη παλεπξσπατθφ επίπεδν.Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ αθνξνχλ, αθελφο ζηελ
αλάπηπμε

νινθιεξσκέλσλ

κνληέισλ παξνρήο

ππεξεζηψλ

νινθιεξσκέλεο

θξνληίδαο (Εntegrated care) ζε ειηθησκέλνπο πνιίηεο, ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε
αλεμάξηεηε θαη αζθαιήο δηαβίσζή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα κε ηελ ελζσκάησζε
θαη ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη αθεηέξνπ ε πηινηηθή εθαξκνγή
ηνπο ζε Αήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο απφ φιε ηελ Βπξψπε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα. Βπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ αλακέλεηαη λα
αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ
αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ.
ην πξφγξακκα

απηφ ζπκκεηέρνπλ θνξείο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο (πεξηθέξεηεο, δήκνη θαζψο θαη λνκηθά ηνπο πξφζσπα) αιιά θαη
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, επξσπατθνί νξγαληζκνί θαη ζχιινγνη αζζελψλ απφ 24
πεξηθέξεηεο ηεο Βπξψπεο. Ώπφ ηελ Βιιάδα ζπκκεηέρνπλ νη Αήκνη Παιαηνχ
Φαιήξνπ, Ώιίκνπ, Ώγ.Αεκεηξίνπ θαη ε Ώλαπηπμηαθή ΟΣΏ e-Trikala A.E. ηνπ Αήκνπ
Σξηθθαίσλ. Δ e-Trikala A.E. έιαβε ηελ ζρεηηθή άδεηα ζπκκεηνρήο απφ ην
Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ζα
παξέρεη ηερλνγλσζία κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ζε αληίζηνηρα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζηελ κειινληηθή δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 3 έηε θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
πιαηζίνπ

«Τπνζηήξημε

Πνιηηηθψλ

γηα

Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξίαο

θαη

Βπηθνηλσληψλ». Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πιένλ θηιφδνμα έξγα πνπ έρεη
ρξεκαηνδνηήζεη ε Βπξσπατθή Έλσζε.
Βθηφο απφ ηελ Βιιάδα, ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ 24
πεξηθέξεηεο

ηεο

Βπξψπεο,

Πεξηθεξεηαθήο

θαη

Σνπηθήο

Ώπηνδηνίθεζεο

(Πεξηθέξεηεο, Αήκνη θαζψο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα) αιιά θαη Βξεπλεηηθά
Ελζηηηνχηα, Βπξσπατθνί Οξγαληζκνί πγείαο θαη χιινγνη Ώζζελψλ. Οη ρψξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ είλαη ε Εηαιία (σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ), ε Ώπζηξία, ε Ααλία, ην
ΐέιγην, ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Κξναηία, ε Βζζνλία, ε
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Εζπαλία, ε Φηλιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε νπεδία, ε εξβία, ε Γαιιία, ε ΐ. Εξιαλδία
θαη ε θσηία (εθπξνζσπψληαο θαη νη δχν ην Δλσκέλν ΐαζίιεην).

3.4.4Δθαξκνγέο ζηε ιήςε θαξκάθσλ
Οη ηερλνινγίεο ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ θαη ηδηαίηεξα ε Βπηθνηλσλία
Κνληηλνχ Βχξνπο (NFC) κπνξνχλ λα θαλνχλ σθέιηκεο ζηελ ζσζηή ιήςε
θαξκάθσλ απφ ηνποαζζελείο. Έλα πξφβιεκα πνπ ζπρλά παξνπζηάδεηαη είλαη ε
ιήςε θαξκάθσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαηηαηξηθή ζπληαγή, απφ ιάζνο άηνκα. Μέζσ
ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί επηθνηλσλίαNFC, επηθνηλσλία Μεραλήοκε-Μεραλή θαη αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα, κπνξεί λαθαηαπνιεκεζεί ην πξφβιεκα
απηφ(ζρήκα 3.7).

ρήκα 3.7: Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο NFC γηα ηελ επηβεβαίσζε ελφο ζθεπάζκαηνο
[Πεγή:http://images.itechmag.com/2011/04/NFC-workflow.jpg]

Ώξρηθά, κε ηελ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν πηζαλφο ρξήζηεο ηνπ
ζθεπάζκαηνο κπνξεί λα ιάβεη ζην θηλεηφ ηνπ πιεξνθνξίεο γηα ην ζθεχαζκα,
φπσο ν θσδηθφο ηνπ, ην φλνκά ηνπ, θηι. ηελ ζπλέρεηα ε ζπζθεπή απηή
επηθνηλσλείκέζσ Αηαδηθηχνπθαη ζηέιλεη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία
έρνπλ απνζεθεπηεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φισλ εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
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ζπληαγνγξαθεζεί ηέηνην ζθεχαζκα, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαηφρνπ ηνπ
θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Βάλ πξφθεηηαη γηα λφκηκν ρξήζηε, ηφηε ζην θηλεηφ
ηειέθσλνζηέιλεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο θαζψο θη άιια δεδνκέλα, φπσο
γηα παξάδεηγκα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην θάξκαθν θαη νδεγίεο ρξήζεο.
ηελζπλέρεηα ε ζπζθεπή απνζηέιιεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζην ζθεχαζκα, ην νπνίν
δηαζέηεη έλαλ κεραληζκφ αζθαιείαο ν νπνίνο απελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ην
πηζηνπνηεηηθφ είλαη έγθπξν.
Οη

εθαξκνγέο

ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ

ηερλνινγηψλ

είλαη

πνιιέο

θαη

δελπεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ παξαπάλσ. Άιια παξαδείγκαηα ρξήζεο είλαη:


ε απνζήθεπζε ζην ζθεχαζκα ηεο δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ θαη ε
επηθνηλσλία κε ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ ππελζχκηζε ζηνπο
αζζελείο.



ε χπαξμε κεραληζκψλ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ θαξκάθνπ



ε απηφκαηε επηθνηλσλία κε λνζνθνκεία ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο ρξήζεο
ηνπ θαξκάθνπ (π.ρ. εάλ ην βάξνο ηνπ ζθεπάζκαηνο κεησζεί αξθεηά θαη ζε
πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θάηη πνπ ζα ζεκαίλεη επηθίλδπλε ρξήζε ηνπ.



Δ αλίρλεπζε ησλ ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ φπνπ θη αλ απηά βξίζθνληαλ (κε
ηελ ρξήζε GPS) θαη απνηξνπή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαξκάθσλ.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ν αξηζκφο ησλ

αζζελψλ απφ ιάζνο ιήςε θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία αλακέλεηαη λα κεησζεί
δξαζηηθά.

Βπίζεο,

ηνθφζηνο

παξαγσγήο

ησλ

ζθεπαζκάησλ

απφ

ηηο

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζακεησζεί αηζζεηά, θαζψο ζε πνιιά θάξκαθα είλαη
αλαγθαζκέλεο λα θάλνπλ έξεπλα γηα ηηοζπλέπεηεο ηεο ιάζνο ιήςεο ηνπο απφ
αζζελείο. Σέινο, κε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελπεξαηηέξσ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην
ζθεχαζκα, κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα ιαζψλ απφηα κέιε ηνπ ηαηξηθνχ θαη
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θφζηεαπφ ηηο αζθαιίζεηο
ησλ αζζελψλ.

3.4.5ύζηεκα RFID δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ
Σα ηαηξηθά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ θαη εηδηθφηεξα απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, δεκνηηθά ηαηξεία,
ΝΠΕΑ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θέληξα
αηκνδνζίαο, δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα,
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θηεληαηξηθέο θιηληθέο θαη θηεληαηξηθά δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
απαηηνχλ ιήςε κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία.
Δ δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ ρξήδεη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα απφβιεηα
απηά δηνρεηεχνληαη ζε εηδηθά θνπηηά ζπζθεπαζίαο ηαηξηθψλ απνβιήησλ ζηα νπνία
επηθνιινχληαη RFIDεηηθέηεο κε ζηνηρεία παξαγγειίαο. Όζηεξα κεηαθέξνληαη κε
εηδηθά εμνπιηζκέλα θνξηεγά ςπγεία εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα απηφκαηεο
αλάγλσζεο-ηαπηνπνίεζεο Εαηξηθψλ Ώπνβιήησλ, ζχζηεκα θαηαγξαθήο βάξνπο
ζπζθεπαζηψλ Ε.Ώ., ζχζηεκα GPS / GPRS γηα έιεγρν δηαδξνκήο, κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ απνβιήησλ θαη ζέζεο νρήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηέινο
ηεξκαηηθά νρήκαηνο θαη εθηππσηέο γηα ηηκνινγήζεηο επ‘απηνθηλήηνπ. ηε ζπλέρεηα
παξαδίδνληαη ηα ηαηξηθά απφβιεηα γηα απνηέθξσζε, φπνπ γίλεηαη απηφκαηε
πίζησζε θνξηεγνχ κεηαθνξάο κε ηαπηφηεηα θαη βάξνο ζπζθεπαζκέλσλ Ε.Ώ. κε
ρξήζε ζπζηήκαηνο RFIDθαη δπγηζηηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ε απνζηνιή
πιεξνθνξηψλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα κε GPRS (ζρήκα 3.8).

ρήκα 3.8: Ώξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο Εαηξηθψλ Ώπνβιήησλ
[Πεγή: http://www.rfcure-project.gr/content/Workshop%2031Mar2015_RFCURE%20Presentation_1.pdf]
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3.4.6RF-Cure
Μηα απφ ηηο πην έλζεξκεο ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πγείαο είλαη απηή ηεο
ηερλνινγίαο ξαδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο (Radio Frequency Identification – RFID),
ε νπνία πξνζθέξεη φρη κφλν απηφκαηε, αιιά θαη κνλαδηθή αλαγλψξηζε ησλ
πξντφλησλ θαη πφξσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δ DATAMED Ώ.Β., ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο εηαηξίεο UBITECH Ώ.Β. θαη ΠNOH Ώ.Β., κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε
ηνπ εξγαζηεξίνπ ELTRUN ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν ηνπ Άξγνπο νινθιήξσζε ην εξεπλεηηθφ έξγν RFCURE (ζρήκα 3.9). ρεηηθά κε ην έξγν απηφ δηεξεπλήζεθε ηφζν ε δπλαηφηεηα
ρξήζεο κηαο ηέηνηαο ηερλνινγίαο ζε πεξηβάιινλ λνζνθνκείνπ, φζν θαη ε
δπλαηφηεηα δηαζχλδεζήο ηεο κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο λνζνθνκείνπ θαη
νη πξνθιήζεηο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα επηθέξεη.
Σν Ννζνθνκείν ηνπ Άξγνπο, σο κία απηφλνκα νξγαλσκέλε κνλάδα πγείαο,
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε κειέηε θφζηνπο - νθέινπο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Έλα
ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε κε αζθάιεηα είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο
ηερλνινγίαο RFID κπνξεί λα επηθέξεη νθέιε κφλν αλ δηαζπλδεζεί ζπλνιηθά κε ην
ππφινηπν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο λνζνθνκείνπ. Λφγσ ηνπο θφζηνπο ηνπ
εμνπιηζκνχ, κηα ηέηνηα ηερλνινγία είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, φπνπ κπνξεί λα ειεγρζεί πην εχθνια ε πξφζβαζε
θαη ηα είδε πνπ παξαθνινπζνχληαη είλαη ζρεηηθά κεγάιεο αμίαο. Βηδηθφηεξα, ζηελ
πεξίπησζε παξαθνινχζεζεο εηδψλ ζε παξαθαηαζήθε, ε εθαξκνγή ηεο
ηερλνινγίαο κπνξεί λα γίλεη κε ζρεηηθά απιφ ηξφπν θαη κε θαηάιιειε δηαζχλδεζε
κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο λνζνθνκείνπ, κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε ε
απνζήθε παξαθαηαζεθψλ λα παξαθνινπζείηαη σο θιεηζηφ θχθισκα. Σν γεγνλφο
απηφ ζπκβάιιεη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ απνζεκάησλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ απσιεηψλ θαη αδηθαηνιφγεησλ ρξεψζεσλ.
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε ελφο
RFID ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη πξψηνλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη
αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ, ηφζν ζε εζσηεξηθφ επίπεδν απφ ην λνζνθνκείν
φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Αεχηεξνλ, ηελ απηνκαηνπνίεζε
δηαδηθαζηψλ,

δειαδή

λα

ππνζηεξίδεη

θαζεκεξηλέο

πξαθηηθέο

κε

ηελ

απηνκαηνπνίεζε θάπνησλ βεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνγξαθή. Καη ηέινο
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ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ αίκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο
ρψξνπο ζηελ ηξάπεδα θχιαμεο ηνπ λνζνθνκείνπ.

ρήκα 3.9: Ώξρηηεθηνληθή RF-Cure ζπζηήκαηνο
[Πεγή: http://www.rfcure-project.gr/ProjectFramework]

3.4.7Ρνιόη ρεηξόο αληρλεύεη θίλδπλν θαξδηαθήο πξνζβνιήο
χκθσλα κε εξεπλεηέο, έλα ξνιφη ρεηξφο κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ
απψιεηα ζθπγκνχ, απνηειψληαο έηζη έλαλ κε επεκβαηηθφ ηξφπν αλίρλεπζεο
θαξδηαθνχ θηλδχλνπ. ην ξνιφη ρεηξφο πνπ νκνκάδεηαη Wriskwatchβξίζθεηαη
ελζσκαησκέλνο έλαο πηεδνειεθηξηθφο δίζθνο, ν νπνίνο αληρλεχεη ην αξηεξηαθφ
νίδεκα. ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο ή απψιεηαο ηνπ
ζθπγκνχ έλα ξαδηνζήκα (radiosignal)κεηαδίδεηαη κέζσ Bluetoothεηδνπνηψληαο
έηζη ηηο θαηάιιειεο ηαηξηθέο κνλάδεο. Δ ζπζθεπή πεξηιακβάλεη επίζεο έλαλ
αηζζεηήξα πνπ αληρλεχεη ηελ θίλεζε (motionsensor)πνπ ελεξγνπνηεί ηελ ζπζθεπή
κφλν φηαλ ν αζζελήο έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ φηαλ ν αζζελήο δελ δηαηξέρεη θίλδπλν.
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χκθσλα κε δνθηκέο πνπ έγηλαλ ε αθξίβεηα αλίρλεπζεο θαξδηαθήο
πξνζβνιήο αγγίδεη ην 90,3%, θάηη πνπ νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη
ε ζπζθεπή κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ζαλάηνπο θαζψο νη αζζελείο ιακβάλνπλ άκεζα
ηαηξηθή θξνληίδα. Σν Wriskwatch ζα ππνζηεί βειηηψζεηο ψζηε λα εθαξκφδεη ζηνλ
θαξπφ θάζε αζζελνχο, παξέρνληαο αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο. Οη λέεο εθδνρέο ηνπ
Wriskwatch ζα πεξηιακβάλνπλ επηηαρπλζηφκεηξν πνπ αληρλεχεη θαιχηεξα ηηο
θηλήζεηο θαζψο θαη έλα ερεηηθφ ζήκα πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα
απελεξγνπνηεί ηε ζπζθεπή ζε πεξίπησζε ζήκαλζεο ζπλαγεξκνχ φηαλ δελ
παξίζηαηαη αλάγθε.

3.5 Δθπαίδεπζε
ζεζε θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
IoTεθαξκνγέο,

κε

ζθνπφ

κηα

θαιχηεξεο

πνηφηεηαο

γλψζε

ζηνπο

ελδηαθεξφκελνπο. Οη θχξηνη ηνκείοεθαξκνγήο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ
καζεηψλ

ζε

ζρνιεία,

θαζψο

θαη

κε

ηελ

πηναπνδνηηθή

εθηέιεζε

εθπαηδεπηηθψλδηαδηθαζηψλ, φπσο π.ρ. ν δαλεηζκφο βηβιίσλ απφβηβιηνζήθεο.

3.5.1 Αζθάιεηα καζεηώλ
Βίλαη γεγνλφο φηη ζε πνιιά ζρνιεία ηνπ θφζκνπ, εθαξκφδνληαη ηερλνινγίεο
ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα
ζηνπο καζεηέο.Κάηη πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζηελ Osaka ηεο Εαπσλίαο, ζε φια ηα
δεκνηηθά ζρνιεία είλαη ε ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ RFID ζηα ζρνιηθά ήδε ησλ
καζεηψλ, φπσο ζηηο ζρνιηθέο θφξκεο, ηηο ηζάληεο θαζψο θαη ζηηο καζεηηθέο ηνπο
ηαπηφηεηεο. Βλψ ζηελ Ώγγιία πνιιά ζρνιεία (π.ρ. Whitcliffe Mount School in
Cleckheaton) ηνπνζεηνχλ RFID εηηθέηεο ζηηο ζρνιηθέο θφξκεο, έηζη ψζηε λα
αληρλεχνπλ ηηο πηζαλέο εμφδνπο ησλ καζεηψλ απφ ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο.
πσο είλαη θπζηθφηέηνηα κέηξα έρνπλ πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, πνπ
αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ. Παξ‘ φια απηά, αξθεηέο είλαη θαη νη ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαζψο ε πξαθηηθή ηνπο ρξήζε ζηελ αζθάιεηα ησλ
καζεηψλ είλαη πνιχ κεγάιε.
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3.5.2 Βηβιηνζήθεο
Ώπφ ηηο πην ζεκαληηθέο ρξήζεηο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Μειινληηθνχ
Αηαδηθηχνπθαη ηδηαίηεξα ηεο ηερλνινγίαο RFID, είλαη απηήο ζε βηβιηνζήθεο. Πιένλ
έρεη αξρίζεη λα αληηθαζίζηαηαη ε ρξήζε ησλ barcodes ζε αληηθείκελα ησλ
βηβιηνζεθψλ (βηβιία, CDs, DVDs, θηι.) κε RFIDαιιά βξίζθεη επίζεο θη εθαξκνγέο
θαηζηηο θάξηεο ησλ κειψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Οη εηηθέηεο RFID πνπ ηνπνζεηνχληαη
ζε απηά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ αλαγλσξηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν ή ην
αληηθείκελν ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε κία βάζε δεδνκέλσλ, φπσο
γίλεηαη κε ηα barcodes.Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ν ηίηινο ηνπ, ε
πεξηγξαθή ηνπ, ν ζπγγξαθέαο ηνπ, ην έηνο έθδνζήο ηνπ,νη νπνίεο αλαθηψληαη
θπζηθά κε ηελρξήζε κηαο ζπζθεπήο αλάγλσζεο RFID. Δ ηερλνινγία κπνξεί λα
πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο ζηηο βηβιηνζήθεο αιιά θαη δπλαηφηεηεο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο
(self service). Βπηπιένλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο,
ψζηε θαηά ηελ έμνδνελφο κέινπο απφ ηελ βηβιηνζήθε λα αληρλεχνληαη πηζαλέο
θινπέο βηβιίσλ.
Μηα πξαθηηθή βέβαηα ρξήζε ηνπ RFID είλαη γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία
ηνπ ειέγρνπ γηα ην εάλ φια ηα δαλεηζκέλα βηβιία έρνπλεπηζηξαθεί, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ ρξήζε ελφο θπιηφκελνππάγθνπ θη ελφο RFID
αλαγλψζηε, δηεπθνιχλνληαο έηζη ην πξνζσπηθφ.Δ ηερλνινγία RFID κπνξεί επίζεο
λα βνεζήζεη ζεκαληηθά άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γηα ηελ επθνιφηεξε εμππεξέηεζή
ηνπο ζηνπο ρψξνπο κηαο βηβιηνζήθεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε βηβιηνζήθε ηεο
Umea ζηελ νπεδία, ε νπνία δηαζέηεηζχζηεκα ερεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα κε
νπηηθά πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλλα δαλεηζηνχλ ερεηηθά βηβιία. Βπίζεο
ε βηβιηνζήθε Multimedia UniversityLibrary ζηελ Cyberjaya ηεο Μαιαηζία, κε ηελ
ρξήζε ηεο RFID, παξέρεη έλα ζχζηεκα(Smart Self) πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη θαη
λα θαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην πνπ αθξηβψοβξίζθεηαη έλα βηβιίν ζην ρψξν ηεο
βηβιηνζήθεο.
Δ δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο βηβιηνζήθεο είλαη κεγάιε θαζψοέρνπλ
ηνπνζεηεζεί RFID εηηθέηεο ζε πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα είδε βηβιηνζεθψλ,κε
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΐαηηθαλνχ ζηελ Ρψκε. Παξά ηελ
δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ε ελζσκάησζήηεο δελ παχεη λα είλαη
δαπαλεξή,θπξίσο γηα κηθξέο βηβιηνζήθεο. Βάλ ππνζέζνπκε φηη κία RFID εηηθέηα
θνζηίδεη0.36 ιεπηά ηνπ επξψ, ηφηε γηα κηα βηβιηνζήθε πνπ έρεη 100.000 βηβιία, ην
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θφζηνοεγθαηάζηαζεο ζα ήηαλ 36.000 επξψ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θφζηε
γηα ηηοζπζθεπέο αλάγλσζεο θη άιιεο ζπζθεπέο (απηφκαηνπ δαλεηζκνχ ή
επηζηξνθήοβηβιίσλ).
Σέινο, λα αλαθεξζνχκε ζηε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, έλα ζέκα
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιφγσ ηνπ φηη πνιιά ζπζηήκαηαRFID, αλάινγα κε ηελ δνκή
ηνπο, κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο έσο θαηκεξηθέο δεθάδεο κέηξα, κε
απνηέιεζκα

λα

ηίζεληαη

δηάθνξα

ζέκαηα

ζρεηηθά

κε

ηηο

πξνηηκήζεηο

ησλαλαγλσζηψλ απφ ηξίηνπο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηελ ζηνρεπφκελεδηαθήκηζε
σο απψηεξν ζθνπφ. πλήζσο φκσο, νη εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηοβηβιηνζήθεο δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
ίδηαπξσηφθνιια

επηθνηλσλίαο,

επνκέλσο

ε

ππνθινπή

είλαη

ζρεδφλ

απίζαλε.Χζηφζν, έρνπλ ηεζεί θαη ζέκαηα αζθαιείαο, ζρεηηθά κε ην φηη θάπνηνο
πνπ έρεη δαλεηζηεί έλαβηβιίν, ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ RFID εηηθέηα πνπ απηφ
θέξεη, θάηη φκσο πνπ κπνξεί λα δηνξζσζείθάλνληαο ρξήζε κηθξψλ ζε κέγεζνο, κε
νξαηψλ RFID εηηθεηψλ θαη ηνπνζεηεκέλσλ ζε ηπραίεο ζειίδεο ζε θάζε βηβιίν.

3.6 Φπζηθό Πεξηβάιινλ

3.6.1 Πξνζηαζία ησλ Εώσλ
Δ ηερλνινγία RFID είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ
(θαηνηθίδησλ θαη κε), θάλνληαο ρξήζε εκθπηεπκάησλ αλαγλψξηζεο, ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην ζψκα ησλ δψσλ. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη ρξήζε θαη
ζπζθεπψλ αλαγλψξηζεο RFID, νη νπνίεο δελ ηνπνζεηνχληαη εζσηεξηθά ζηνζψκα
ηνπ δψνπ, αιιά εμσηεξηθά, ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ρεηηθάκε ην
κέγεζνο ηνπο, ηα εκθπηεχκαηα απηά δελ είλαη κεγαιχηεξα απφ έλαλ θφθθν ξπδηνχ,
ελψ πεξηέρνπλ παζεηηθέο RFID εηηθέηεο, νη νπνίεο δελ ρξεηάδνληαη ηελπαξνπζία
ελζσκαησκέλνπ

θπθιψκαηνο

ηξνθνδνζίαο

γηα

λα

ιεηηνπξγήζνπλ

θαη

ελεξγνπνηνχληαη πάληα κέζσ κηαο ζπζθεπήο αλάγλσζεο RFID. ηελ εηηθέηα απηή
απνζεθεχεηαη έλαο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο αιιά θαη άιιεοπιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ην δψν πνπ θέξεη ην εκθχηεπκα. ιν απηφ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη
κνλσκέλν κέζα ζε έλα εηδηθφ βην-ζπκβαηφ γπαιί, εξκεηηθά θιεηζηφ, ψζηε
λαπξνζηαηέςεη ηφζν ηελ πγεία ηνπ δψνπ φζν θαη ην ίδην ην θχθισκα. Με εμαίξεζε
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θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην εκθχηεπκα ην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ζε έλα δψν, δελ
επεξεάδεη ηελθίλεζε ή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Κχξηα ρξήζε ησλ εκθπηεπκάησλ απηψλ είλαη ε εχξεζε θαη ε επηζηξνθή
ρακέλσλ θαηνηθίδησλ, ηδηαίηεξα απφ θαηαθχγηα δψσλ θαη θέληξα ειέγρνπ. Σα
νπνία κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα ν εληνπηζκφο ηνπ ηδηνθηήηε
ελφο θαηνηθίδηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα κεησζεί ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη
γηα ηελθηινμελία ελφο δψνπ, αθνχ ε ηαπηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη αξθεηά γξήγνξα.
Σαεκθπηεχκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
ηδηνθηεζίαελφο θαηνηθίδηνπ βξίζθεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. ε πνιιέο ρψξεο είλαη
ππνρξεσηηθή ε εηζαγσγή εκθπηεπκάησλ ζε φια ηα θαηνηθίδηα δψα, θπξίσογηα ηελ
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηελ RFID εηηθέηα ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκφηνπ
δψνπ. Γηα παξάδεηγκα ην κέηξν είλαη ππνρξεσηηθφ ζηε Νέα Γειαλδία
θηεθαξκφδεηαη ήδε απφ ηελ 1ε Ενπιίνπ ηνπ 2006, ελψ ζηελ Ώγγιία έρνπλ
ήδεηνπνζεηεζεί εκθπηεχκαηα ζε 3.7 εθαηνκκχξηα θαηνηθίδηα δψα.
Βπίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη εκθπηεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ δέθηεο GPS,
ηα νπνία επηηξέπνπληνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ελφο δψνπ αλά πάζα ρξνληθή
ζηηγκή. Πνιινί επηζηήκνλεορξεζηκνπνηνχλ ηα εκθπηεχκαηα απηά γηα ηελ
παξαθνινχζεζε νιφθιεξσλ νκάδσλπιεζπζκνχ άγξησλ δψσλ, ηα νπνία
βξίζθνληαη ππφ εμαθάληζε.ζνλ αθνξά ηα θαηνηθίδηα δψα, ε ρξήζε ησλ
εκθπηεπκάησλ κε δέθηε GPS είλαη ε απνδνηηθφηεξε θαη ε πην αζθαιήο ιχζε γηα
ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. Γηαπαξάδεηγκα, έρνπλ πξνηαζεί ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ε
ζπζθεπή GPS πνπ είλαηηνπνζεηεκέλε ζην δψν εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε ή ην
ηνπηθφθέληξνπξνζηαζίαο δψσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην θαηνηθίδην βγεη έμσ απφ
κία ζπγθεθξηκέλεπεξηνρή ειέγρνπ. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2006 ε Σαηβαλέδηθε
θπβέξλεζε πινπνίεζε έλα κεγάιν Project µε ηελ εηαηξία Advanced ID Corporation
γηα ηελ εηζαγσγή RFID tags ζηα απνδεκεηηθά πνπιηά, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη
ηελ γξίπε ησλ πηελψλ. Μειέηεο γίλνληαη γίλνληαη ζπλερψο ζε πνιιέο Ώζηαηηθέο
ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Σατιάλδε θαη ε Εαπσλία.
Βθηφο απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθνιίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ,
ηαεκθπηεχκαηα φπσο είλαη θπζηθφ έρνπλ θαηεγνξεζεί πσο δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα πγείαο ζηα δψα. Παξά ην γεγνλφο φηη θάηη ηέηνην επίζεκα δελ έρεη
επηβεβαησζεί,

ε

κέζνδνο

ρξεζηκνπνηείηαη

φιν

θαη

πεξηζζφηεξν,

θαζψο

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχοθηελίαηξνπο θαη ππεχζπλνπο πξνζηαζίαο δψσλ.
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3.6.2 Πεξηβάιινλ θαη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο
εκαληηθέο εθαξκνγέο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα ζα είλαη απηέο πνπ ζα
ζπληειέζνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κεηεσξνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξα κνληέια πξφβιεςεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα
κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια ζπζηήκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε έγθαηξε εηδνπνίεζε γηα έληνλα
θαηξηθά θαηλφκελα, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, πνπ ίζσο απεηινχλ ηηο θαιιηέξγεηεο.
Μηα αθφκε πηζαλή εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα πξνιακβάλεη ξχπαλζε ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα, ή λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε
ησλ απνζεκάησλ λεξνχ. Βξγαιεία αγξνηηθψλ εξγαζηψλ, κε αζχξκαηεο ζπλδέζεηο
ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ απνκαθξπζκέλνπο δνξπθφξνπο θαη
επίγεηνπο αηζζεηήξεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζπλζήθεο ηεο
θαιιηέξγεηαο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο θάζε ηκήκαηνο
ελφο αγξνχ φπσο γηα παξάδεηγκα, λα ππνδείμνπλ ηελ επίξξηςε πεξηζζφηεξνπ
ιηπάζκαηνο ζηα ζεκεία φπνπ απαηηείηαη.

3.6.3 Πεξηβάιινλ θαη νηθνινγία
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζέκα, γηα ην νπνίν έρεη ήδε αξρίζεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα, είλαη θη απηφ πνπ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
πξνθαιέζνπλ ζην πεξηβάιινλ νη εθαξκνγέο ηνπ IoT. Ώπηφ αθνξά θπξίσο ηηο
ζπζθεπέο αλαγλψξηζεο, δειαδή RFIDtags πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε
δηάθνξα αληηθείκελα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζή ηνπο. Ώπηά είλαη θαηά
θχξην ιφγν θηηαγκέλα απφ κεηαιιηθά πιηθά, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία πάλσ ζε
αληηθείκελα θηηαγκέλα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, θηι.)
ηα θαζηζηά δχζθνια ζηελ αλαθχθισζή ηνπο. Δ Βπξσπατθή Έλσζε έρεη αξρίζεη
ηελ ρξεκαηνδφηεζε εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηελ παξνπζία ησλ RFID ζε
αληηθείκελα ηφζν σο πξνο αλαθχθισζε, φζν θαη σο πξνο ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ηα RFID tags κπνξνχλ λα
γίλνπλ ρξήζηκα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο, αθνχ είλαη δπλαηή ε
πιήξεο ηαπηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη
ζπλεπψο κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ πην απνδνηηθά.
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Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ην ζέκα ησλ ειεθηξνληθψλ ζθνππηδηψλ
(electronic waste). Δ δεκηνπξγία φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
δεκηνπξγεί έλα κεγάιν πιήζνο απφ ειεθηξνληθάζθνππίδηα, ηα νπνία κπνξεί λα
απνβνχλ ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλαλζξψπσλ αιιά θαη γηα ην
πεξηβάιινλ. Πνιιέο είλαη νη ρψξεο πνπ ήδειακβάλνπλ κέηξα γηα ην θαηλφκελν
απηφ, πνπ θπξίσο αθνξνχλ ηελ πιεξνθφξεζε ησλπνιηηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία
εηδηθψλ ρψξσλ γηα ηα ειεθηξνληθά ζθνππίδηα θαηαπφβιεηα.

3.7 Δπηρεηξεκαηηθόο Σνκέαο
Έλαο κεγάινο νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο θιάδνο, ζηνλ νπνίνζαβξνπλ
άκεζεο εθαξκνγέο νη ηερλνινγίεο ηνπ IoT, είλαη απηφοησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηνκείο
εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ινγηθήο ηνπΑηαδηθηχνπ ησλ Ώληηθεηκέλσλ
πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεοθαη ηελ δνκή ηεο

3.7.1 Παξαγσγή θαη πώιεζε πξντόλησλ
Μία άκεζε εθαξκνγή ηνπ IoT, ζα είλαη ζηηο ιηαληθφ εκπφξην, ζηα ινγηζηηθά
ζπζηήκαηα

πνιιψλ

επηρεηξήζεσλθαηηδηαίηεξα

ζηελ

απνζηνιή

θαη

παξαιαβήπξντφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εηηθέηεο ζηα
πξντφληα, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζζεί έλαο αξηζκφο δεηεκάησλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε αθξηβήο θαηαγξαθήησλ πξντφλησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
ζε θαηαιφγνπο, ν έιεγρνο απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο θάπνησλ πξντφλησλ, ε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλπξντφλησλ απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο πξνο ηηο
ζέζεηο πψιεζεο κέζα ζην ίδηνθαηάζηεκα ρσξίο ηελ αλαγθαία επηηήξεζε ηεο
δηαδηθαζίαο γηα πεξίπησζε θινπήο.
Χζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο εθαξκνγήο, είλαη θη απηφο ηεο παξαγσγήο
ηξνθίκσλ ή ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ, πξντφληα δειαδή επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο
ηνπ πεξηβάιινληνο πξντφλησλ. Δηνπνζέηεζε RFID εηηθεηψλ πάλσ ζε απηά
ζαβνεζήζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε άιιεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο ζα ηα
πξνθπιάμνπλ απφηνλ θίλδπλν αιινίσζήοηνπο θαη ζα δηαζθαιηζηεί φηη ηα πξντφληα
απηάζα παξακείλνπλ άζηθηα απφ επηθίλδπλεο γηα απηά ζπλζήθεο, φπσο
ζεξκνθξαζία, αηκνζθαηξηθή πίεζε, πγξαζία, θηι. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη
αηζζεηήξεο πάλσ ζηα πξντφληααληρλεχζνπλ ηελέθζεζή ηνπο ζε ερζξηθφ πξνο
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απηά πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα εηδνπνηήζνπλ ηαζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ή ηνπο
ηερληθνχο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ψζηε λα κελ θαηαζηξαθνχλ.
Μηα

άιιε,

πνιχ

ζεκαληηθή

εθαξκνγή,

ζα

κπνξνχζε

λα

είλαη

εαλίρλεπζεπξντφλησλ-απνκηκήζεσλ ησλ απζεληηθψλ. Σα απζεληηθά πξντφληα
κπνξνχλ λαθέξνπλ RFID εηηθέηεο κε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζεηξηαθνχο αξηζκνχο,
νη νπνίνη ζαείλαη δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο ησλ απνκηκήζεσλ. Βπίζεο, ε
ηερλνινγία RFID αιιά θη άιιεο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θινπψλ.

Δ ηερλνινγία

GPS γηα ηνλεληνπηζκφ

αληηθεηκέλσλ (θπξίσο νρεκάησλ) ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζήκεξα.
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ
ηνπIoT απφ ηεο επηρεηξήζεηο, είλαη ε κείσζε ηνπθφζηνποπαξαγσγήο. Ώζχξκαηα
δίθηπα αηζζεηήξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιαζψλ ζηελ γξακκήπαξαγσγήο,
ζπζηήκαηα απηφκαηνπ θιηκαηηζκνχ ρψξσλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηαεμνηθνλφκεζεο
θαη ζπγθνκηδήο ελέξγεηαο (energy harvesting systems), είλαη κεξηθέοαπφ ηηο
πνιιέο εθαξκνγέο. Δ κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηέηνησλ ηερληθψλ, είλαηζεκαληηθή
θπξίσο γηα ηηο κεγάιεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο.
Οη επηρεηξήζεηο αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάδνζε
ησληερλνινγηψλ ηνπ Μειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ. Με ηελ ηνπνζέηεζε RFID εηηθεηψλ
ζε πξντφληα κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εκεξνκελία
ιήμεο, ηα ζπζηαηηθά, ηνπο ηξφπνποπαξαζθεπήο ζε ηξφθηκα θηι., δίλεηαη έλα θαιφ
θίλεηξν ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα λα πξνκεζεπζεί ζπζθεπέο αλάγλσζεοRFID
θαη λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηερλνινγία απηή.

3.7.2 Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
ηα πιαίζηα ηνπ IoT, ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ εθνδηαζηηθψλ
αιπζίδσλ πξφθεηηαη λα αιιάμεη. Δ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ θάζε κέινο ηεο
αιπζίδαο πξνο ηα ππφινηπα, ζα είλαη άκεζε, θαη σο απνηέιεζκα ζα έρεη ηε
κείσζε ηνπ bullwhip effect. Παξάιιεια ε βειηηζηνπνίεζε ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο, ζα βνεζήζεηζηελ αληηκεηψπηζε θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε κε
δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ ζην ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ (product out of shelf).
Πέξα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, ιχζεηο αλαδεηνχληαη γηα ηνλ
θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο
ζην πιαίζην απηφ. Παξάιιεια, ε δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ θφκβσλ κηαο
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εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αλακέλεηαη λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε, δεδνκέλεο ηεο
απμεκέλεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα γίλεη δηαζέζηκε κέζα απφ ην IoT.
πζηήκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ ηάζε απηή, έρνπλ ήδε πινπνηεζεί θαη
ιεηηνπξγνχλ ζεεξεπλεηηθφ ή θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην εξεπλεηηθφ έξγν SMART, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
βέιηηζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κηαο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα ηεο αιπζίδαο ιηαλεκπνξίνπ Walmart, πνπ
ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ αλεπηπγκέλα ζην ρψξν.

3.8 Σαπηνπνίεζε πνιηηώλ
Δ ηερλνινγία RFID ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ,
ηνπνζεηψληαο ειεθηξνληθέο RFID εηηθέηεο ζηα έγγξαθά ηνπο. Μηα απφ ηηο πην
δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο ηεοηερλνινγίαο απηήο είλαη ηνβηνκεηξηθά δηαβαηήξην.
Έλα

βηνκεηξηθφ

δηαβαηήξην

(ePassport)

ρξεζηκνπνηεί

βηνκεηξηθέο

ηερλνινγίεο γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ.
πλήζσο θέξεη κία RFID εηηθέηα θαη ηνπνζεηείηαη είηε ζην εμψθπιιν, είηε ζην
νπηζζφθπιιν, είηε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ελφο δηαβαηεξίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα
νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ε εηηθέηα απηήνξίδνληαη απφ ηνλΑηεζλή Οξγαληζκφ
Πνιηηηθήο Ώεξνπνξίαο. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηαβαηεξίνπ αλαθέξνληαη
εγγξάθσο κέζα ζην ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ελψ ζηελ RFID εηηθέηα θαηαγξάθνληαη
θαη επηπιένλ βηνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξνζψπνπ, δαθηπιηθά απνηππψκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίξηδαο ηνπ
καηηνχ ηνπ θαηφρνπ. Κάζε ρψξα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηεο πνηα απφ ηα παξαπάλσ βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά απαηηνχληαη γηα ηελ
έθδνζε δηαβαηεξίσλ.
Δ νπεδία άξρηζε ηελ έθδνζε βηνκεηξηθψλ δηαβαηεξίσλ κε ηελ ηερλνινγία
RFID,

ηνλ Οθηψβξην

2005. Κάζε δηαβαηήξην

πεξηιακβάλεη πξνζσπηθέο

πιεξνθνξίεο φπσο χςνο, ρξψκα καιιηψλ θεθαιήο θαη καηηψλ φπσο επίζεο θαη
κία ςεθηαθή θσηνγξαθία ηνπ θαηφρνπ ηνπ. ε ζπλέρεηα απαίηεζεο απφ ηελ
νπεδηθή Ώζηπλνκηθή Αηεχζπλζε, ε εηαηξία Arcontia AB πνπ πινπνίεζε ην έξγν
ησλ δηαβαηεξίσλ θαηαζθεχαζε αλαγλψζηεο θαηάιιεινπο γηα λα κπνξνχλ
λαδηαβάζνπλ εθηφο απφ ηα δηαβαηήξηα θαη ηηο λέεο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο πνπ
δηαζέηνπλ επίζεο RFID tags. Οη αλαγλψζηεο ζε θάζε αζηπλνκηθφ ζηαζκφ
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ζπλδένληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ ηεο αζηπλνκίαο κέζσ USB port θαη
θαηάιιεινπο software drivers. Μέζσ δε απηψλ κε ηηο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ ηεο
νπεδηθήο αζηπλνκίαο. Μεηά ηε νπεδία, ε Γαιιία άξρηζε λα εθδίδεη
βηνκεηξηθάδηαβαηήξηα απφ ηνλ Aπξίιην 2006.
Δ αξρηθή απφθαζε ησλ ΔΠΏ λα κελ θξππηνγξαθήζνπλ ηαδεδνκέλα πνπ
πεξηέρνληαη ζηα RFID chips ησλ δηαβαηεξίσλ εμέζεηε ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζηηο
γλσζηέο απεηιέο κε ηελ νλνκαζία skimming & Eavesdropping.Skimming
(μάθξηζκα) ζπκβαίλεη φηαλ έλαο εηζβνιέαο κε έλα ιαζξαίν αλαγλψζηε βξίζθεηαη
ζηελ πεξηνρή φπνπ πεξλά ν αλππνςίαζηνο θάηνρνο ηνπ δηαβαηεξίνπ. Ο
εηζβνιέαο ηφηε δηαβάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαβαηεξίνπ ρσξίο ν θάηνρφο ηνπ λα
θαηαιάβεη ηίπνηε. Βλψ Eavesdropping ζπκβαίλεη φηαλ έλαο εηζβνιέαο ππνθιέπηεη
ηα δεδνκέλα, ηα νπνία εθπέκπνληαη απφ ην RFID chip ηνπ δηαβαηεξίνπ πξνο έλα
θαλνληθφ αλαγλψζηε.
Σα βηνκεηξηθά δηαβαηήξηα δηαζέηνπλνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
απνηξνπή ππνθινπήο δεδνκέλσλ θαη ηελ πιαζηνπνίεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ
εγγξάθσλ. Οη θπξηφηεξεο απ‘ απηέο είλαη νη παξαθάησ:


Με ύπαξμε ζεηξηαθνύ αξηζκνύ ζηηο εηηθέηεο: Οη εηηθέηεο δελ θέξνπλ
έλαλ ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ (serialnumber). Κάζε θνξά
απαληνχλ ζε κία πξνζπάζεηα αλάγλσζεο απφ έλαλ αλαγλψζηε RFID κε
έλαλ δηαθνξεηηθφ ηπραίν ζεηξηαθφ αξηζκφ.



Βαζηθόο Έιεγρνο Πξόζβαζεο:Ο κεραληζκφο απηφο νξίδεη φηη ηα
δεδνκέλα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ ηελ RFID εηηθέηα ζηελ ζπζθεπή
αλάγλσζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θξππηνγξαθεκέλα, έηζη ψζηε λα κελ
ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο πηζαλήο παξέκβαζεο θάπνηνπ ζηελ κεηάδνζε
απηή.

Σν

θιεηδί

ην

νπνίν

ρξεζηκνπνηείηαη

ζηελ

θξππηνγξάθεζε

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ θαηφρνπ, ηελ εκεξνκελία
παχζεο

ηεο

ηζρχνο

ηνπ

ηαμηδησηηθνχ

εγγξάθνπ

θαζψο

θαη

ηνλ

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αξηζκφ.


Παζεηηθή Απζεληηθνπνίεζε: Αειαδή δελ είλαη δπλαηή ε εγγξαθή
δεδνκέλσλ, παξά κφλν ε αλάγλσζε (read-only). Βπίζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε
εηηθεηψλ νη νπνίεο είλαη πιαζηέο, ην πξφηππν νξίδεη έλα ζχζηεκα
αζθαιείαο, ην νπνίν αθνξά ηελ απνζήθεπζε ελφο αξρείνπ, πνπ πεξηέρεη
δηαθνξεηηθά δεδνκέλα γηα θάζε ρψξα.
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Δλεξγεηηθή Απζεληηθνπνίεζε: Ο κεραληζκφο απηφο απνηξέπεη ηελ
δεκηνπξγία πιαζηψλ RFID εηηθεηψλ. Δ εηηθέηα πεξηέρεη έλα ηδησηηθφ θιεηδί
(private key), ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί ή λα αληηγξαθεί, αιιά
κπνξεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμή ηνπ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ
κεραληζκνχ.



Δπεθηακέλνο Έιεγρνο Πξόζβαζεο:Ο κεραληζκφο απηφο απμάλεη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απζεληηθνπνίεζεο κηαο RFID εηηθέηαο,
πξνζζέηνληαο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζηελ εηηθέηα αιιά θαη ζηελ κεραλή
αλάγλσζεο. Βπίζεο ρξεζηκνπνηεί ηζρπξφηεξε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο
απ‘φηη ν ΐαζηθφο Έιεγρνο Πξφζβαζεο.



Πξνθύιαμε ηεο εηηθέηαο: Μεξηθέο ρψξεο (νη Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο
ηνπιάρηζηνλ) ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ κεραληζκφ, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ
κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηελ εηηθέηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εμψθπιιν
ηνπ δηαβαηεξίνπ είλαη θιεηζηφ.
ε πνιιέο ρψξεο νη εηδηθνί αζθαιείαο δηαθσλνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο RFID

ηερλνινγίαο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα δηαβαηήξηα,
θαη ηνλίδνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ είλαη αξθεηά αζθαιήο. πγθεθξηκέλα,
ν Bruce Schneier, έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο εηδήκνλεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
ζηηο ΔΠΏ αλέθεξε θαζαξά: «Πξφθεηηαη γηα κία θαζαξή απεηιή ζηελ πξνζσπηθή
αζθάιεηα θαη ζηελ ηδησηηθφηεηα. Βίλαη απιά κηα πνιχ θαθή ηδέα.Βπαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο αλαγλψζηκεο απφ κεραλήκαηα κπνξεί λαεθηεζνχλ ζε θίλδπλν (φπσο
γηα παξάδεηγκα ε εζληθφηεηα ελφο αηφκνπ).» Έλαο ηξνκνθξάηεο ζε έλα
αεξνδξφκην κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη έλα αλαγλψζηε RFID ζε κία βαιίηζα, ν
νπνίνο λα ελεξγνπνηεί έλα εθξεθηηθφ κεραληζκφ φηαλ θνληά ηνπ δηέξρεηαη άηνκν
κε Ώκεξηθαληθφ ή Ββξατθφ δηαβαηήξην. Σέινο, πνιινί αθηηβηζηέο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απφ δηάθνξεο ρψξεο, δελ είλαη ζχκθσλνη κε ηελ
ρξήζε βηνκεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα δηαβαηήξηα, θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ
ππάξρεη αξθεηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα αθξηβή δεδνκέλα φπνπ ε RFID
εηηθέηα ζα απνζεθεχεη.
Μεηά ηε κεγάιε θξηηηθή απφ εηδήκνλεο αζθαιείαο θαη απφνξγαλψζεηο πνπ
ελεξγνπνηνχληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο
ηερλνινγίαο RFID ζηα λέα δηαβαηήξηα, ε Ώκεξηθαληθή θπβέξλεζε αλαζεψξεζε ην
πιάλν ηεο ζρεηηθά κε ηα δηαβαηήξηα, απνδερφκελε ιχζεηο πνπ πξηλ είρε
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απνξξίςεη, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα βηνκεηξηθά
δηαβαηήξηα. Δ ιχζε αζθαιείαο απαηηεί ν αλαγλψζηεο RFID λα δίλεη έλα θιεηδίή
password πξηλ ηνπ επηηξαπεί λα αλαγλψζεη ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζην
RFID chip ηνπ δηαβαηεξίνπ. χκθσλα κε ηε ιχζε αζθαιείαο ηα δεδνκέλα πνπ
αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ chip ηνπ δηαβαηεξίνπ (tag) θαη ηνπ αλαγλψζηε ζα είλαη
θξππηνγξαθεκέλα, ψζηε λα κελ είλαη αλαγλψζηκα απφ θάπνηνλ πνπ ππνθιέπηεη
ηελ επηθνηλσλία.

3.9 Κνηλσληθά Γίθηπα
Πνιιέο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ ζην Αηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ, ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο δηθηχνπ κε επαξθείο θαη απνδνηηθνχο
ηξφπνπο.
Αεδνκέλνπ φηη νη ζπζθεπέο IoT είλαη πηζαλφ λα ζπλδεζνχλ κε πνιιά
αληηθείκελα, αθφκα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο, ην λα εμεηάζνπκε ηε
δπλαηφηεηα θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ IoT είλαη απνιχησο
απαξαίηεην. ΟηIoTζπζθεπέο επηηξέπνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ πνπ
κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο.
Μηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπ IoT ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην είλαη ε αιιειεπίδξαζε
IoT ζπζθεπψλ κε ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο
Facebook ή ην Twitter (Vazquez θαη Lopez-de-Ipina 2008).
Με ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ηνπνζεζία ελφο αηφκνπ εμνηθνλνκψληαο κπνξεί λα ρξφλν.
Βπίζεο,

εθαξκνγέο

ζπιιέγνπλ

θαη

ελζσκαηψλνπλ

απηφκαηα

απηέο

ηηο

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηα άηνκα φηαλ βξίζθνληαη θνληά ζε
θίινπο, θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ηνπο
ελδηαθέξνπλ (Guo et al. 2011). Βπηπιένλ, θηλεηά ηειέθσλα ζπκβαηά κε ην IoT
Μπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε άιια θηλεηά ηειέθσλα θαη λα κεηαθέξνπλ
πιεξνθνξίεο φηαλ ηα πξνθίι θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ζπκβαηά (Guo et al. 2012)
Πξφζθαηα, ην θνηλσληθφ Αηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) πνπ ελζσκαηψλεη
ην IoT θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα έρεη κειεηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο λα ππνζηεξίμεη
θαηλνηφκεο εθαξκνγέο κε πην απνηειεζκαηηθνχο θαη απνδνηηθνχο ηξφπνπο. Σα
πιενλεθηήκαηα ηεο ζχλδεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη [3]:
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(1) ε ζρέζε ησλ αληηθεηκέλσλ / ππεξεζηψλ ηνπ SIOTεθηειείηαη απνηειεζκαηηθά
φπσο ηα αλζξψπηλα θνηλσληθά δίθηπα (2) ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία
πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ SIOT(3)ε αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζα
κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ λέεο θνηλσληθέο ζπλεξγαζίεο.
Δ αλαθεξφκελε βηβιηνγξαθία, σζηφζν, εμαθνινπζεί λα ζηεξείηαη νξηζκέλεο
βαζηθέο πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα λα επηηεπρζεί πιήξσο έλα
πξαγκαηηθφ "θνηλσληθφ δίθηπν επθπψλ αληηθεηκέλσλ". ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε
αλαινγία κε ηηο θνηλσληθά δίθηπα ηνπ αλζξψπνπ εκείο ρξεηαδφκαζηε: (i) ηνλ
νξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, (ii) ηνλ
ζρεδηαζκφ ελφο αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ αλαθνξάο πνπ εθαξκφδεη ην SIOT, ην
νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θσδηθνπνηεκέλε ζρέζε αληηθεηκέλσλ, (iii) ηελ αλάιπζε ηεο
δνκήο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο
αληηθείκελσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεοθνηλσληθέοζρέζεηο. Μφλν κηα
δηεμνδηθή έξεπλα ησλ ηξηψλ απηψλ δεηεκάησλ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ κειέηε ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ αλζξψπσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ πξαγκάησλ.
Τπάξρνπλ

ελδείμεηο

φηη

ζχλζεηα

δεηήκαηα

κπνξνχλ

λα

βξνπλ

απνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ
θνηλσληθψλ

δηθηχσλ.

Βπνκέλσο

ηα

θνηλσληθά

δίθηπα

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα έξεπλαο ησλ πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν IoTδηαζέηεη ηα
απαξαίηεηα

ηερληθά

ζηνηρεία

θαζψο

θαη

ηα

απαηηνχκελα

πξσηφθνιια

επηθνηλσλίαο. Δ ζχδεπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ IoTθαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
είλαη πιένλ δηαδεδνκέλε, θαζψο ην Κνηλσληθφ Αηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ
(SocialInternetofThings)ζα έρεη ζην κέιινλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαζεκεξηλή
δσή ησλ αλζξψπσλ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ησλ Κνηλσληθψλ Αηθηχσλ
ζην IoTκπνξεί λα έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:


Δ δνκή ηνπ SIoT πξέπεη λα θαζηζηά ην δίθηπν πινεγίζηκν, ψζηε ε έξεπζε
ησλ ππεξεζηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εκπφδηα.



Σν

επίπεδν

αμηνπηζηίαο

θαζνξίδεηαη

επεξεάδνληαο

ηνλ

βαζκφ

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ
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Σα κνληέια πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα κειεηεζνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα
κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην IoT.
Σα θνηλσληθά δίθηπα θαλεξψλνπλ ηελ ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ

κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
επηηπρία θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Twitter θαη ην Facebook θαζψο θαη ηα
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ δηθηχσλ απηψλ έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ
ησλ εξεπλεηψλ. ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο γηα παξάδεηγκα ηα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ηα θνηλά ελδηαθέξνληα «θίισλ» ζηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα
βειηηψζνπλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη λα
ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ. Βπηπιένλ, κειέηεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ λα
βειηηψζνπλ δεηήκαηα αζθαιείαο.
Οη

πξψηκεο

πξνζπάζεηεο

αλάπηπμεο

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ

κεηαμχ

αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλνπλ κηθξέο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, θπξίσο αζχξκαηνπο
αηζζεηήξεο πνπ αλέπηπμαλ πξνζσξηλέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο. Δ δηαδηθαζία απηή
ειεγρφηαλ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αηζζεηήξσλ απηψλ. Βληνχηνηο, νη λέεο έξεπλεο
θαη εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην βαζίδνληαη ζε κηα κηα λέα
γεληά

αληηθεηκέλσλ.

Σα

αληηθείκελα

απηά

εληάζζνληαη

ζηηο

θαζεκεξηλέο

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ αθνινπζψληαο κηα θαηλνχξηα πξνζέγγηζε θαζψο
είλαη ζρεδηαζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ σο έμππλα αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα απηά
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θάηη πνπ παιαηφηεξα ήηαλ
αδηαλφεην. Άιιεο κειέηεο εηζήγαγαλ ηελ ηδέα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη ηθαλά λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θάηη πνπ κέρξη ηφηε κφλν άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα
θάλνπλ. Πξφζθαηα νη κειέηεο άξρηζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ έληαμε ησλ
αξρψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην ΕνΣ.
ην κέιινλ, ηα πξάγκαηα ζα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχλ.
ε έλα θνηλσληθφ δίθηπν αληηθεηκέλσλ, ν θχξηνο ζηφρνο ζα είλαη λα δεκνζηεχνπκε
πιεξνθνξίεο θαη λα αλαθαιχπηνπκε λέεο πεγέο πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο νη
ππεξεζίεο ζα βξίζθνπλ θαιχηεξε εθαξκνγή. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ
πεξηήγεζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην internet.
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3.10 πίηηα θαη επηρεηξήζεηο (Smarthome)
Δ ελζσκάησζε έμππλσλ αληηθεηκέλσλ ζε θπζηθή ππνδνκή κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ επειημία, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο.
Ώπηά ηα νθέιε κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ,

θαζψο

θαη

λα

εληζρχζνπλ

ηελ αζθάιεηα.Σα

έμππλα

δίθηπα

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία IoT γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
ελέξγεηα θαηαλάισζεο θαη λα θάλνπλ ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν. Σα
δεδνκέλα είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλα ζε αλαθνξέοπνπ δείρλνπλ πξφηππα
ρξήζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ην πψο λα κεησζεί ε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο. Οη IoT ηερλνινγίεο επίζεοκπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κέζα ζηα ζπίηηα θαη ηα γξαθεία. Σα ζπίηηα θαη ηα θηίξηα είλαη
εμνπιηζκέλα κε αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ
θαηαλάισζε, θαη ηνλ έιεγρν ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο, φπσο ηα θψηα θαη ηα
ζπζηήκαηα HVAC, θαη επηηήξεζεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ
αζθαιείαο
Δ έλλνηα ηνπ «έμππλνπ» ζπηηηνχ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ησλ
ρξφλσλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ηερλνινγία έρεη
εμειηρζεί ξαγδαία θαη έρεη δηεηζδχζεη ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ. Σν δήηεκα πνπ
ηίζεηαη φκσο είλαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά νξίδνπλ κηα νηθεία σο «έμππλε». Ωο
«έμππλν» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζπίηη, φπνπ ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ηνπ
ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή κηα νηθεία πνπ είλαη ππφ ηνλ
έιεγρν αηζζεηήξσλ γηα λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ θίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη φηαλ
είλαη απαξαίηεην λα εηδνπνηείηαη ην πην θνληηλφ λνζνθνκείν (Norros et al., 2007).

3.10.1 SamsungAddWash Front-load
Δ Samsung παξάγεη ήδε ην έμππλν πιπληήξην ξνχρσλ κε ελζσκαησκέλν Wi-Fi
θαη νζφλε αθήο (εηθφλα 3.10).Αηαζέηεη έλα πιήζνο έμππλσλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε Android θαη κε iOS smartphones. Κάλνληαο
εγθαηάζηαζε ηεο δηθήο ηνπ εθαξκνγήο ζην θηλεηφ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγρεη απφ
απφζηαζε ηνπο θχθινπο ησλ ζηξνθψλ, ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν πιχζεο αιιά θαη ηε
δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο. Ώπηφ φρη κφλν δηεπθνιχλεη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο πιχζεο, αιιά επηπιένλ πξνζθέξεη ηελ επηινγή
απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ ζηα smartphones ησλ θαηαλαισηψλ, αθξηβψο πξηλ
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μεθηλήζεη ν επφκελνο θχθινο ηεο πιχζεο(εηθφλα 3.11) Γηα παξάδεηγκα ν
θαηαλαισηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα επαίζζεηα ξνχρα πξνο ην ηέινο ηεο
πιχζεο.

Βηθφλα 3.10: Samsung AddWash Front-load
[Πεγή: https://img.us.news.samsung.com/us/wpcontent/uploads/2016/01/05030659/WF50K7500AV-V2_011_Dynamic_Black.jpg]

Βηθφλα 3.11: AndroidεθαξκνγήSAMSUNGSmartWasher/Dryer
[Πεγή: http://blog.priceplunge.com/home/tag/wf457-washer-and-dryer]
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3.10.2 POWERbot Turbo Wi-Fi
Πξφζθαηα
ε
SamsungElectronicsCo.,

Ltd.

παξνπζίαζε

ζην

EuropeanForum 2016 ζην Μνλαθφ ηελ ηελ POWERbot Turbo Wi-Fi ξνκπνηηθή
ζθνχπα. Βμνπιηζκέλε κε ζπλδεζηκφηεηα Smart Control Wi-Fi, νη θαηαλαισηέο
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ θίλεζε ηεο ζθνχπαο απφ απφζηαζε κέζσ ηνπ
smartphone ηνπο (εηθφλα 3.12). Δ ιεηηνπξγία ―Select & Go™‖ δεκηνπξγεί έλαλ
εηθνληθφ ράξηε ζε νιφθιεξν ην ζπίηη ζηελ εθαξκνγή ηνπ smartphone, κε θάζε
δσκάηην λα κπνξεί λα πάξεη έλα μερσξηζηφ φλνκα. ηε ζπλέρεηα, ζαο επηηξέπεη
λα επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή δσκάηηα ζην ζπίηη, πνπ ρξεηάδνληαη
θαζάξηζκα. Ώπιψο επηιέγεηε έλα δσκάηην θαη ε ζθνχπα ζα νδεγεζεί εθεί. Με έλα
εληζρπκέλν ζχζηεκα ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο, ε λέα ξνκπνηηθή ζθνχπα ηεο
Samsung κπνξεί θπξηνιεθηηθά λα βξεη ηε δηαδξνκή κέζα ζην ζπίηη θαη, πξνζθέξεη
ηελ απφιπηε θαζαξηφηεηα, ρσξίο θαλ λα ηελ αγγίμεηε.

Βηθφλα 3.12: POWERbot Turbo Wi-Fi θαηAndroid εθαξκνγή RobotCleaner
[Πεγή: http://www.samsung.com/au/promotions/smarthome/images/04_5.jpg]
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3.10.3 Φπγείν Family Hub
Κεληξηθφ θνκκάηη ηνπ απνηειεί ε νζφλε αθήο ηεο ζπζθεπήο, ε νπνία
ιεηηνπξγεί σο ην ςεθηαθφ θέληξν ειέγρνπ γηα ην ζπλδεδεκέλν ζπίηη (εηθφλα 3.13).
Σν Family Hub πεξηιακβάλεη ηξεηο ελζσκαησκέλεο θάκεξεο, νη νπνίεο παίξλνπλ
θσηνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ςπγείνπ θάζε θνξά πνπ ε πφξηα ηνπ θιείλεη,
ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ, αλά πάζα ζηηγκή, ηη έρνπλ ζην
ςπγείν ηνπο, κέζσ ηνπ smartphone ηνπο, απφ φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Ώθφκε
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα λα γξάθεη ζεκεηψζεηο, λα αλαξηά
θσηνγξαθίεο, λα κνηξάδεηαη ην πξφγξακκά ηεο ή δσγξαθηέο πάλσ ζηελ νζφλε
αθήο ηνπ ςπγείνπ ή κέζσ ηνπ smartphone ηνπο αλ βξίζθνληαη εθηφο ζπηηηνχ.
Σέινο κε ηα ελζσκαησκέλα ερεία ηνπ ςπγείνπ Family Hub, νη θαηαλαισηέο
κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο κνπζηθή απφ ην δηαδίθηπν λα θάλνπλ
stream ηελ αγαπεκέλε ηνπο κνπζηθή ππεξεζία ή ηειενπηηθφ πεξηερφκελν απφ ηηο
Samsung Smart ηειενξάζεηο ηνπο απεπζείαο ζηελ νζφλε αθήο, θαζψο θαη λα
ζπλδένληαη κε ηα δηθά ηνπο Bluetooth ερεία.

Βηθφλα 3.13: Φπγείν Family Hub
[Πεγή: http://cdn.pocket-lint.com/r/s/650x/assets/images/phprlwwzy.jpg]
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3.10.4Καλάηα Milkmaid
Δ θαλάηα milkmaidειέγρεη ηα απνζέκαηα γάιαθηνο θαη εηδνπνηεί ην ρξήζηε
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ή SMS γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πγξνχ. Δ
θαλάηα δηαζέηεη αηζζεηήξα, ελδείμεηο LED θαη ζχλδεζε GSM, κέζσ ησλ νπνίσλ ν
ρξήζηεο πιεξνθνξείηαη γηα ην αλ ην γάια είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε (εηθφλα
3.15). ε πεξίπησζε πνπ ε θαλάηα παξακείλεη εθηφο ςπγείνπ, ε ζπζθεπή
απνζηέιιεη εηδνπνίεζε ζην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε.

Βηθφλα 3.14: Καλάηα Milkmaid
[Πεγή: https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2012/06/milkmaid1.jpg?w=400]

3.10.5Καζαξηζηήο ηδακηώλ WinBot
Ο θαζαξηζηήο ηδακηψλ δηαζέηεη ην ζχζηεκα smartmoveπνπ επηηξέπεη ζηε
ζπζθεπή λα θαζαξίδεη ηα ηδάκηα κηθξψλ θαη κεγάισλ παξαζχξσλ ράξηο ζηα
ζηάδηα θαζαξηζκνχ πνπ δηαζέηεη. Με ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ε ζπζθεπή
θαζαξίδεη θαη ηα ςειφηεξα ζεκεία απηφκαηα (εηθφλα 3.14).
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Βηθφλα 3.15: Καζαξηζηήο ηδακηψλ WinBot
[Πεγή: http://the-gadgeteer.com/wp-content/uploads/2012/12/winbot.jpg]

3.10.6Mr. Coffee
Δ κεραλή θαθέ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα παξαγγέιλεη εμ‘ απνζηάζεσο ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέ κέζσ ηεο εθαξκνγήο WeMo (εηθφλα 3.17). Ο ρξήζηεο
εηδνπνηείηαη φηαλ ν θαθέο είλαη έηνηκνο.

Βηθφλα 3.16: Καθεηηέξα Mr. Coffee
[Πεγή: http://otherside.gr/wp-content/uploads/2014/11/11_to-eksypno-spiti-einai-edw.jpg]
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3.10.7BelkinWeMo
Δ ζπζθεπή απηή ειέγρεη ηνπο ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο, πξίδεο, ιακπηήξεο
led, αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηηζηηθά ηεο αληίζηνηρεο κάξθαο απφ ηνλ browserή
ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ (εηθφλα 3.15). Αελ απαηηείηαη εηδηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ
ζχλδεζε θαζψο εθηεινχληαη κέζσ ηεο cloudππεξεζίαο. Κάζε ζπζθεπή έρεη ην δηθφ
ηεο θαλάιη, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε onlineππεξεζίεο φπσο gmail.
Σέινο επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή θάζε ζπζθεπήο πνπ έρεη δηαθφπηε κηθξήο ηάζεο
DCή έλαλ αηζζεηήξα πνπ κπνξεί λα ειέγρεη απφ απφζηαζε.

Βηθφλα 3.17: BelkinWeMo θαη εθαξκνγή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπψλ
[Πεγή: http://www.gadgetreview.com/belkin-wemo-switch-review]

3.10.8 BelkinCrock-Pot
Βπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ελεξγνπνηεί ή λα απελεξγνπνηεί εμ‘ απνζηάζεσο
ηελ ζπζθεπή θαη λα θαζνξίδεη ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ρξφλν καγεηξέκαηνο
(εηθφλα 3.18). Έλαο ρξήζηεο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο κέζσ ηεο
εθαξκνγήοWeMoθαη ιακβάλεη εηδνπνηήζεηο φηαλ ε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ
νινθιεξσζεί (εηθφλα 3.19).
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Βηθφλα 3.18: Υχηξα Crock-Pot
[Πεγή: http://www.belkin.com/resources/img/press/hi-res/WeMoSlowcooker.jpg]

Βηθφλα 3.19:
[Πεγή: http://www.cnet.com/uk/products/crock-pot-wemo-smart-slow/]

3.10.9 Canary
Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ην ζπίηη ην νπνίν πεξηιακβάλεη
HDvideocameraθαη αηζζεηήξεο πνηφηεηαο αέξα, θίλεζεο, ζεξκνθξαζίαο θαη
δνλήζεηο κε κηα κνλάδα (εηθφλα 3.20). Μέζσ απηήο ηεο ζπζθεπήο θαζνξίδεηαη ηη
απνηειεί ηππηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε λα ζηέιλεη εηδνπνίεζε
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θηλεηνχ αλ θάηη αιιάμεη (εηθφλα 3.21). Γλσξίδνληαο ε
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ζπζθεπή ηηο ηππηθέο απηέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη
πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνχ. ηαλ ν ηδηνθηήηεο δελ βξίζθεηαη ζην ζπίηη
κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ζε πνιινχο ρξήζηεο.

Βηθφλα 3.20: χζηεκα αζθαιείαο Canary
[Πεγή: https://www.youtube.com/watch?v=AvU639XuBI4]

Βηθφλα 3.21: Βθαξκνγή ζπζηήκαηνο αζθαιείαο
[Πεγή: http://b-i.forbesimg.com/alexknapp/files/2013/08/Canary-App-Home-Screen.png]
[Πεγή: http://core1.staticworld.net/images/article/2015/06/canary-primary2-100590212large.jpg]
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3.10.10Neurio
Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ αηζζεηήξα πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζσ
wi-fiθαη ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ηνπ ζπηηηνχ. Ο
αηζζεηήξαο

απηφο

αληρλεχεη

ηηο

ζπζθεπέο

κε

βάζε

ηελ

ελέξγεηα

πνπ

θαηαλαιψλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θχγεη απφ ην ζπίηη θαη ακειήζεη λα
απελεξγνπνηήζεη θάπνηα ζπζθεπή (π.ρ. ειεθηξηθή θνπδίλα), ην ζχζηεκα ηνλ
ελεκεξψλεη κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο (εηθφλα 3.24). Βπηπιένλ ηνπ παξέρεη
ζπκβνπιέο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ελεκεξψλεηαη γηα ην πνζφ πνπ
πξφθεηηαη λα πιεξψζεη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη πξηλ αθφκε εθδνζεί ν
ινγαξηαζκφο απφ ηνλ πάξνρν ελέξγεηαο.

Βηθφλα 3.22: Βθαξκνγή ειέγρνπ ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
[Πεγή: http://i.i.cbsi.com/cnwk.1d/i/tim2/2013/10/30/neurio2.png]

3.10.11TCPHomeLighting
Σν ζχζηεκα απηφκαηνπ θσηηζκνχ ηεο TCP απνηειείηαη απφ κηα ζπζθεπή
ζπλδεδεκέλε κε ην ξνχηεξ ηνπ ζπηηηνχ, έλα ηειερεηξηζηήξην, κηα εθαξκνγή θηλεηνχ
θαζψο θαη δχν κηθξέο LEDιάκπεο (εηθφλα 3.22). Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα
ειέγρεη κέρξη αη 250 δηαθνξεηηθέο ιάκπεο. Δ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ ειέγρεη ηνλ
θσηηζκφ ηνπ ζπηηηνχ, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα ρακειψζεη ή λα δπλακψζεη
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ηνλ θσηηζκφ, αθφκε θαη λα ηνλ θιείζεη. Βπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θσηηζκνχαλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ
(εηθφλα 3.23).

Βηθφλα 3.23: χζηεκα TCPHomeLighting
[Πεγή: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/th/aplus/connectedtcpB00H4J4BUU-LCS3LD11-contents-sm.jpg]

Βηθφλα 3.24: Βθαξκνγή ειέγρνπ θσηηζκνχ
[Πεγή: http://p-fst1.pixstatic.com/52b481aedbfa3f7a5900f6cf._w.540_s.fit_.jpg]
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3.10.12 Revolv
Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ ειέγρεη θάζε έμππλε ζπζθεπή πνπ
βξίζθεηαη ζην ζπίηη αθφκε θη αλ απηέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ δηαλνκέα (hub)πνπ
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη έσο 7 δηαθνξεηηθέο ξαδηνζπρλφηεηεο (εηθφλα 3.25) θαη κηα
iOSεθαξκνγή

(εηθφλα

3.26)

πνπ

ππνζηεξίδεη

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

πεξηζζφηεξσλ έμππλσλ ζπζθεπψλ.

Βηθφλα 3.25: χζηεκα ειέγρνπ έμππλσλ ζπζθεπψλ
[Πεγή: http://www6.pcmag.com/media/images/409136-revolv-smart-home-automationsolution.jpg?thumb=y]

Βηθφλα 3.26: Βθαξκνγή Βιέγρνπ έμππλσλ ζπζθεπψλ
[Πεγή: http://www.connectedly.com/revolv-hub-review]
134
Περσεφόνη Γ. Ασφή

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι εφαρμογζς του

3.10.13 Θεξκνζηάηεο Nest
Μέζσ κηαο smartphoneεθαξκνγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζπηηηνχ ηνπ αθφκα θη φηαλ δελ βξίζθεηαη ζε απηφ(εηθφλα 3.27). Ο
ζεξκνζηάηεο 3εο γεληάο καζαίλεη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε θαη δελ απαηηείηαη ε
παξέκβαζε απφ ηνλ ρξήζηε. ηαλ ν ρξήζηεο θχγεη απφ ην ζπίηη ν ζεξκνζηάηεο
ηνπ ζπηηηνχ ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα.

Βηθφλα 3.27: Θεξκνζηάηεο θαη smartphone εθαξκνγή Nest
[Πεγή: http://cdni.wired.co.uk/620x413/k_n/nest1.jpg]

3.10.14 Κιεηδαξηά κε δαθηπιηθό απνηύπσκα iTouchless
Δ θιεηδαξηά κε ηελ νλνκαζία «Bio-Matic Weather-Proof Fingerprint

Recognition

Door

Locks»ηεο

iTouchlessδηαζέηεη

αηζζεηήξα

δαθηπιηθψλ

απνηππσκάησλ (εηθφλα 3.28). Καη επηηξέπεη ηελ είζνδν κφλν ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νπνίσλ ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα είλαη απνζεθεκέλα ζηε κλήκε ηεο ζπζθεπήο.
Δ

βηνκεηξηθή

ηερλνινγία

επηηξέπεη

ηελ

απνζήθεπζε

ησλ

δαθηπιηθψλ

απνηππσκάησλ 150 δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ. Δ θιεηδαξηά απηή κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη θάζε ζπκβαηηθή-ηππηθή θιεηδαξηά.
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Βηθφλα 3.28: Bio-Matic Weather-Proof Fingerprint Recognition Door Locks
[Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/89227636342159794/]

3.10.15 En-Gauge
Δ εηαηξεία Engaugeαλέπηπμε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ εηδνπνηεί ηηο
αξρέο ζε πεξίπησζε πνπ ν ππξνζβεζηήξαο κπινθάξεη ή φηαλ ε πίεζή ηνπ πέζεη
θάησ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα αζθαιείαο (εηθφλα 3.28). Οη εηδνπνηήζεηο
ζηέιλνληαη απεπζείαο κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο.

Βηθφλα 3.29: Διεθηξνληθφ ζχζηεκα En-Gauge
[Πεγή:http://d3uifzcxlzuvqz.cloudfront.net/images/stories/content/projects/engauge/enagu
ge-fire.jpg]
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΖΣΟ

4.1 Αζθάιεηα
Γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ
αξκφδην νξγαληζκφ λα πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ ηπρφλ αιινηψζεηο
θαη θαηαζηξνθέο, αιιά θπξίσο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ
αιιά θαη λα παξέρεη νξζέο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο
ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θάζε θνξά πνπ ηηο αλαδεηνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. ε φηη αθνξά ηελ ηερλνινγία RFID, είλαη
απαξαίηεην νη εηηθέηεο θαη νη αλαγλψζηεο, λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθαιή ηξφπν γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. κσο επεηδή ην πεξηερφκελν κηαο εηηθέηαο κπνξεί λα
είλαη πξνζβάζηκν απφ ηξίηνπο αλαγλψζηεο, ρσξίο ν θνξέαο ηεο λα ην γλσξίδεη,
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ θνξέα ηεο
εηηθέηαο.
Δ αζθάιεηα είλαη απαξαίηεηε ζπληζηψζα ζηελ δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ
θαη εθαξκνγψλ IoT. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν παξνπζηάδεη 3 ηνκείο (ζρήκα 4.1)
γηα ηε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο.

ρήκα 4.1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζηε ησλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο ηνπ IoT
[Πεγή: Daniele Miorandi, Sabrina Sicari, Francesco De Pellegrini, Imrich Chlamtac
(2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges.]
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4.1.1 ΑπόξξεηνΓεδνκέλσλ (DataConfidentiality)
Ώπνηειεί έλα θαίξην δήηεκα θαζψο κφλν εγθεθξηκέλνη πηζηνπνηεκέλνη
ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. Σν απφξξεην ησλ
πιεξνθνξηψλ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
IoT, πξφζβαζε ζε δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ φρη κφλν ρξήζηεο αιιά θαη
εγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Γηα λα επηηεπρζεί ε πξφζβαζε ησλ αληηθεηκέλσλ
απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε δχν ζεκαληηθψλ πηπρψλ. Πξψηνλ, ηνλ θαζνξηζκφ ελφο
κεραληζκνχ πνπ ζα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε θαη δεχηεξνλ ηνλ θαζνξηζκφ κηαο
δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο αληηθεηκέλνπ.
Μηα εθαξκνγή IoTπνπ απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο απνξξήηνπ,
είλαη ε ρξήζε βηναηζζεηήξσλ πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε
βαθηεξίσλ ζε πξντφληα κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα ηξφθηκα. Σα
δεδνκέλα απηά είλαη ζαθψο απφξξεηα, θαζψο ε δηέξξεπζε πιεξνθνξηψλ ζα
κπνξνχζε λα πιήμε ηε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. Οη
εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ απνηεινχλ έλα
δεχηεξν παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ απνξξήηνπ. ηηο εθαξκνγέο
απηέο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξνχλ λα εηδνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα κε
πίζησζε ζεηζκνχ ή ηζνπλάκη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κφλν νη ζρεηηθνί θνξείο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαζψο ε
δηαξξνή πιεξνθνξηψλ κπνξεί φρη κφλν λα βιάςεη ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θξίζεο
αιιά θαη λα πξνθαιέζεη εθδειψζεηο παληθνχ ζηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη ράνο.
Πνιιέο ηερληθέο ειέγρνπ πξφζβαζεο έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε δηαζθάιηζε
απνξξήηνπ. Δ ζπλήζεο πξνζέγγηζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IoTείλαη ε Role-BasedAccessControl
(RBAC). Δ έλλνηα ηνπ RBACαλαπηχρζεθε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία σο κηα
επηηπρεκέλε ελαιιαθηηθή ζηνπο ζπκβαηηθνχο ειέγρνπο πξφζβαζεο. ην RBAC,
ρξήζηεο θαη άδεηεο αλαηίζεληαη ζε ξφινπο. Οη ρξήζηεο ιακβάλνπλ άδεηεο έκκεζα
κέζσ ηεο αλάζεζεο ξφισλ. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ RBACείλαη φηη ηα
δηθαηψκαηα εηζφδνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αιιάδνληαο ηελ αλάζεζε ξφισλ.
Σν IoTαπαηηεί ηελ εηζαγσγή λέσλ ιχζεσλ πνπ ζα αθνινπζνχλ ην κνηίβν
ηνπ RBAC. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηελ ππνζηήξημε κηαο επξείαο γθάκαο εθαξκνγψλ αιεζηλνχ ρξφλνπθαη απνηεινχλ
θαηάιιειε ιχζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ IoT. ην IoT, νη ηερληθέο ειέγρνπ πξφζβαζεο
πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ξνήο δεδνκέλσλ.
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Δ βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο: απηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ
απνξξήηνπ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε κεηάδνζε ηνπο θαη
εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο. ζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν
πξφζβαζεο ξνήο δεδνκέλσλ, πξφζθαηα δηεξεπλήζεθαλ κεραληζκνί πνπ
απνθιείνπλ κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.

4.1.2 Ηδησηηθόηεηα (Privacy)
Δ ηδησηηθφηεηα νξίδεη ηνπο θαλφλεο ππφ ηνπο νπνίνπο ηα δεδνκέλα πνπ
αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζβάζηκα. Οη
θχξηνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα κηα βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ
IoTζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο πνπ απηφ εθαξκφδεηαη θαη κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηεινχλ εμέρνλ πεδίν
εθαξκνγήο θαζψο ζηνλ ηνκέα απηφ ε έιιεηςε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ πνπ
δηαζθαιίδνπλ

ηελ

ηδησηηθφηεηα

πξνζσπηθψλ/επαίζζεησλ

πιεξνθνξηψλ,

ζθπξειάηεζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ IoT. Βπηπιένλ ζην ρψξν ηνπ
IoTνη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο ζα δηαδξακαηίζνπλ θχξην ξφιν.
Δ πηνζέηεζε αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ
κπνξεί λα ζέζεη λένπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε αζχξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν
παξαβίαζεο δεδνκέλσλ θαζψο ην ζχζηεκα βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν ζε πνιιέο
επηζέζεηο (eavesdropping). Βπνκέλσο ε ηδησηηθφηεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί γηαηί κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ IoT.
Έρεη αλαπηπρζεί έλαο αξηζκφο πιαηζίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δεηεκάησλ αζθαιείαο φπσο ην PRIS. Δ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη
αθεηεξία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
ηδησηηθφηεηα. Μέζσ ηνπ PRIS νη απαηηήζεηο ηδησηηθφηεηαο ελζσκαηψλνληαη ζηε
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν PRIS ζέηεη θαλφλεο πνπ κεηαηξέπεη
ηηο πξνυπνζέζεηο ζε ηερληθέο εθαξκνγήο.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αλάπηπμε πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ,
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ IoT, ζπλαληά πξνθιήζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε:


Σνλ νξηζκφ ελφο γεληθνχ κνληέινπ ηδησηηθφηεηαο ζην IoT.
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Σελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ ηθαλψλ λα ζηεξίμνπλ ηε δπλακηθή θχζε
ησλ ζελαξίσλ IoT.



Σελ αλάπηπμε ιχζεσλ πνπ εμηζνξξνπνχλ ηελ αλάγθε γηα αλσλπκία. Ώπηφ
πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηδησηηθνηήησλ, πνπ θαζνξίδνπλ
πφηε θαη απφ πνηέο ζπλζήθεο ηα επαίζζεηα δεδνκέλα ζα είλαη πξνζβάζηκα.

4.1.3 Δκπηζηνζύλε (Trust)
Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα απηή. Ο θχξηνο νξηζκφο ηεο
εκπηζηνζχλεο πξνηάζεθε απφ ηνλ BlazeFeigenbaum θαη αλαθέξεηαη ζηηο
πνιηηηθέο αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη
δηαπηζηεπηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. Ο φξνο
δηαπξαγκάηεπζε εκπηζηνζχλεο (trustnegotiation) αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ επηηξέπεη ζε θάπνηνλ πνπ απαηηεί κηα ππεξεζία απφ θάπνηνλ
άιιν λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηεο
ππεξεζίαο απηήο. Ο νξηζκφο απηφο ηεο εκπηζηνζχλεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
δηαρείξηζε αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο ηα ζπζηήκαηα πνιιέο θνξέο
αληαιιάζζνπλ πηζηνπνηεηηθά πξηλ ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Δ

δηαπξαγκάηεπζε

εκπηζηνζχλεο

βαζίδεηαη

ζε

peer-to-peer

αιιειεπηδξάζεηο θαη απνηειείηαη απφ επαλαιεπηηθή δεκνζηνπνίεζε ςεθηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ παγίσζε ακνηβαίαο
εκπηζηνζχλεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα θαη νη ππεξεζίεο
κεηαδίδνληαη κφλν χζηεξα απφ κηα επηηπρεκέλε δηαπξαγκάηεπζε εκπηζηνζχλεο.
Έλα ζχζηεκα δηαπξαγκάηεπζεο εκπηζηνζχλεο εθκεηαιιεχεηαη πιεξνθνξίεο
ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζε
πξνζηαηεπκέλεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Οη πην δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο είλαη ε
KeyNote θαη ε TrustBuilder νη νπνίεο φκσο δελ γίλεηαη λα εθαξκνζηνχλ απεπζείαο
ζηνλ ηνκέα ηνπ IoT, εμαηηίαο ησλ πςειψλ ππνινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ
επηβάιινπλ.
Γηα ηελ δεκηνπξγία ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ΕνΣ πξέπεη λα
εγθαηαιεθζνχλ νη ζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη επξέσο
δηαδεδνκέλεο ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη λα πηνζεηεζεί κηα
δπλακηθή πξνζέγγηζε. Δ πξνζέγγηζε απηή ζεσξεί φηη θακία ζρέζε εκπηζηνζχλεο
δελ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα. Βπηπιένλ έλα
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λέν επέιηθην πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε εκπηζηνζχλεο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο επεθηαζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ ζε
δηάθνξα

επίπεδα,

ηα

νπνία

πεξηιακβάλνπλ

ηε

δηαρείξηζε

θαη

παξνρή

πιεξνθνξηψλ.

4.2 ηόρνη Αζθάιεηαο
Ο βαζηθφο ζηφρνο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
ε εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ επαιήζεπζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ην απφξξεην. Σν βαζηθφ κνληέιν
απνξξήηνπ βάζε ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη κεραληζκνί αζθαιείαο, ρξεζηκνπνηεί
ηξείο φξνπο φπσο ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα. Κάζε
θελφ αλάκεζα ζηηο βαζηθέο απηέο αξρέο πνπ απαξηίδνπλ ην κνληέιν απνξξήηνπ
(CIAtriad), κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα θαη γη‘ απηφ
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί (ζρήκα 4.2).

ρήκα 4.2: Μνληέιν απνξξήηνπ CIATriad.
[Πεγή: Farooq M.U., Waseem M., Khairi A., Mazhar S., (2015). A Critical Analysis on the
Security Concerns of Internet of Things (IoT).]

4.2.1 Απόξξεην Γεδνκέλσλ (DataConfidentiality)
Σν απφξξεην δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ απνθιεηζκφ κε εγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ
θαη κε ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κφλν ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ. Γηα ηηο
ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζε ηνπ IoT, ην απφξξεην εμαζθαιίδεηαη φηαλ νη
αηζζεηήξεο δελ απνθαιχπηνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζε γεηηνληθνχο αηζζεηήξεο θαη
φηαλ νη εηηθέηεο δελ κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζε κε εγθεθξηκέλνπο
αλαγλψζηεο.
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4.2.2 Αθεξαηόηεηα Γεδνκέλσλ (DataIntegrity)
Βίλαη πηζαλφ ηα δεδνκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο λα
κεηαβιεζνχλ απφ hackers. Δ αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ
πξνζηαζία ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε κεηάδνζή ηνπο θαζψο ππάξρεη ν
θίλδπλνο νη hackersλα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο. Τπάξρνπλ
κέζνδνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη
απνηεινχλ απινχο κεραληζκνχο αλίρλεπζεο ιαζψλ. Βπηπιένλ εμαζθαιίδεηαη ε
ηήξεζε αξρείνπ κε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα
αλαθηεζνχλ θάθεινη πνπ δηαγξάθεθαλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα δεδνκέλα κπνξνχλ
λα δηαηεξεζνχλ αλέπαθα απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο.

4.2.3 Γηαζεζηκόηεηα Γεδνκέλσλ (DataAvailability)
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο αζθάιεηαο ζην IoTαπνηειεί ε δηάζεζε
δεδνκέλσλ ζηνπο ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή. Δ δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ
εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ρξεζηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο αθφκε θαη ππφ κε
νκαιέο ζπλζήθεο. Βπηπιένλ είλαη απαξαίηεηα ε παξνπζία firewallζε πεξίπησζε
επίζεζεο απφ hackersπνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ.

4.3 Πξνθιήζεηο θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο
Σν IoTζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ αληηκεησπίδεη
πξνθιήζεηο ζηα επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ.
4.3.1 Δπίπεδν Αληίιεςεο
Σν επίπεδν αληίιεςεο απνηειείηαη απφ αηζζεηήξεο φπσο ην RFID, νη νπνίνη
βξίζθνληαη εθηεζεηκέλνη ζε πνιιά είδε απεηιψλ φπσο:


Με

αδεηνδνηεκέλε

πξόζβαζε

ζε

εηηθέηεο:Λφγσ

ηεο

έιιεηςεο

θαηάιιεινπ κεραληζκνχ ηαπηνπνίεζεο ζε πνιιά RFIDζπζηήκαηα, νη
εηηθέηεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη απφ κε αδεηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο νη νπνίνη
κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ δεδνκέλα αιιά θαη λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ ή αθφκε
θαη λα ηα δηαγξάςνπλ.


Τπνθινπή πιεξνθνξηώλ:Βμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ RFIDνη
hackersκπνξνχλ λα ππνθιέςνπλ απφξξεηεο πιεξνθνξίεο φπσο θσδηθνχο
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πξφζβαζεο ή άιια δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη απφ εηηθέηα ζε αλαγλψζηε
ή απφ αλαγλψζηε ζε εηηθέηα.


Απάηε: Οη hackersκεηαδίδνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζηα ζπζηήκαηα
RFIDνη νπνίεο θαηλνκεληθά πξνέξρνληαη απφ ηελ απζεληηθή πεγή
δεδνκέλσλ. Οη hackersιακβάλνπλ πιήξε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα
θαζηζηψληαο ην ηξσηφ.

4.3.2 Δπίπεδν Γηθηύνπ
Σν επίπεδν δηθηχνπ απνηειείηαη απφ ην Αίθηπν αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ
(WirelessSensorNetwork)ην νπνίν κεηαδψζεη ηα δεδνκέλα απφ ηνλ αηζζεηήξα
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ κε αμηνπηζηία. Χζηφζν θαη ζε απηφ ην επίπεδν ειινρεχνπλ
θίλδπλνη. Πνιιέο θνξέο νη hackersεηζάγνπλ θσδηθνχο ζην ζχζηεκα κέζσ θφκβσλ
κε απνηέιεζκα ην δίθηπν λα θαηαξξέεη ή λα ηίζεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο.

4.4 Αζθάιεηα ζηα δηάθνξα επίπεδα
Πνιιέο έξεπλεο δηεμάγνληαη κε ζθνπφ λα πξνθχςεη έλα αμηφπηζην
αξρηηεθηνληθφ κνληέιν αζθαιείαο (securityarchitecture)πνπ κπνξεί λα παξέρεη ην
απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ. Ο w. Zhangetal. πξφηεηλε έλα αξρηηεθηνληθφ κνληέιν
πνπ κπνξεί λα απνθξνχζεη πηζαλέο απεηιέο (ζρήκα 4.3).

ρήκα 4.3: Ώζθάιεηα ζηελ Ώξρηηεθηνληθή ηνπ IoT.
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[Πεγή: Farooq M.U., Waseem M., Khairi A., Mazhar S., (2015). A Critical Analysis on the Security
Concerns of Internet of Things (IoT).]

4.4.1 Δπίπεδν αληίιεςεο
Σν επίπεδν αληίιεςεο είλαη ην θαηψηεξν επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ
IoT, ην νπνίν παξέρεη πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ζην hardware.
Βμππεξεηεί ηέζζεξηο βαζηθνχο ζθνπνχο, νη νπνίνη είλαη ε πηζηνπνίεζε
ηαπηφηεηαο, ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ, ε πξνζηαζία επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ
θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ.


Δπαιήζεπζε

ηαπηόηεηαο:Πξαγκαηνπνηείηαη

θξππηνγξαθηθψλ

κε

ζπλαξηήζεσλ

ηελ

βνήζεηα

θαηαηεκαρηζκνχ

(CryptographicHashAlgorithms), νη νπνίεο παξέρνπλ ςεθηαθέο ππνγξαθέο
(signatures) ζηα ηεξκαηηθά ψζηε λα κπνξνχλ λα απνθξνχνπλ επηζέζεηο
φπσο ε επίζεζε σκήο βίαο (Bruteforceattack).


Πξνζηαζία δεδνκέλσλ: Δ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ αζθαιίδεηαη κέζσ
ζπκκεηξηθψλ

αιγφξηζκσλ

θξππηνγξάθεζεο

φπσο

RSA,

DSA,

BLOWFISHθαη DES, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ κε αδεηνδνηεκέλε πξφζβαζε
ζηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ. Υάξε ζηελ ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο
πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη κπνξεί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο αηζζεηήξεο.


Πξνζηαζία επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ: ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία
επαίζζεησλ

πιεξνθνξηψλ

ε

πξνζέγγηζε

πνπ

νλνκάδεηαη

K-

Anonymityδηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία πιεξνθνξηψλ φπσο ε ηαπηφηεηα θαη
ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε.


Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ: Ώπνηειεί βαζηθή αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ IoTθαη
αληρλεχεη ηηο λέεο απεηιέο ζην ζχζηεκα. Μπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ
απνθπγή θελψλ αζθαιείαο θαη λα ζρεδηάζεη ηηο θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο
αζθαιείαο.

Ώλ αληρλεπζεί κηα εηζβνιή ζην ζχζηεκα παξφια ηα κέηξα αζθαιείαο, ζηέιλεηαη
απηφκαηε εληνιή απελεξγνπνίεζεο απφ ηνλ αλαγλψζηε RFID ζηελ εηηθέηα RFIDε
νπνία εκπνδίδεη ηελ κε αδεηνδνηεκέλε πξφζβαζε.

4.4.2 Δπίπεδν Γηθηύνπ
Σν επίπεδν δηθηχνπ, νχηε ελζχξκαηα είηε αζχξκαηα εθηίζεηαη ζε πνηθίια
είδε επηζέζεσλ. Λφγσ ησλ αζχξκαησλ θαλαιηψλ, νη επηθνηλσλίεο κπνξνχλ λα
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παξαθνινπζνχληαη απφ hackers. Σν επίπεδν δηθηχνπ ρσξίδεηαη ζηνπο ηξεηο
παξαθάησ ηχπνπο.


Πηζηνπνίεζε/ επαιήζεπζε: Με ηε βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο
επαιήζεπζεο θαη κε θξππηνγξάθεζε ζεκείν πξνο ζεκείν, θάζε παξάλνκε
πξφζβαζε ζηνπο θφκβνπο ησλ αηζζεηήξσλ πνπ κεηαδίδνπλ ςεπδείο
πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απνθεπρζεί. Σν ζπλεζέζηεξν είδνο επίζεζεο είλαη
ε επίζεζε DOSε νπνία πξνζβάιεη ην ζχζηεκα κέζσ θάπνηνπ δηθηχνπ
ππνινγηζηψλ ην νπνίν ειέγρεηαη εμ‘ απνζηάζεσο.



Αζθάιεηα

δξνκνιόγεζεο:

αιγφξηζκνη

δξνκνιφγεζεο

Μεηά
ηίζεληαη

ηελ
ζε

δηαδηθαζία
εθαξκνγή

πηζηνπνίεζεο,
κε

ζθνπφ

λα

δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ησλ
αηζζεηήξσλ

θαη

ησλ

ζπζηεκάησλ

επεμεξγαζίαο.

Πνιιέο

έξεπλεο

δηεμάγνληαη γηα ηε δξνκνιφγεζε πεγήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα
δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο αθνχ πξψηα αλαιπζνχλ
απφ ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο.


Πξνζηαζία δεδνκέλσλ: Οη κεραληζκνί ειέγρνπ αζθαιείαο εμεηάδεη ην
ζχζηεκα γηα θάζε είδνπο εηζβνιήο θαη ελ ηέιεη νη κέζνδνη αθεξαηφηεηαο
(integritymethods) ηίζεληαη ζε εθαξκνγή γηα λα βεβαηψζνπλ φηη ηα ιεθζέληα
δεδνκέλα είλαη ηα ίδηα κε ηα απζεληηθά.

4.4.3Δπίπεδν ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ θαη εθαξκνγώλ
ην επίπεδν ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ δηαθξίλνληαη ηα εμήο ζηάδηα:


Πηζηνπνίεζε έγθξηζε: Δ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο είλαη ε ίδηα πνπ
αθνινπζείηαη θαη ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα κε ηε δηαθνξά φηη ην επίπεδν
ελζαξξχλεη πηζηνπνηήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο,
θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο κπνξνχλ αθφκα λα επηιέμνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα κνηξάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο. Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ην cloudcomputingθαη ε
νπηηθνπνίεζε, ε νπνία εθηίζεηαη ζηεο απεηιή DoS.



Αλίρλεπζε Δηζβνιήο: Οη ηερληθέο αλίρλεπζεο εηζβνιήο παξέρνπλ ιχζεηο
γηα

δηάθνξεο

απεηιέο

αζθαιείαο

ελεξγνπνηψληαο

ζπλαγεξκφ

ζε

πεξίπησζε χπνπηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχζηεκα ράξηο ζηε δηαξθή
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παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ εηζβνιέα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο
αλίρλεπζεο εηζβνιέα.


Αμηνιόγεζε Κηλδύλνπ: Παξέρεη βειηηψζεηο ζηελ ππάξρνπζα δνκή
αζθαιείαο.



Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ:

Αηαζθαιίδεηαη

κέζσ πνηθίισλ ηερλνινγηψλ

θξππηνγξάθεζεο πνπ εκπνδίδνπλ ηηο θινπέο δεδνκέλσλ. Βπηπιένλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη anti-DoS firewalls θαη spywares.

4.5 Αλεζπρίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο RFID

4.5.1 Αλεζπρία γηα ηνπο θαηαλαισηέο
Δ ηνπνζέηεζε RFID εηηθεηψλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα κπνξεί λα
αλεζπρήζεη ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην
αλ νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηη αγνξάδνπλ νη
θαηαλαισηέο. Απζηπρψο φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη μεθάζαξν ηη πιεξνθνξίεο ζα
κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ νη εηαηξίεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιχ ιίγα αληηθείκελα κε
εηηθέηεο RFID. Σν πην πηζαλφ είλαη λα είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ζπιιέγνληαη
φηαλ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο πηζησηηθέο θάξηεο.
Ώπηφ πνπ ελδηαθέξεη ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν είλαη λα γλσξίδνπλ ηη
θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο έηζη ψζηε λα κάζνπλ ηηο
θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Βμάιινπ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ηηο παίξλνπλ νη
επηρεηξήζεηο ήδε κέζσ ησλ γξακκσηψλ θσδηθψλ (barcodes). Χζηφζν αλεζπρία
εθθξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην κέιινλ ίζσο θάπνηνο εγθιεκαηίαο λα κπνξεί λα
ζαξψζεη απφ αληηθείκελα αμίαο (ξνιφγηα, θνζκήκαηα) ηνλ Διεθηξνληθφ Κσδηθφ
Πξντφληνο (EPC) πνπ είλαη έλαο κνλαδηθφο ζεηξηαθφο αξηζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν
αλαγλσξίδεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ν ηχπνο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κηα ζεηξά απφ
αξηζκνχο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνλαδηθνχ πξντφληνο κε ζθνπφ λα ηα ιεζηέςεη. Κάηη άιιν πνπ νξηζκέλνη κπνξεί
λα εθθξάδνπλ αλεζπρία, είλαηκήπσο θάπνηνο εγθιεκαηίαο δεκηνπξγήζεη θαη
ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ αλαγλψζηε κεγάιεο ηζρχνο θαη ζαξψζεη φια ηα αληηθείκελα
ζε δηάθνξα ζπίηηα έηζη ψζηε λα επηιέμεη πνην λα ιεζηέςεη. Γηα λα κπνξέζεη έλαο
αλαγλψζηεο λα δηαπεξάζεη ηνπο ηνίρνπο ελφο ζπηηηνχ, ζα πξέπεη ε ελέξγεηα πνπ
εθιχεηαη λα είλαη αξθεηά πςειή. Βπίζεο, ην κφλν πνπ ζα θαηάθεξλε ν εγθιεκαηίαο
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είλαη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κηα ζεηξά απφ ζεηξηαθνχο αξηζκνχο νη νπνίνη δελ
έρνπλ θαλέλα λφεκα, εθηφο αλ έρεη πξφζβαζε ζηηο EPC βάζεηο δεδνκέλσλ. Ώθφκε
αλ νη εηαηξείεο απνθαζίζνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ RFID εηηθέηεο ζε ξνχρα θαη
αληηθείκελα ηα νπνία κεηαθέξνπλ νη θαηαλαισηέο (φπσο ηα πνξηνθφιηα) θαη δελ
απελεξγνπνηήζνπλ ηηο εηηθέηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηά ηα αληηθείκελα, είλαη
πηζαλφ

νη

θπβεξλήζεηο

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ

ηηο

RFID

εηηθέηεο

γηα

παξαθνινχζεζε. ΐέβαηα, γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ EPCs ησλ εηηθεηψλ.
Σέινο, αλεζπρία πξνθαιεί ε πηζαλφηεηα λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ νη
εηηθέηεο απφ δνξπθφξνπο. Οη παζεηηθέο RFID εηηθέηεο, ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εηαηξίεο ζηα πξντφληα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ
απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 6 κέηξσλ. Ώπ‘ ηελ άιιε κεξηά, νη ελεξγέο RFID
εηηθέηεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα κπαηαξία γηα λα κεηαδψζνπλ θάπνην ζήκα
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή ζε άιια κεγάια αληηθείκελα,
κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ έλα δνξπθφξν αξθεί λα ππάξρεη κηθξφο RF ζφξπβνο
θαη ην εθπεκπφκελν ζήκα λα είλαη αξθεηά ηζρπξφ.

4.5.2 Αλεζπρία γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο
Ώξθεηή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία RFID ππάξρεη φκσο θαη απφ
ηελ πιεπξά ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο. Κχξην δήηεκα απνηειεί ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα πξνζηαηεπηνχλ έλαληη ηεο παξαπνίεζεο/
πιαζηνγξάθεζεο ησλ εηηθεηψλ. Ώθφκε αλεζπρία ππάξρεη γηα ην αλ κπνξνχλ λα
ζαξψζνπλ θνξηεγά αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ ψζηε λα δνπλ ηη δηαλνκέο γίλνληαη
θαη ε απνηξνπή αλάγλσζεο εηηθεηψλ πνπ απνζεθεχνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο.

4.5.3 Αμηνζεκείσηα δεηήκαηα αζθαιείαο
Με βάζε ηηο αλεζπρίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν Nakamura ζεσξεί πσο ηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη απαηηνχλ πξνζνρή είλαη ηα
παξαθάησ:


Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ:Βθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
RFID ηερλνινγίαο ππάξρνπλ θαη επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα.
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Αμηνπηζηία ζπζηήκαηνο:Βίλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο
ηεο RFID ηερλνινγίαο θαη ην πην ζεκαληηθφ κέιεκα είλαη ε πηζαλφηεηα
δηαθχβεπζεο ή ηξνπνπνίεζεο απφ κηα κε εμνπζηνδνηεκέλε πεγή.



Δθπαίδεπζε θαηαλαισηή:Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνληαη ζηνπο
θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ

πιήξσο

ζηηο

ζπδεηήζεηο

πνπ

αθνξνχλ

ηελ

RFID

ηερλνινγία, ηελ ρξήζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ
νπνηαδήπνηε πηζαλά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηεο.

4.6Απεηιέο
Οη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ζχζηεκα RFID εκθαλίδνληαη ζηα ίδηα ηα
ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα νη απεηιέο απηέο είλαη:


Καθόβνπιε Σξνπνπνίεζε Γεδνκέλσλ. Με απψηεξν ζθνπφ ηελ
εμαπάηεζε,ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ εηηθέηα RFID, εθηφο
ηνπ ζεηξηαθνχ αξηζκνχ θαη πηζαλψλ άιισλ αλαγλσξηζηηθψλ ελδέρεηαη λα
ηξνπνπνηεζνχλ. Σέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο παξαηεξνχληαη ζε ζπζηήκαηα
αζθάιεηαο ή/θαη πιεξσκψλ.



Πιαζηή Σαπηόηεηα Δηηθέηαο. Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο ηεο εηηθέηαο RFID
εληνπίδεηαη απφ ηνλ επηηηζέκελνο ψζηε λα εμαπαηήζεη ηνλ αλαγλψζηε,
δερφκελνο κηα άιιε εηηθέηα RFID. Κισλνπνηείηαη δειαδή ε εηηθέηα RFID θαη
εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα εμαπαηψληαο ην. Βπηζέζεηο ζαλ απηέο εκθαλίδνληαη
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα,

εμαπαηψληαο ην ζχζηεκα φηη ηα πξντφληα

ππάξρνπλ ελψ έρνπλ θιαπεί.


Πιαζηή Σαπηόηεηα Αλαγλώζηε. Γηα λα επηθνηλσλήζεη έλαο αλαγλψζηεο
κε κηα εηηθέηα, πξέπεη λα απνδείμεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ, έηζη ν
επηηηζέκελνο πξνζπνηείηαη φηη ν αλαγλψζηεο ηνπ είλαη ν πξαγκαηηθφο,
δειαδή επηδεηθλχεη πιαζηή ηαπηφηεηα γηα λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα ηεο
εηηθέηαο



Απελεξγνπνίεζε. Δ εηηθέηα RFID δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ζχζηεκα
θαη δελ εληνπίδεηαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο. Δ απελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηή
απφ εληνιέο ζβεζίκαηνο δεδνκέλσλ (delete), λφκηκεο απελεξγνπνίεζεο
(kill) θαη θπζηθήο θαηαζηξνθήο.
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Απνθόιιεζε. Δ εηηθέηα απνθνιιείηαη θπζηθά απφ ην αληηθείκελν ζην
νπνίν

βξηζθφηαλ

ψζηε

απηφ

λα

κελ

αλαγλσξίδεηαη,

ζηελ

ζπλέρεηαπξνζθνιιάηαη δηαθνξεηηθή εηηθέηα γηα ηελ εμαπάηεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο (π.ρ. επηθφιιεζε εηηθέηαο κηθξφηεξεο αμίαο/ηηκήο)


Παξαθνινύζεζε. Σα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ αλαγλψζηε θαη εηηθέηαο, ππνθιέπηνληαη θαη απνθσδηθνπνηνχληαη.



Μπινθάξηζκα.

Μηα

εηδηθά

θαηαζθεπαζκέλε

εηηθέηαδεκηνπξγεί

ηελ

εληχπσζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη δηαβάδεηαη ηαπηφρξνλα πνιχ κεγάινο
αξηζκφο εηηθεηψλ, νπφηε ν αλαγλψζηεο κπινθάξεηαη ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο
πνπ δεκηνπξγείηαη (collision).


Παξεκβνιή. Δ παξεκβνιή ζηελ αζχξκαηε δηαζχλδεζε κεηαμχ αλαγλψζηε
θαη εηηθέηαο επηηπγράλεηαη θαιχπηνληαο κε θαηάιιεια κέζα ηηο εηηθέηεο
ή/θαη ηνπο αλαγλψζηεο (π.ρ. ζηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θινπψλ ζηα
θαηαζηήκαηα ξνχρσλ, αλ θαιπθζεί ε εηηθέηα πνπ θέξνπλ ηα ξνχρα κε
αινπκίλην δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηνπο αλαγλψζηεο).

4.6.1 Απεηιέο ζηελ ηδησηηθόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο

4.6.1.1 Ηδησηηθόηεηα θαη εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή
Σν ζέκα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ ηερλνινγία RFID απνηειεί κέιεκα ζε
πνιιέο πηπρέο ηηο θαζεκεξηλήο δσήο:


Δηηθέηεο

ζηελ

Ώπηνκαηνπνηεκέλεο

ζπιινγή

δηνδίσλ

εηηθέηεο

γηα

ηελ

(toll-payment
ζπιινγή

transpoders):

δηνδίσλ

(κηθξέο

πιάθεο)ηνπνζεηεκέλεο ζε γσληέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ άλεκν είλαη
θάηη ηνζπλεζηζκέλν παγθνζκίσο.


Υαξηνλνκίζκαηα ηνπ επξώ: To 2001 ε Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
(European Central Bank) ζρεδίαδε λα ελζσκαηψζεη RFID εηηθέηεο ζηα
ραξηνλνκίζκαηα, σο αληηθιεπηηθφ κέηξν. Κάηη ηέηνην φκσο ραξαθηεξίζηεθε
απίζαλν ιφγσ ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ.



Βηβιηνζήθεο:

Οξηζκέλεο

βηβιηνζήθεο

δηαζέηνπλ

RFID

ζπζηήκαηα

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ βηβιίσλ πνπ εμέξρνληαη
θαζψο θαη έιεγρνο ησλ απνγξαθψλ αιιά θαη γηα λα κεησζνχλ νη θαθψζεηο
ιφγσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαηαπφλεζεο ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο.
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Γηαβαηήξηα: Ο International Civil Aviation Organization (ICAO) έρεη
εθδψζεη νδεγίεο γηα ηα δηαβαηήξηα θαη άιια ηαμηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία
ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία RFID.



Δκθύηεπζε ζε αλζξώπνπο: Ώθνξά κηα RFID εηηθέηα ε νπνία εκθπηεχεηαη
ζε αλζξψπνπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάπνηεο άιιεο εηηθέηεο εκθπηεχνληαη
ζηα θαηνηθίδηα δψα. Μηα επηζπκεηή εθαξκνγή είλαη ε επξεηεξηνπνίεζε ησλ
ηαηξηθψλ εγγξαθψλ, θαζψο κε ζάξσζε ηεο εηηθέηαο ηνπ αζζελή, έλα
λνζνθνκείν κπνξεί λα εληνπίζεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ.

4.6.1.2 Απεηιέο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ εηαηξηθώλ δεδνκέλσλ


Απεηιή ηεο εηαηξηθήο θαηαζθνπείαο: Δ ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνθαιεί ηνπο αληαγσληζηέο κηαο εηαηξείαο λα
ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα ηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αληαγσληζηήο ζα
κπνξνχζε λα απνθηήζεη πξντφληα ελφο αληαγσληζηή απφ δηάθνξεο
ηνπνζεζίεο

θαη

ζηελ

ζπλέρεηα

λα

παξαθνινπζήζεη

ηελ

δπλακηθή

αλεθνδηαζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο. χκθσλα κε θάπνηα
ζελάξηα, ζα κπνξνχζαλ λα δηαβάδνληαη εηηθέηεο ζε έλα θαηάζηεκα ή αθφκα
θαη θαηά ην μεθφξησκα ηνπ εκπνξεχκαηνο. Μάιηζηα, επεηδή ηα αληηθείκελα
ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη κηα εηηθέηα είλαη κνλαδηθά αξηζκεκέλα, είλαη
επθνιφηεξν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα ζπιιέγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο
δεδνκέλσλ δηαθξηηηθά θαη αλεπαίζζεηα.


Απεηιή ηνπ αληαγσληζηηθνύ κάξθεηηλγθ:Δ ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ζηα
αληηθείκελα,

δηεπθνιχλεη

ηνπο

αληαγσληζηέο

λα

απνθηήζνπλ

κε

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ζε ζελάξηα αληαγσληζηηθνχ κάξθεηηλγθ.

4.6.1.3 Ζ απεηιή ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ
Παξφιν πνπ γεληθά ηα RFID ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε
θάπνηα θαρππνςία, ππάξρεη κηα αλεπηθχιαθηε εκπηζηνζχλε ζηα δεδνκέλα
εηζφδνπ πνπ ιακβάλνληαη απφ κεκνλσκέλεο RFID εηηθέηεο. ην πλεχκα απηφ, νη
κφλεο κέρξη ηψξα γλσζηέο απεηιέο είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ ηδησηηθφηεηα, φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη απεηιέο απηέο
ζρεηίδνληαη

κε

ηελ κε-ζσζηή

ρξήζε

θαηάιιεια

κνξθνπνηεκέλσλ RFID
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δεδνκέλσλ. Χζηφζν ε εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη γηα ηα δεδνκέλα ηεο εηηθέηαο
είλαη αβάζηκε, θαζψο απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ backend ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππάξρεη θαη κηα αθφκα
θαηεγνξία απεηιψλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην RFID θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Δ θαηεγνξία
απηή αθνξά ηελ κε-ζσζηή ρξήζε αθαηάιιεια κνξθνπνηεκέλσλ RFID δεδνκέλσλ
εηηθέηαο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα RFID θαθφβνπια πξνγξάκκαηα, ηα
RFID ζθνπιήθηα θαη νη RFID ηνί, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε νη
ζρεδηαζηέο

ησλ

RFID

ζπζηεκάησλ

ψζηε

λα

πηνζεηήζνπλ

αζθαιείο

πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο.

4.7Ο άλζξσπνο θαη ην IoT
H αζθάιεηα
απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ
Πξαγκάησλ, θαζψο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηε δσή ρξήζηε, ν νπνίνο ζα
κπνξεί εμππεξεηείηαη φπνπ θη αλ βξίζθεηαη. Μέζσ αηζζεηήξσλ, εηηθεηψλ RFID
αιιά θαη αλαγλσζηψλ πξνζαξκνζκέλνπο ζε ζπζθεπέο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα
έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο. Έλαο ζπλδπαζκφο δηεπαθψλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζθεπψλ.
Δ αζθάιεηα θαη ν έιεγρνο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕνΣ θαη εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο
απζεληηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ζχλζεηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕνΣ, ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕνΣ κέζσ ηεο
αζθάιεηαο είλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί. Γη‘ απηφ ην ιφγν νξίδνληαη
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ.

4.8Γηαθπβέξλεζε ηνπ Internet ησλ πξαγκάησλ
Σν ΕνΣ απνηειεί αλακθηζβήηεηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη
ζα γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε, θαζψο νη εθαξκνγέο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
έλα επξχ πεδίν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν, ην επξχ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
ΕνΣ δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηε αζθάιεηαο
θαη ηνπ απνξξήηνπ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέαηεο πγείαο, φπνπ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα αζζελψλ είλαη εχθνιν λα δηαξξεχζνπλ κέζσ ηεο ζπλδεζεο ησλ
αληηθεηκέλσλ κε ηαηξηθά κεραλήκαηα. Βπνκέλσο, ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ
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ζηηο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ ππεξεζηψλ.
Γη‘ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππάξμεη έλαο κεραληζκφο πνπ ζα αλαιακβάλεη
ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ
ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο κηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ
πνιιά θξάηε, ε νπνία ζα νξίδεη ηνπο θαλφλεοιεηηνπξγίαο ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ
Πξαγκάησλ θαη ζα νξίδεη έλα λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο. Σν πιαίζην απηφ ζα
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο.
Βπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε Αηαθπβέξλεζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ
Πξαγκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη λα επσθειεζεί ν
άλζξσπνο απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ

5.1 Καηλνηνκία θαη Μειινληηθέο Δμειίμεηο

5.1.1 Καηλνηνκία – ρέδην Γξάζεο
Καζψο ηα έμππλα δίθηπα ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη ηαπηφρξνλα απμάλεηαη
ην ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη πάλσ ηνπο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη
αλακθίβνια ζην κέιινλ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πνηθίισλ εξεπλεηηθψλ
κειεηψλ. Ώπηέο σο ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ αλάπηπμε αθφκα πεξηζζφηεξσλ
ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο. Οη
εθαξκνγέο απηέο ζρεδηάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη απφ δηάθνξνπο
θνξείο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαηά
πεξίζηαζε θαη ζχκθσλα πάληα κε ηα θάζε θνξά δηθά ηνπο ζπκθέξνληα αιιά θαη
κε βάζε απηά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, πινπνηνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ εμέιημε θαη
ζε ηειηθφ ζηάδην ηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ΕνΣ.
Κξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ
εθαξκνγψλ απνηειεί

ν ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
εκπιεθφκελσλ

ζπζθεπψλ,

φπσο

θαη

ησλ

παξακέηξσλ

ηνπο,

ψζηε

λα

εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε απνδεθηή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηηο
εθαξκνγέο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δπλεηηθψλ
πξνβιεκάησλ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ησλ δηαξθψο
εμειηζζφκελσλ απηψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα κπνξέζεη φκσο απηή λα απνδψζεη ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία, ν ζρεδηαζκφο ησλ
ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο.
Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα επηηξαπεί ε αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ λα κπνξεί
λα γίλεηαη πάλσ ζηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Βπηπιένλ ηα λέα ζπζηήκαηα, φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη, ζα πξέπεη λα
εγθαζίζηαληαη παξάιιεια κε ηα ήδε πθηζηάκελα, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη
πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ είζνδν
άιισλ εθαξκνγψλ ζηελ αγνξά. Βπίζεο, κε απηφ ην ηξφπν ζα απνθεχγνληαη θαη
πηζαλά ιεηηνπξγηθά ή άιινπ είδνπο εκπφδηα, φπσο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο γηα
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άδεηεο θαη ηέιε παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη αθαηάιιεια θαζεζηψηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Αεχηεξνλ, λα επηηξαπεί έλα επαξθέο επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, έηζη
ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη αληαγσληζηηθψλ
δηαηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ.
Παξφια απηά, είλαη γεγνλφο φηη ε αθνκνίσζε ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο
πξνρσξά

κε

αξγνχο

ξπζκνχο

θαζψο

ηα

επηρεηξεκαηηθά

κνληέια

πνπ

ππνζηεξίδνπλ ην IoT δελ έρνπλ αθφκε εκπεδσζεί θαη ν θιάδνο ελίνηε δηζηάδεη λα
πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Δ Βπξσπατθή Έλσζε κέζσ δηαθφξσλ
ζρεδίσλ δξάζεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθπνλεζεί ζα κπνξνχζε λα
δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάζηαζε απηή, ελζαξξχλνληαο αιιά θαη
ρξεκαηνδνηψληαο

έξγα

επηθχξσζεο

εθαξκνγψλπνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

ηηο

ηερλνινγίεο ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ.

5.1.2 Μειινληηθέο εμειίμεηο
Δ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζα
απαηηήζεη ζην άκεζν κέιινλ έλα λέν επίπεδν ππνδνκψλ, ελζχξκαηεο θαη
αζχξκαηεο ζπλδεζηκφηεηαο. ζνλ αθνξά ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, είλαη
ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ
πιήξε πινπνίεζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί
θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο πξφζζεηνπ ξαδηνθάζκαηνο εηδηθνχ ζθνπνχ, ην νπνίν
ζα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηνπ IoT.
Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ‗‘έμππλεο‘‘ ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ
ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ IoT αλακέλεηαη φηη ζα θπκαλζνχλ ζηελ νκάδα
ξαδηνζπρλνηήησλ άλσ ησλ εθαηφ kiloHertz(δει. >100 kHz), θαη ζα ιεηηνπξγνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο ρακειά πνζνζηά ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα είλαη απίζαλν ην
ελδερφκελν

θαηά

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπο

λα

δεκηνπξγνχλ

πςειά

επίπεδα

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, ζηα νπνία ε έθζεζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
Σν ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ EMF ηειεί ππφ πεξηνδηθφ
έιεγρν θαη ζην κέιινλ ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ
απαηηνχκελσλ αλαγθψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηνλ πιεζπζκφ, απφ φιεο ηηο
ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα.
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Μηα αθφκε κειινληηθή πηζαλή εμέιημε γηα ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ
ζεσξείηαη ε ελζσκάησζε ζε απηφ αθφκα πεξηζζφηεξσλ πξαγκάησλ θαη
‗‘έμππλσλ‘‘ ζπζθεπψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ην ιεγφκελν δηαδίθηπν ησλ λαλνπξαγκάησλ. Ώπηφ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ έλα δίθηπν ζην νπνίν ε δηαζχλδεζε
ησλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, αιιά θαη κε ην
δηαδίθηπν γεληθφηεξα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε λαλνθιίκαθα. ε απηή ηε λέα
επέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ ζχκθσλα κε κηα έξεπλα ησλAkyildiz θαη
Jornet (2010), νη ζπζθεπέο ζα επηθνηλσλνχλ κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ.
ΐέβαηα πξνθεηκέλνπ ην δηαδίθηπν ησλ λαλνπξαγκάησλ λα θηάζεη ζην ηειηθφ ηνπ
ζηάδην θαη λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη πξέπεη αθφκα λα μεπεξαζηνχλ αξθεηά
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δνκή θαη ηε ζρεδίαζή ηνπ. ηαλ φκσο απηφ γίλεη,
ηφηε ζα κηιάκε γηα κηα αθφκα πεξηζζφηεξν θαηαιπηηθή παξνπζία ηνπ δηαδηθηχνπ
ησλ πξαγκάησλ ζηηο δσέο φισλ καο.

5.2 Δπηρεηξεκαηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπθαηξίεο

5.2.1 Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο
Βληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ΕνΣ κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα κεγάιν εχξνο
εθαξκνγψλ, γηα λα γίλεη φκσο απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, αξθεηψλ επηκέξνπο νξγαληζκψλ. Σαπηφρξνλα, ε
αλάγθε απηή απνηειεί θαη κηα ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα ηνπο
νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα επελδχζνπλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα
αμηνπνηήζνπλ θαηά ηνλ δπλαηφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο επελδχζεηο ηνπο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ εξγαζηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ IoT δηαθξίλνπκε ηνπο
εμήο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο:


Οξγαληζκνί φπσο εηδηθά εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηεκηαθνί νξγαληζκνί,
θαη ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) εηαηξεηψλ. ινη απηνί
αλαιακβάλνπλ λα δψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο ζηηο
πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πνξεία πηνζέηεζεο θάζε
επηκέξνπο λέαο ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, νη νπνίεο
ζπλνιηθά ζα νδεγήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ IoT. Αξαζηεξηνπνηνχκελνη
ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο νη νξγαληζκνί απηνί

ζα κπνξνχζαλ λα
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δηεθδηθήζνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο, ελδηαθεξφκελεο
εηαηξείεο ή άιινπο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη πξνηίζεληαη ζεηηθά ζην
ελδερφκελν επέλδπζεο ζηηο αλάινγεο ηερλνινγίεο.


Καηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο, απηέο δειαδή πνπ θαινχληαη λα πξνκεζεχζνπλ
ηελ αγνξά κε ηα λέα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
πινπνίεζε θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ. Γηα ηνπο
«θαηαζθεπαζηέο» ε αλάιεςε ηέηνησλ έξγσλ ζα απνηεινχζε κηα λέα πεγή
εζφδσλ, ελψ επίζεο νη ελ ιφγσ επελδχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ
παξάγνληα αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη νη εηαηξείεο
πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σέηνηεο εηαηξείεο κπνξεί λα είλαη
ηειεπηθνηλσληαθνί

νξγαληζκνί,

θαηαζθεπαζηέο

πιηζκηθνχ

(δηθηπαθά

πξντφληα, RFID) θαη εηαηξείεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.


Υξήζηεο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν νξγαληζκψλ. Οη ρξήζηεο
ζηαδηαθά ζα απνδερηνχλ ηα λέα δεδνκέλα θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη απφ ηηο λέεο απηέο εθαξκνγέο.
ηφρνο ηνπο ζα είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ
πνπ ρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία, ψζηε θάζε θνξά λα απνθνκίδνπλ ην
κέγηζην δπλαηφ γη‘απηνχο θέξδνο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη θξίζηκε ε
ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ελφο επελδπηή κε εγεηηθφ ξφιν, ν νπνίνο ζα
ελζσκαηψλεη ζηα πξντφληα ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ν κέζνο
ρξήζηεο αλαδεηεί ζε απηά. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ε πξνζέιθπζε
επηπιένλ κηθξφηεξσλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πην εχθνια θαη
απνηειεζκαηηθά.
Παξάιιεια κε ηηο δξάζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξσηνβνπιία θαη

ζε θξαηηθφ επίπεδν αθνχ έλα κεγάιν κέξνο εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πινπνηεζνχλ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία
αιιειεπηδξά ην θξάηνο, ηφζν κε ηνπο πνιίηεο, φζν θαη κε άιια θξάηε ή
νξγαληζκνχο. Βπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζα είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
ζεζκψλ. Βπνκέλσο, θαζψο ην IoT εμειίζζεηαη, δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο
ζπλζήθεο γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζα επηηπγράλεηαη
αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ. Ώξρηθά, ε αλάγθε
γηα εμεχξεζε ιχζεσλ ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, πξνθαιεί άκεζα ηελ αχμεζε ηεο
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επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ. ηε
ζπλέρεηα,νη επηρεηξήζεηο πηνζεηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα θιεζνχλ λα
αλαδηακνξθψζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. Δ αιιαγή απηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε λέεο
αλάγθεο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ ίζσο βξνπλ πξφζθνξν έδαθνο λέεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά.
πλεπψο,
πιεξνθνξηψλ

θαη

ράξε

ζην

ηαπηφρξνλα

IoT

πνιιαπιαζηάδεηαη

παξνπζηάδεηαη

ε

ν

αλάγθε

δηαζέζηκνοφγθνο
δηαρείξηζεο

θαη

νξγάλσζεο ηνπ. ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα
αληηθείκελα είλαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο νξγαληζκνχο, ή
γεληθά παξφρνπο πιεξνθνξηψλ. Έηζη ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα
αλαδήηεζεο ησλ παξφρσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ψζηε
λα γίλεηαη δπλαηή ε πιήξεο αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε
αληηθείκελν θάζε θνξά.

5.2.2: Νέεο Δπθαηξίεο ζηελ Οηθνλνκία ησλ Υσξώλ
Παξφηη ζην παξειζφλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ήηαλ άκεζα
εμαξηεκέλε

απφ

ηνπο

αλζξψπνπο,

ην

IoΣνπζηαζηηθά

απνηειεί

ηελ

απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα
θαζηζηψληαο ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε πεξηηηή. Έηζη ην δηαδίθηπν ησλ
πξαγκάησλ έξρεηαη ζην πξνζθήλην επηζθηάδνληαο ην ‗‘απιφ‘‘ δηαδίθηπν, θαη
πξνθαιψληαο παξάιιεια επαλάζηαζε θαη αλαθαηαηάμεηο ζηελ ηερλνινγηθή
ηζηνξία. Σν IoT έσο ηψξα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δπλακηθή ζην επίπεδν ηεο
αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη
δηαλνκήο, ηεο δηαρείξηζεο απνζήθεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δπλαηνηήησλ ζην
επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ.
Σν IoT δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
πνιηηψλ, παξέρνληαο λέεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο,
θαζψο θαη επηπιένλ επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
βηνκεραληθνχο θιάδνπο γεληθφηεξα. Δ επξεία πηνζέηεζε ηνπ ΕνΣ κπνξεί λα δψζεη
λέα ψζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Βπξψπεο θαη λα ζπκβάιεη ζηε
δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ, αιιά θαη κεηαμχ
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ηξίησλ ρσξψλ κε απηέο, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο
πνηνηηθψλ ζηαζεξψλ γηα ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξίνπ. Με ηε
βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ζα
ππάξμεη αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ αγνξά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα έμππλα δίθηπα θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο, θαη παξάιιεια

ην

ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο, θάηη ην νπνίν ζην κέιινλ αλακθίβνια ζα νδεγήζεη ζε
αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ηερλνινγίεο, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ ηαρχηεξε εμέιημή ηνπο.
ηα παξαπάλσ θεθάιαηα αλαιχζακε ηνλ φξν ηνπ Αηαδηθηχνπ ησλ
Πξαγκάησλ, πεξηγξάςακε ηηο βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο ηνπ θαη ηηο πην ζεκαληηθέο
εθαξκνγέο πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηέο. Βίλαη ζεκαληηθφ
λα ηνλίζνπκε, φηη ην κειινληηθφ δηαδίθηπν δελ ζα ζηεξηρηεί κφλν ζηηο ηερλνινγίεο
απηέο θαζαπηέο αιιά θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ην IoT απνζθνπεί ζηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ ‗‘έμππλσλ‘‘
ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα θαζίζηαηαη εθηθηφ κέζσ αζχξκαησλ
ζπλδέζεσλ θαη νπζηαζηηθά ζα αθνξά κηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. πλεπψο, θαζψο ην ΕνΣ εμειίζζεηαη
γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ελσζνχλ φιεο νη επηκέξνπο δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζε έλα θνηλφ δίθηπν, κε
ηξφπν αλάινγν κε απηφλ ησλ δηθηχσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ώπψηεξνο
ζθνπφο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ρξφλνπ θαη
ρξήκαηνο, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ IoT,
είλαη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ
επηκέξνπο εθαξκνγψλ ηνπ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ
αλάπηπμε ελφο κεγάινπ πιήζνπο εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηηο
νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Πξνο ην παξφλ φκσο κφλν έλα κηθξφ
θνκκάηη απηψλ ησλ εθαξκνγψλ πξνζθέξεηαη ζηελ θνηλσλία. Οη ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ε θαηλνχξηα απηή ηερλνινγία, θαη νπζηαζηηθά λα
βειηηψζεη ηνλ ηξφπν θαζψο θαη ηε πνηφηεηα δσήο, είλαη πνιιαπινί θαη έρνπλ ήδε
παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Σα πεξηβάιινληα ζηα νπνία
ζηαδηαθά αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ε ηερλνινγία ηνπ ΕνΣ απαξηίδνληαη απφ
αληηθείκελα ηα νπνία κέρξη ζήκεξα δελ είραλ θακία δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηνπο. Πξνζθέξνληαο ηνπο πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηα αληηθείκελα πιένλ είλαη ζε
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ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη απφ απηφ. Βπηπιένλ,
αμηνπνηψληαο ηα ιακβαλφκελα απφ ην πεξηβάιινλ δεδνκέλα κπνξνχκε επίζεο λα
πξνζδηνξίζνπκε πην απνηειεζκαηηθά θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ ζην πεξηβάιινλ απηφ.
Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη φηη ην κειινληηθφ
δηαδίθηπν ζα έρεη πιένλ παγθφζκηα εκβέιεηα. πλεπψο, ζέκαηα φπσο απηά ηεο
δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ κε βάζε ηα νπνία
νη ηερλνινγίεο απηέο ζα αλαπηχζζνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη είλαη ζεκαληηθφ λα
νξηζηνχλ, πξηλ ηελ θαζηέξσζή ηνπ. Υσξίο ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζήο ηνπο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο,
είλαη ζίγνπξν φηη νη δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, νη
ζπρλφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα αθνινπζήζνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο
δξφκνπο θαη ζα επηθεληξσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά ζηφρνπο,
παξακεξίδνληαο ηειηθά ηελ αλάγθε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο
θαη ηεο πξνζθνξάο απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. Σν ζελάξην
απηφ ζα απνηειέζεη ζίγνπξα εκπφδην ζηελ εμέιημε θαη ζηελ δηάδνζε ηνπ
Αηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ.
Ώδηακθηζβήηεηα ινηπφλ ε λέα απηή επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ, έξρεηαη λα
ηαξάμεη ηηο ηζνξξνπίεο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηψξα. Κάζε ηη θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ
αξρηθά ζα ακθηζβεηεζεί, ζα θξηζεί θαη ζηε ζπλέρεηα εθφζνλ πξνζαξκνζηεί κε ην
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο ζα γίλεη
απνδεθηφ απφ απηήλ. Με ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηελ
απνδνρή ησλ σθειεηψλ ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ
πξαγκάησλ, θαη ζπλεπψο ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπο, νη δσέο ησλ
αλζξψπσλ ζα απνθηήζνπλ κηα λέα δηάζηαζε. Σν κεηαβαηηθφ απηφ ζηάδην είλαη
αξθεηά δχζθνιν θαη ε πξνζαξκνγή ζπληειείηαη αξγά θαη δεηιά. Πξέπεη πξσηίζησο
λα μεπεξαζηνχλ φινη νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ηέηαξην
θεθάιαην θαη λα δηαιπζνχλ φινη νη θφβνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ΕνΣ.
Ώπηφ είλαη θάηη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά, γηαηί πνιχ απιά είλαη ζηελ
θχζε ηνπ αλζξψπνπ λα ρξεηάδεηαη ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο
ζηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζην ηξφπν δσήο ηνπ. Σν πην βαζηθφ φκσο είλαη φηη
φηαλ έξζεη ε ζηηγκή πνπ ην IoT ζα καο είλαη πιένλ έλα νηθείν εξγαιείν θαη ζα
απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο, ηφηε ζα έρεη αιιάμεη ε
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δσή καο πξνο ην θαιχηεξν θαη ηφηε ζα έρνπκε πξαγκαηηθά απνθνκίζεη ζην
κέγηζην βαζκφ ηα νθέιε απηήο ηεο θαηλνηνκίαο.
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