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Περίληψη  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σε πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν 

βιομηχανικό αυτοματισμό να θέλουν να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της παραγωγής 

τους λόγω ανταγωνισμού στον χώρο της αγοράς κάνοντας εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία. Οι μέθοδοι αυτοί, ακούν στο όνομα 

Industrial Internet of Things και έχουν σαν σκοπό να διαχειρίζονται και να 

μοιράζουν την πληροφορία όχι μόνο από το πεδίο της παραγωγής σε ανώτερα 

επίπεδα παραγωγικών διαδικασιών όπως αυτού του Cloud Computing αλλά και 

μεταξύ των συστημάτων που διαχειρίζονται την συγκεκριμένη μέθοδο. 

 

Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιαστούν ενδεικτικά αισθητήρια προηγμένων 

οργάνων μέτρησης, η δομή της τεχνολογίας IIoT που χρησιμοποιούνται για την 

ασύρματη μεταφορά δεδομένων από τα αισθητήρια στον κεντρικό Server του 

πεδίου, το HMI και τέλος θα γίνει αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών Cloud που 

έρχονται σε συνεργασία με τα παραπάνω. Το αντικείμενο της μελέτης, το οποίο 

εμπίπτει με το Π.Μ.Σ, δεδομένου ότι πραγματεύει σύγχρονες εφαρμογές 

βιομηχανικών λειτουργιών και υπηρεσιών, θα προσπαθήσει να καλύψει αναπάντητα 

ερωτήματα έως τώρα όπως, έαν ο συνδυασμός όλων των παραπάνω με την 

εφαρμογή του βελτιστοποιεί την λειτουργία και την απόδοση της παραγωγής και αν 

είναι εύκολα κατανοητό από τους τελικούς χρήστες του.  

 

Στην χώρα μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εφαρμογή τέτοιων βιομηχανικών 

μεθόδων  με αποτέλεσμα να μην έχουν εξαχθεί ακόμη ασφαλές συμπεράσματα και 

γνώση για τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν τον 

πρωταρχικό σκοπό αυτής της διατριβής, σε μια προσπάθεια αναλυτικής μελέτης των 

λειτουργιών προηγμένων συστημάτων που θα είναι συμβατά με υπηρεσίες Cloud 

comptuting. Το κυρίως μέρος της μελέτης θα επεξηγεί τα κριτήρια επιλογής  

ασύρματων αισθητηρίων μέτρησης, τα πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας και 

τέλος την αναλυτική περιγραφή των διαφόρων αρχιτεκτονικών δομών και τρόπου 

λειτουργίας Cloud υπηρεσιών.  
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Από όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, θα προκύψουν συμπεράσματα για την 

εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία, θα συζητηθούν τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών και ταυτόχρονα θα προταθούν 

βελτιστοποιήσεις έτσι ώστε να επεκταθούν περαιτέρω τα οφέλη από την συνεργασία 

IIoT με Cloud. Ως πιθανά αποτελέσματα της χρήσης του συνδιαστικού συστήματος 

αναμένεται να προκύψουν η αποτελεσματικότητα αυξάνοντας την απόδοση της 

παραγωγής, η συνδεσιμότητα για την εύκολη μεταφορά πληροφορίας σε πραγματικό 

χρόνο και τέλος η αξιοπιστία αυτής της μεθόδου φέρνοντας μεγάλα οικονομικά 

οφέλη στις εταιρείες που θα τα εφαρμόσουν. 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cloud υπηρεσίες, 

ασύρματα αισθητήρια μέτρησης, πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας, HMI, Server 
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Abstract  

 

It was recently been observed that many companies that use industrial automation, 

wishing to improve the performance of their production due to the competitive 

market, implement advances methods in the production procedures. These methods, 

called Industrial Internet of Things, aim at distributing and managing an information 

not only from the production field in advanced levels of productive procedures like 

the one of cloud computing but also among the systems that administer the particular 

method.  

 

In the present dissertation advanced sensors, the structure of IIoT technology used 

for the wireless transmission of data from the sensors to the central server, the HMI 

will be presented along with a detailed description of Cloud services that co- operate 

with the above. The objective of the post- graduate program, given that it deals with 

modern applications in industrial functions and services, will try to answer questions 

arisen such as if the combination of all previously mentioned optimizes the 

efficiency and operation of the production and also if it is easily comprehensible 

from its final users.  

 

In our country the application of such industrial methods has not started yet, so there 

is lack of knowledge and safe conclusions cannot be drawn. These facts constitute 

the primary goal of this dissertation in an effort to study functions which are 

compatible with Cloud computing services. The main part of it will explain the 

criteria of choosing wireless smart sensors, the protocols of wireless communication 

and finally elaborate description of various architectural structures and the way 

Cloud services are operated. 

 

From all the above mentioned, conclusions will be reached about the application of 

such methods in the production procedures, their advantages and disadvantages will 

be debated and simultaneously refinements will be proposed so as to maximize 

further the benefits from the IIoT and Cloud co- operation. Possible outcome of this 
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are expected to be the efficiency which in turn will increase the performance of the 

production connectivity with an easy transmission of information at real time and 

eventually the reliability of the method which will produce considerable economic 

benefits for the companies willing to implement it. 

 

Keywords: Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cloud services, 

Wireless smart sensors, protocols of wireless communication, HMI, server. 
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Κεφάλαιο 1  
 

Εισαγωγή 

 

1.1 Αντικείμενο της διατριβής 

 

Την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών συσκευών 

και ηλεκτρονικών υπηρεσιών άνοιξε εντελώς νέα πεδία για για τις σύγχρονες 

βιομηχανικές εφαρμογές. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων από το πεδίο του 

εργοστασίου με την βοήθεια έξυπνων ασύρματων αισθητήρων σε συνδιασμό με 

εφαρμογές διεπαφών (HMI) που είναι εγκατεστημένες σε έξυπνες συσκευές και η 

διαβίβαση των πληροφοριών αυτών μέσω του διαδικτύου σε υπηρεσίες Cloud έδωσε 

ώθηση στον αυτοματισμό και στην επιστημονική παρατήρηση. Επιπλέον, οι 

δυνατότητες των παραπάνω αισθητήρων- αντικειμένων (things) και έξυπνων 

συσκευών έδωσαν το κίνητρο για να διερευνηθεί η προοπτική της καταχώρησης και 

επεξεργασίας δεδομένων από αποστασή εκμεταλλεύοντας με αυτό τον τρόπο την 

παράλληλη ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών και υπηρεσιών Cloud. Η 

συγχώνευση  όλων των παραπάνω τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στην 

παραγωγική τους διαδικασία οδήγησε σε μια νέα καινοτομία στον τομέα του 

αυτοματισμού που φέρει την ονομασία IIoT (Industrial Internet of Things). 

 

Η έννοια του Industrial IoT (IIOT) αναφέρεται στην προηγμένη τεχνολογία που  

εφαρμόζεται τον τελευταίο καιρό στον Βιομηχανία και είναι γενικότερα κάτι πολύ 

πιο προηγμένο σε σύγκριση με το γνωστό σε όλους μας IoT βοηθώντας σημαντικά 

στην βελτίωση της απόδοσης, ασφάλειας, αξιοπιστίας και κατανάλωσης ενέργειας. 

Υπάρχουν όμως και αρκετές προκλήσεις ακόμη που πρέπει να αντιμετωπίσει και οι 

περισσότερες από αυτές έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την συμβατότητα και το 

κόστος.  

 

Το Cloud Computing που συνεργάζεται με την παραπάνω τεχνολογία έχει βοηθήσει 

πολύ παρέχοντας την δυνατότητα δυναμικής επεκτασιμότητας, με πολύ χαμηλό 
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κόστος και αυτό γιατί δεν εμπλέκεται η αγορά που αφορά την ανάπτυξη και σύνθεση 

νέων λογισμικών και servers. Ακόμη σε αντίθεση με την πληθώρα των servers και 

backups που εδρεύουν σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις εντός και εκτός 

βιομηχανικού περιβάλλοντος, το Cloud Computing που χειρίζεται την τεχνολογία 

IIoT  μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού μειώνοντας το κόστος όλων των παραπάνω 

έξτρα υπολογιστικών πόρων με το μοναδικό μειονέκτημα- ερώτημα να παραμένει 

και να είναι  κατα πόσο ασφαλή μπορούν να θεωρηθούν αυτές οι υπηρεσίες την 

στιγμή που υπάρχουν πολλές απειλές στο διαδίκτυο.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες της 

τεχνολογίας IIoT με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, οι δυνατότητες των 

ασύρματων βιομηχανικών αισθητήρων με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας τους, οι 

ιδιότητες των διεπαφών HMI, τα πλεονεκτήματα των έξυπνων συσκευών και η 

σύγκριση τους με τον παραδοσιακό τρόπο συλλογής δεδομένων, η ανάλυση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Cloud με την ταυτόχρονη εφαρμογή τους, η εφαρμογή 

μεθόδων ασφαλείας σε ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα και Cloud Computing και 

τέλος θα γίνει αναφορά σε περιβάλλον εξομοίωσης που θα απεικονίζει την 

συνεργασία όλων των αναφερθέντων τεχνολογιών.  
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Κεφάλαιο 2  
 

Internet of Things (ΙοΤ) 

 

2.1 Εννοιολογική Θεμελίωση 

 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου οδηγούμαστε σε 

περιβάλλοντα που είναι συνεχώς συνδεδεμένα και για τον λόγο αυτό ερευνώνται και 

εφαρμόζονται τεχνικές που σχετίζονται με το μελλοντικό Internet. Ο πιο κοντινός 

ορισμός που θα μπορούσε να δωθεί για την τεχνολογία Internet of Things θα ήταν 

ότι τα φυσικά αντικείμενα που βρίσκονται σε κάποιο χώρο και συνδέονται μεταξύ 

τους και με το κύριο δίκτυο και είναι ενσωματωμένα σε ηλεκτρονικά, λογισμικά και 

αισθητήρες έχουν σαν σκοπό να συλλέγουν και να ανταλλάσουν δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο με την βοήθεια της υπηρεσίας του διαδικτύου (Βλέπε [20]). 

 

Ο όρος “Internet of Things” ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων επινοήθηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 από τον επιχειρηματία Kevin Ashton. Ο Ashton , ο 

οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές του Auto-ID Center στο MIT, ήταν μέρος μιας 

ομάδας που ανακάλυψε τον τρόπο να συνδέσει τα αντικείμενα με το διαδίκτυο μέσω 

μιας ετικέτας RFID. Έχει δηλώσει ότι χρησιμοποίησε πρώτη φορά τη φράση 

“Internet of Things” σε μια παρουσίαση που έκανε το 1999 - και ο όρος αυτός έχει 

κολλήσει από τότε. Σύμφωνα με τον ορισμό του Kevin Ashton: ¨Σήμερα οι 

υπολογιστές και ως εκ τούτου και το Διαδίκτυο, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά 

από εμάς τους ανθρώπους όσον αφορά τις πληροφορίες. Σχεδόν όλο το σύνολο των 

περίπου 50 Petabytes (1 petabyte = 1024 terrabytes) των διαθέσιμων δεδομένων στο 

Διαδίκτυο δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, πληκτρολογώντας, εκχωρώντας μια 

εγγραφή, λαμβάνοντας μια ψηφιακή φωτογραφία ή σαρώνοντας ένα bar code. 

Συμβατικά διαγράμματα του Διαδικτύου περιλαμβάνουν διακομιστές (servers), 

δρομολογητές (routres) κ.ο.κ αλλά δεν περιλαμβάνουν τους σημαντικότερους 

δρομολογητές που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Το πρόβλημα είναι ότι οι 

άνθρωποι έχουν περιορισμένο χρόνο, προσοχή και ακρίβεια που συνεπάγεται ότι δεν 
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είναι πολύ αποτελεσματικοί στην καταγραφή δεδομένων που αφορούν πράγματα του 

πραγματικού χρόνου¨. [Aston] (Βλέπε [14]). 

 

Εικόνα 1. Ο εφευρέτης της τεχνολογίας IoT Kevin Ashton. 

 

Τα ηλεκτρονικά αναγωριστικά RFID θεωρήθηκαν ως απαραίτητη προϋπόθεση της 

τεχνολογίας IoT τα πρώτα χρόνια. Υπήρχε η πεποίθηση ότι αν όλα τα αντικείμενα 

και οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή είχαν αναγνωριστικά, μεγάλα 

υπολογιστικά συστήματα θα μπορούσαν να τους διαχειριστούν και να τους 

απογράψουν. Σήμερα, ο όρος χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη γενική ιδέα ότι 

ένα αντικείμενο, συνήθως καθημερινής χρήσης, μπορεί να αναγνωριστεί, να 

διαβαστεί, αν εντοπιστεί να προσπελαστεί και να ελεγχθεί μέσω του Διαδικτύου, είτε 

με τη χρήση RFID, είτε Wireless LAN, είτε ευρυζωνικου δικτύου ή με οποιοδήποτε 

άλλο μέσο.  

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τεχνολογικού Ινστιτούτου Gartner της Αμερικής θα 

υπάρχουν σχεδόν 50.1 δισεκκατομύρια συσκευές στο IoT μέχρι το 2020. Ο 
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εξοπλισμός όλων των αντικειμένων με αισθητήρες και μικροσκοπικές συσκευές 

αναγνώρισης θα έφερνε έντονες αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Η δυνατότητα ενός 

ατόμου να αλληλοεπιδρά με αντικείμενα, καθώς και ο τρόπος που γίνεται αυτό, θα 

μπορούσε να μεταβληθεί εξ΄ αποστάσεως με βάση τις παρούσες ανάγκες και με 

βάση της συμφωνίας που έχει γίνει με τον τελικό χρήστη. Η τεχνολογία του IoT 

βρίσκει εφαρμογή σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής όπως παραδείγματι την 

διαχείριση απορριμάτων, την αστική δόμηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία, τις 

συσκευές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την συνεχή περίθαλψη, την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα έξυπνα ψώνια, την έξυπνη διαχείριση των 

προϊόντων, τους έξυπνους μετρητές (smart meters), τους οικιακούς αυτοματισμούς 

και την έξυπνη οργάνωση εκδηλώσεων, η υγεία, η κοινωνική ζωή, η επικοινωνία και 

η μάθηση (Βλέπε [18]). Από την οπτική γωνία του κόσμου των επιχειρήσεων οι 

τομείς που επηρεάζονται είναι η βιομηχανική παραγωγή, η διαχείριση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών όπως η έξυπνη μεταφορά ανθρώπων. 

 

Εικόνα 2. Χρήση τεχνολογίας IoT στο πέρασμα του χρόνου. 
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Τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων που παίρνουν μέρος στο IoT έιναι ότι μπορούν 

να ταυτοποιηθούν μοναδικά στον Ιστό, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά 

μέσω κάποιου δικτύου, να ξέρει την θέση και την κατάσταση τους και τα οποία 

μπορούν να συνδιαστούν με έξυπνο τρόπο και κατάλληλες υπηρεσίες. Όπως είναι 

προφανές αυτό μπορεί να επηρεάσει ξεκάθαρα την επαγγελματική, προσωπική και 

κοινωνική ζωή των ανθρώπων. 

 

2.2 Το Διαδίκτυο των πραγμάτων έχει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά: 
 

❖ Ολοκληρωμένη αίσθηση: Χρησιμοποιώντας RFID τεχνολογία, αισθητήρες και 

κώδικα δύο διαστάσεων για τη συλλογή πληροφοριών από αντικείμενα 

οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 

❖ Αξιόπιστη μετάδοση: Ακριβή και σε πραγματικό χρόνο παροχή πληροφοριών 

από τα αντικείμενα, εμπλέκοντας διάφορα τηλεπικοινωνικά δίκτυα και το 

Διαδίκτυο. 

❖ Έξυπνη επεξεργασία: Χρησιμοποιώντας έξυπνους τρόπους όπως το cloud 

computing και η ασαφής αναγνώριση (fuzzy identification) για να αναλύσει και 

να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την 

εφαρμογή ευφυούς ελέγχου στα αντικείμενα.  

Για την λειτουργία της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι απαραίτητο να αναφερθούν 

οι τεχνολογίες οι οποίες συντελούν σε αυτό.  Είναι σημαντική η ύπαρξη τεχνολογιών 

που έχουν τη δυνατότητα στις συσκευές να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που 

έχουν συλλέξει από το περιβάλλον και τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την 

ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Τα δύο πρώτα είναι αναπόσπαστα κομμάτια και 

προσδίδουν την ευφυΐα στα στα αντικείμενα που παίρνουν μέρος στο IoT και 

ταυτόχρονα η ειδοποιός διαφορά από το Internet που είναι ευρέως γνωστό σήμερα. 

Το τελευταίο, αν και όχι λειτουργικό κομμάτι, είναι απαίτηση για να αποκτήσει το 

IoT την διεισδυτικότητα για την οποία προορίζεται. 
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2.3 Λειτουργία 
 

Στην παραδοσιακή ανάλυση, τα δεδομένα αποθηκεύονται και μετά αναλύονται. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των δεδομένων συνεχούς ροής ( streaming data) όπως 

αυτά του IoT, τα μοντέλα και οι αλγορίθμους είναι αυτοί που αποθηκεύονται και τα 

δεδομένα περνούν μέσα από αυτά για ανάλυση. Αυτό το είδος της ανάλυσης καθιστά 

δυνατό τον εντοπισμό και την εξέταση μοτίβων καθώς τα δεδομένα δημιουργούνται 

- σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, πριν αποθηκευτούν τα δεδομένα, στο cloud ή σε 

οποιοδήποτε άλλο χώρο αποθήκευσης, υπόκειται σε επεξεργασία. Με τεχνικές 

advanced analytics , τα data stream analytics μπορούν να πάνε πέρα από την απλή 

παρακολούθηση των υπαρχουσών συνθηκών και την αξιολόγηση των κατώτατων 

ορίων στην πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων και στην εξέταση πολύπλοκων 

ερωτημάτων. Για να εκτιμηθεί το μέλλον με τη χρήση αυτών των ροών δεδομένων 

(data streams) , θα πρέπει να υπάρχουν τεχνολογίες υψηλής απόδοσης που μπορούν 

να προσδιορίζουν μοτίβα στα δεδομένα τη στιγμή που αυτά δημιουργούνται. Μόλις 

ένα μοτίβο αναγνωρίζεται, μετρήσεις ενσωματωμένες στη ροή δεδομένων, οδηγούν 

στην αυτόματη προσαρμογή των συνδεδεμένων συστημάτων ή δημιουργούν 

ειδοποιήσεις για άμεσες δράσεις και λήψη καλύτερων αποφάσεων. Ουσιαστικά, 

αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα πέρα από την απλή παρακολούθηση 

συνθήκων και ορίων στην εκτίμηση πιθανών μελλοντικών γεγονότων και στον 

προγραμματισμό τους για αμέτρητα what-if σενάρια.  

Χαρακτηριστικά IoT δεδομένων 

Streaming ❖ Τα συστήματα καταγράφουν τα δεδομένα ενώ ο άνθρωπος 

τα δημιουργεί  μέσω μηνυμάτων που περιέχουν 

πληροφορίες και ειδοποιήσεις (alerts). 

 

❖ Ανάπτυξη νέων τεχνικών για την σύλληψη, επεξεργασία 

δεδομένων και διακίνησης λόγω υψηλών ταχυτήτων. 

 

❖ Άμεση απόκριση. 
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High- 

Volume 

❖ Απαιτεί την αρχειοθέτηση, διαχείριση δεδομένων και 

αναλύσεων σε κλίμακα. 

 

❖ Η υψηλή ανάλυση επιτυγχάνεται με την επεξεργασία 

δεδομένων όσο πιο κοντά γίνεται σε πραγματικό χρόνο με 

σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπερασματα. 

Semi- 

Structured 

❖ Η μη κατηγοριοποίηση σε συγκεκριμένο μοντέλο για να 

είναι είναι συμβατό με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

❖ Απαιτεί επιπλέον ανάλυση, εξασφάλιση ποιότητας και 

περιεχόμενο για να ταιριάξει σε ένα δομημένο περιβάλλον. 

 

Non-

Standard 

❖ Ανήκουν οι εικόνες, videos, φωνή και γενικότερης μορφής 

αρχεία. 

❖ Απαιτείται ανάλυση ήχου και αναγνώριση εικόνας για να 

υποστηριχθεί. 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δεδομένων τεχνολογίας IoT. 

Δεδομένης της συχνότητας και του πλεονασμού των δεδομένων που συλλέγονται 

από τα αντικείμενα, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά δεν εμπεριέχει την ακριβή 

πληροφορία που απαιτείται από την εκάστοτε ανάγκη.  Για τον λόγο αυτό, θα ήταν 

πιο επικερδές να γίνει επένδυση στον εντοπισμό των τυχών αποκλίσεων σε σημεία 

δεδομένων που υπάρχει βαρύτητα. Εφαρμόζοντας την παραπάνω ενέργεια, 

καθορίζονται τα αρχικά επίπεδα συμπεριφοράς των αναλυτών δεδομένων και 

ενημερώνουν τον χρήστη με μηνύματα ειδοποίησης αυξάνοντας την 

αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας των συστημάτων ανάλυσης βοηθώντας 

αποτελεσματικά στην οργάνωση των οικονομικών και υπολογιστικών πόρων προς 

την καλύτερη διαχείριση χρόνου(Βλέπε [10]).  
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Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική δομή τεχνολογίας IoT. 

 

2.4 Διευθυνσιοδότηση 
 

Μια βασική απαίτηση στο περιβάλλον του IoT είναι η διάκριση των αντικειμένων. Η 

διάκριση αυτή πλέον δεν γίνεται σε επίπεδο τύπου αντικειμένου αλλά τα αντικείμενα 

πρέπει να διαχωρίζονται σε επίπεδο μονάδας. Η διατύπωση αυτή δημιουργεί την 

ανάγκη κάποιου είδους αριθμοδότησης που θα αντιστοιχεί σε κάθε αντικείμενο μια 

μοναδική ταυτότητα. Πιο ειδικά, μια τέτοια αριθμοδότηση θα πρέπει να εκπληρώνει 

κάποιες προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της. Οι 

προϋποθέσεις αυτές, αποτελούν τα κριτήρια για το πόσο κατάλληλη θεωρείται μια 

αριθμοδότηση για χρήση στο περιβάλλον του IoT. 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι: 

❖ Η απλότητα της αριθμοδότησης είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό που θα 

επιτρέπει την ευκολότερη ανάπτυξη συστημάτων διαχέιρισης των διευθύνσεων 

και κατ’ επέκταση των αντικειμένων.  

❖ Θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή, ώστε τα διαφορετικά συστήματα που θα 

κληθούν να τη χρησιμοποιήσουν να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. 
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❖ Να έχει μεγάλο χρόνο ζωής ή διαφορετικά το πλήθος των διευθύνσεων να είναι 

αρκετά μεγάλο ώστε να μην εξαντληθεί σύντομα. 

❖ Να αποτελεί πρότυπο. 

❖ Να μπορεί να επεκταθεί με νέες ιδιότητες που ίσως κριθούν μελλοντικά 

αναγκαίες. 

❖ Να παρέχει κάποιου τύπου ιεραρχική δομή. 

❖ Να εγγυάται την μοναδικότητα του αριθμού κάθε αντικειμένου. 

❖ Να λειτουργεί σε κατανεμμημένα περιβάλλοντα. 

❖ Το κόστος. 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τρείς διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

διευθυνσιοδότηση των αντικειμένων που επικοινωνούν μεταξύ τους. 

 

2.4.1 Electronic Product Code – EPC. 
 

Πρώτη προσέγγιση, αποτελεί ο ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος ή EPC (Electronic 

Product Code). Η προσέγγιση αυτή είναι και η πλέον διαδεδομένη. Οι κωδικοί του 

EPC είναι «ομοιόμορφα ονόματα πόρων» (Uniform resource names) τα οποία 

μπορούν και προσδιορίζουν μοναδικά τα αντικείμενα. Το πρότυπο αυτό είναι 

επικυρωμένο από το EPGGlobal και από το 2008 βρίσκεται στην έκδοση 1.4. Το 

EPC παρέχει 296 διευθύνσεις. Στην συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας εκπλήρωσης 

των απαιτήσεων του EPC (Βλέπε [27]).  

Απλότητα Σχετικά απλή προσέγγιση 

Ανοιχτή Προσέγγιση Το EPC είναι ανοικτό. 

  Χώρος Διευθύνσεων 296 ή 7,9x1028 

Προτυποποιήση Το EPC αποτελεί πρότυπο 

Επεκτασιμότητα Υπάρχει πρόβλεψη με ελεύθερα ψηφία 

στο τμήμα της κεφαλίδας για 

μελλοντικές χρήσεις. 

Ιεραρχική Δομή Το πρότυπο είναι ιεραρχικό με 4 

επίπεδα ιεραρχίας. 

Εξασφάλιση Μοναδικότητας Το πρότυπο δεν έχει 

επαναλαμβανόμενες διευθύνσεις. 

Λάθος μπορεί να γίνει μόνο στην 



  

 

Α.Ε.Ι  ΠΕΙΡΑΙΑ  TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  

 

 

 

21 

 

 

 

απόδοση διευθύνσεων. 

Κόστος Το κόστος εξαρτάται από τον τύπο των 

ετικετών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι 

τιμές των ετικετών σήμερα ακολουθούν 

πτωτική πορεία αν και ακόμη είναι 

ακριβότερες από τα barcodes. 
Πίνακας 2. Πίνακας εκπλήρωσης των απαιτήσεων του EPC. 

 

2.4.2 Προσέγγιση ID@URI 
 

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή του ID@URI. Στην προσέγγιση αυτή κάθε 

αντικείμενο ανήκει σε κάποιο οργανισμό, που χαρακτηρίζεται από το δικό του 

Universal Resource Identifier. Σε αυτό το πλαίσιο τα αντικείμενα αρκεί να έχουν 

διαφορετικά ID κάτω από το ίδιο URI. Το URI μπορεί κάλιστα να είναι ένα URL το 

οποίο δίνει την δυνατότητα να προσδιορίζεται ο διαχειριστής του αντικειμένου χωρίς 

την χρήση Discovery Services (Βλέπε [26]). Δεν είναι όμως εφικτό να 

προσδιοριστούν άλλοι οργανισμοί που πιθανόν να έχουν πληροφορία για το 

αντικείμενο. Στην συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 

ID@URI. 

Απλότητα Απλή διευθυνσιοδότηση. Προβλήματα 

όμως αν το URI αλλάζει όταν το 

αντικέιμενο μετακινείται. 

Ανοιχτή Προσέγγιση Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο 

πρότυπο. 

  Χώρος Διευθύνσεων Το ID που καθορίζει το πλήθος των 

υποστηριζόμενων αντικειμένων δεν 

είναι καθορισμένο. 

Προτυποποιήση Το ID@URI δεν αποτελεί πρότυπο. 

Όμως το URL είναι πρότυπο, οπότε αν 

και στο ID χρησιμοποιηθεί 

προτυποποιημένη αριθμοδότηση, τότε 

δεν θα υφίσταται το πρόβλημα. 

Επεκτασιμότητα Δεν υπάρχει σχετική αναφορά. 

Ιεραρχική Δομή Σε περίπτωση που το αντικείμενο 

αλλάξει URI δεν διασφαλίζεται ότι δεν 

υπάρχει άλλο αντικείμενο στο νέο URI 

με το ίδιο ID. 

Εξασφάλιση Μοναδικότητας Το πρότυπο δεν έχει 

επαναλαμβανόμενες διευθύνσεις. 

Λάθος μπορεί να γίνει μόνο στην 
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απόδοση διευθύνσεων. 

Κόστος Το κόστος εξαρτάται από τον τύπο των 

ετικετών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι 

τιμές των ετικετών σήμερα ακολουθούν 

πτωτική πορεία αν και ακόμη είναι 

ακριβότερες από τα barcodes. 
Πίνακας 3. Πίνακας εκπλήρωσης των απαιτήσεων του ID@URI. 

2.4.3 IPv6 
 

Τρίτη πιθανή λύση στο πρόβλημα της διευθυνσιοδότησης των αντικειμένων είναι η 

χρήση της έκτης έκδοσης του πρωτοκόλλου IP. Το IPv6 σχεδιάστηκε για να λύσει 

κατά κύριο λόγο το πρόβλημα της εξάντλησης των διαθέσιμων IP διευθύνσεων της 

τέταρτης έκδοσης του ίδιου πρωτοκόλλου. Καθώς όμως το Διαδίκτυο θα εμπεριέχει 

και δικτυωμένα αντικείμενα η ιδέα της απόδοσης IP διευθύνσεων σε αυτά φαντάζει 

λογική. Το πλήθος των διαθέσιμων διευθύνσεων στο IPv6 είναι 2128 και πέρα από 

απλή αριθομοδότηση το IPv6 διαθέτει καθορισμένους αλγορίθμους δρομολόγησης 

καθώς και υποδομή ασφαλείας (IPsec). Επίσης η ιεραρχική δομή του επιτρέπει τον 

άμεσο προσδιορισμό της διεύθυνσης του διαχειριστή του αντικειμένου. Τα 

χαρακτηριστικά αύτα το κάνουν ακόμη πιο ελκυστικό καθώς θα ήταν χρήσιμη η 

εκμετάλλευση των πρόσθετων δυνατοτήτων του IPv6. Στην συνέχεια παρατίθεται ο 

πίνακας εκλπήρωσης των απαιτήσεων του IPv6 (Βλέπε [22]).   

Απλότητα Απλή σχεδίαση, ήδη βρίσκεται 

υλοποιημένο στα σύγχρονα λειτουργικά 

συστήματα. 

Ανοιχτή Προσέγγιση Ανοιχτό πρότυπο. 

  Χώρος Διευθύνσεων 2128 ή 3,4x1038 

Προτυποποιήση Το IPv6 είναι πρότυπο που ορίζεται στο 

RFC 2460. 

Επεκτασιμότητα Υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση 

του πρωτοκόλλου. 

Ιεραρχική Δομή Η προσέγγιση είναι ιεραρχική. 

Εξασφάλιση Μοναδικότητας Η εξασφάλιση των διευθύνσεων 

διασφαλίζεται από το ίδιο το 

πρωτόκολλο. 

Κόστος Το κόστος εξαρτάται από τον τύπο των 

ετικετών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι 

τιμές των ετικετών σήμερα ακολουθούν 
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πτωτική πορεία αν και ακόμη είναι 

ακριβότερεςαπό τα barcodes. 
Πίνακας 4. Πίνακας εκπλήρωσης των απαιτήσεων του IPv6. 

 

 

Κεφάλαιο 3 

 

Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

3.1 Βασική Έννοια 
 

Η πληροφορία είναι η δύναμη και το Internet έχει αλλάξει την ποσότητα και την 

ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας προς εξυπηρέτηση ειδικότερα των εταιρειών 

του Βιομηχανικού κλάδου. Όταν το Internet πρωτοεμφανίστηκε στην 

καθημερινότητα μας  χρησιμοποιούσε τα δεδομένα τότε πρωτόκολλα δικτύων για 

την παροχή πληροφοριών σε οικιακούς όσο και εταιρικούς συνδρομητές του μέχρι 

έως και σήμερα που προσμαρμόστηκε σε νέα πρωτόκολλα ασύρματης δίκτύωσης με 

την έλευση Βιομηχανικών εφαρμογών.  Έτσι, όπως και τότε που ήταν στις αρχές του 

ερευνώνται τρόποι ώστε να αυξηθεί και να βελτιωθεί η νέα τάση του IIoT με 

γρήγορο ρυθμό διάδοσης προς εξυπηρέτηση των έξυπνων εργοστασίων. 

 

Εικόνα 4. Γράφημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από χρήστες του Google για την τεχνολογία IIoT 

παγκοσμίως. 

Η έννοια του Industrial IoT (IIOT) αναφέρεται στην προηγμένη τεχνολογία που 

εφαρμόζεται τον τελευταίο καιρό στον Βιομηχανία και είναι γενικότερα κάτι πολύ 
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πιο προηγμένο σε σύγκριση με το γνωστό σε όλους μας IoT. Η ραγδαία ανάπτυξη 

και βελτίωση των ηλεκτρονικών σε συνδιασμό με τον μεγάλο όγκο των δεδομένων 

που καλό είναι να μπορούν να διαχειριστούν σε κάθε εργοστάσιο οδήγησε στην 

τεχνολογία του IIoT που είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με ασύρματη 

διασυνδεσιμότητα ώστε να παρέχει την απαραίτητη πληροφορία οδηγώντας την στα 

συστήματα ανάλυσης με μέσα όπως (Wi- Fi, Bluetooth κ.α). Η συγκεκριμένη 

τακτική είναι το κλειδί της επιτυχίας που το κάνει να ξεχωρίζει και είναι καινοτόμο 

κάνοντας συνεχείς έρευνες με μεγάλα ποσά χρηματοδότησης προς αυτή την 

κατεύθυνση από μηχανικούς ερευνητές για την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

συστημάτων ανάλυσης ώστε να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

 

Με την τεχνολογία IIoT που υποστηρίζεται από τα έξυπνα εργοστάσια υπάρχει πολύ 

μικρή πλέον εξάρτηση από συστήματα που συλλέγουν δεδομένα μόνο από 

συγκεκριμένους χώρους διεργασιών και αυτό γιατί πλεόν προσφέρεται η ελευθερία 

στο να υπάρχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο με κάθε ηλεκτρονικό μέσο. Η 

δυνατότητα αυτή στο να έχει πληροφορία όπου και να βρίσκεται ο χρήστης μέσω 

κατάλληλων προγραμμάτων που είναι συμβατά και εγκατεστημένα σε έξυπνα 

τηλέφωνα, tablets και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάνει να αυξάνεται η 

αποτελεσματικότητα, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και μειώνεται δραστικά ο χρόνος 

χειρισμού και επίλυσης κρίσιμων καταστασεων.  

 

 Για παράδειγμα, όσο περισσότερη πληροφορία συλλέγεται από τις μηχανές που 

δουλεύουν στο πεδίο σχετικά με την κατάσταση τους και την πίεση στην οποία 

υποβάλλονται τόσο καλύτερα τα συστήματα ανάλυσης ενημερώνονται 

αποτρέποντας βλάβες παίζοντας το ρόλο ουσιαστικά του μηχανισμού 

ανατροφοδότησης σε ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου. Στο Βιομηχανικό περιβάλλον 

οι διασυνδεδεμένοι ασύρματοι αισθητήρες θεωρούνται τα αντικείμενα (Things) των 

οποίων η εγκατάσταση τους αυξάνεται ραγδαία σε ετήσια βάση βοηθώντας με αυτό 

τον τρόπο στην καλύτερη παρακολούθηση, ανάλυση και χειρισμό των πληροφοριών 

που συλλέγονται από το πεδίο. 



  

 

Α.Ε.Ι  ΠΕΙΡΑΙΑ  TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  

 

 

 

25 

 

 

 

 

Οι παραπάνω αισθητήρες είναι προηγμένης τεχνολογίας και μπορούν να συνδεθούν 

με ποικιλία λογισμικών εφαρμογών τόσο εντός όσο και εκτός των μονάδων 

διεργασίας. Οι συνδέσεις που γίνονται εντός συχνά τις συναντούμε σε δίκτυο 

Intranet σχηματίζοντας το Industrial Intranet of Things ενώ αυτές που γίνονται εκτός 

πραγματοποιούνται με την βοήθεια του Internet και αποθηκεύουν τα αποτελέσματα 

τους σε βάση δεδομένων Cloud. Αυτού του είδους οι λογισμικές εφαρμογές είναι 

υψηλού επιπέδου και μεταβιβάζουν την πληροφορία στις υπηρεσίες Cloud ώστε να 

συγκριθούν με άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες και ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και εκτέλεσης των 

απαραίτητων ενεργειών από τα έξυπνα συστήματα αποφάσεων.   

 

Εικόνα 5. Κύκλος λειτουργίας εργασιών τεχνολογίας IIoT. 

 

3.2 Προκλήσεις  
 

Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις ακόμη που πρέπει να αντιμετωπίσει η τεχνολογία 

IIoT. Οι περισσότερες από αυτές έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την 

συμβατότητα και το κόστος. Όσο αναφορά την ασφάλεια και δεδομένου ότι 
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διατίθενται αρκετοί μεθόδοι και πρωτόκολλα επικοινωνίας που επικοινωνούν 

ασυρματικά με τους αισθητήρες πεδίου είναι αναγακαίο να προστατευθούν με την 

ανάπτυξη λογισμικών που παρέχουν ασφάλεια από κακόβουλες ενέργειες που σκοπό 

έχουν την πρόσβαση σε αυτά και αλλοίωση του περιεχομένου και λειτουργιών τους.   

Επίσης, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δωθεί στην ακρίβεια χειρισμών και στην 

σύνδεση των αντικειμένων (things). Στα αρχικά στάδια εγκατάστασης κρίνεται 

απαραίτητο η σωστή επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων που 

θα συλλέγουν τα δεδομένα όπως επεκτασιμότητα, ευκολία εγκατάστασης επίπεδο 

ασφάλειας, την συμβατότητα. Αυτό γίνεται για να αποτραπούν μη διαχειρίσιμες και 

μη ανιχνεύσιμες καταστάσεις λόγω προβλήματος πρόσβασης σε αυτά από το 

κεντρικό σύστημα διαχέιρισης. 

 

 Για παράδειγμα, στην περίπτωση που υπάρξει απώλεια κάποιας καλωδίωσης σε 

μηχανή παραγωγής και προκαλέσει τερματισμό στην λειτουργία της να μπορεί το 

σύστημα ελέγχου να ενημερώνεται εγκαίρως για το τι ακριβώς συνέβει και πότε. Για 

το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητο η εφαρμογή με τα αντιστοιχα tools της να είναι 

συμβατή με το αντικείμενο (thing) και να αναφέρει το συμβάν με αντίστοιχο μήνυμα 

ειδοποιήσης (alert) στον υπεύθυνο παραγωγής στέλνοντας στο κινητό του, tablet ή 

όπου αλλού είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα της εφαρμογής ότι το καλώδιο 

κόπηκε ή χρειάζεται συντήρηση.  

 

3.3 Πλεονεκτήματα 
 

Το IIoT βοηθά σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης, ασφάλειας, αξιοπιστίας και 

κατανάλωσης ενέργειας και μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα (Βλέπε [2]). 

που μπορούν να αναλυθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες που είναι οι εξής: 

  

❖ Συλλογή δεδομένων από things που είναι ασύρματα και λειτουργούν με 

μπαταρίες μειώνοντας δραστικά το κόστος ενέργειων για την λήψη αποφάσεων 

σε σχέση με το παρελθόν. 
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❖ Διερεύνηση των δεδομένων με στρατηγική χρησιμοποιώντας μεγάλα συστήματα 

ανάλυσης δεδομένων και άλλων τεχνικών ώστε να μετατρέψουν αυτά σε ενεργή 

πληροφορία και διαχειρίσιμη. 

❖ Διαβιβάζουν και παρουσιάζουν την ενεργή πληροφορία στον κατάλληλο ειδκό 

που μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός εργοστασίου σε πραγματικό χρόνο. 

❖ Βελτιώνουν την απόδοση της παραγωγής με την σωστή διαχείριση. 

❖ Μείωση των διορθωτικών ενεργειών κατα την φάση της συντήρησης.  

❖ Αποφυγή έκτακτων διακοπών παραγωγής λόγω ανέλπιστων βλαβών ή παράταση 

της διακοπής παραγωγής για την συντήρηση των μηχανημάτων- συστημάτων. 

❖ Οι εργασίες συντήρησης γίνονται σε προγραμματισμένο χρόνο εξασφαλίζοντας 

την  διαθεσιμότητα των Μηχανικών. 

 

3.4 Στατιστικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που διεξήχθει από το δημοφιλή περιοδικό 

Μηχανικών Αυτοματισμού Control Engineer Magazine στην ερώτηση σχετικά με 

την ευκαίρια χρήσης του IIoT το 59% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ ή 

αρκετά εξεικοιωμένοι σε σύγκριση με το 29% που δεν είναι και το 12% καθόλου 

(Βλέπε [5]).  

 

Εικόνα 6. Εξοικείωση  Μηχανικών με την τεχνολογία IIoT. 
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Εικόνα 7. Εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας. 

 

H έρευνα που έγινε στο παραπάνω περιοδικό σχετικά με την εγκατάσταση 

προγραμμάτων ασφαλείας σε IIoT δείχνει πως το 18% του συνόλου έχει 

ολοκληρωθεί, με το 35% να είναι σε εξέλιξη και το 29% είναι στην αρχική φάση 

εγκατάστασης. 

 

 

Εικόνα 8. Δημοφιλής ιδιότητες τεχνολογίας IIoT. 
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Όσο αναφορά τις πιο δημοφιλές ιδιότητες των IIoT, το 83% των Μηχανικών 

υποστηρίζει τις δυνατότητες του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, την 

διαλειτουργικότητα το 80%  ενώ την διαχείριση λογισμικού το 78% των 

ερωτηθέντων. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση 32% των επενδύσεων από 

επιχειρηματίες για την εγκατάσταση συστημάτων IIoT. Το 55% των Μηχανικών 

δουλεύει έργα IIoT κατα μέσο όρο 10 projects τον χρόνο και τέλος τρείς στους 

τέσσερις χρήστες ανησυχούν για την διασυνδεσιμότητα- συμβατότητα όλων των 

συστημάτων.  

 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και πολλές Βιομηχανίες που εξακολουθούν να διαθέτουν 

συστήματα που ο χειρισμός στους γίνεται χειροκίνητα όπως δείχνει η τελευταία 

έρευνα που διεξήχθει από την Ubisense που είναι εταιρεία και αναπτύσει 

Βιομηχανικά προγράμματα. Τα στατιστικά της έρευνας δείχνουν τα εξής: 

 

❖ Περισσότερο από το 80% βασίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα για να 

παρέχονται βελτιώσεις και καινοτομίες στην διαδικασία παραγωγής. 

❖ Το 40% δεν έχουν πρόσβαση στις μεταβολές των καταστάσεων που γίνονται σε 

πραγματικό χρόνο στο πεδίο. 

❖ Το 85% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι προβλήματα που αφορούν την 

ποιότητα των παραχθέντων προϊόντων γίνονται από ανθρώπινο λάθος και δεν 

μπορεί να ελεγχθεί από IIoT. 

❖ Κοντά το 10% αναζητούν την εγκατάσταση διαφορετικών συστημάτων από τα 

IIoT. 

Κεφάλαιο 4 

 

Ασύρματοι Βιομηχανικό αισθητήρες και πρωτόκολλα επικοινωνίας 

 

4.1 Ασύρματοι Βιομηχανικό αισθητήρες 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η τάση από πολλών ειδών Βιομηχανίες να 

εγκαθιστούν αισθητήρια όργανα μέτρησης στην παραγωγική τους διαδικασία. Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι η Βιομηχανία εξελίσεται ταχύτατα ανοίγοντας νέους 
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δρόμους στην τεχνολογία που θα εγκαθίσταται σε αυτές με σκοπό την αύξηση και 

την βελτίωση της παραγωγής της.  

 

Η τοποθέτηση λοιπόν ασύρματων Βιομηχανικών αισθητήρων όπου απαιτείται  

φέρνει λύσεις σε πολλά θέματα όπως οικονομικά και λειτουργικά. Όσο αφορά το 

οικονομικό σκέλος υπάρχει μεγάλη μείωση στα έξοδα δαπάνης ελέγχου μια 

καταστάσης ή διεργασίας μιας και δεν κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν δομές 

καλωδιώσεων στον χώρο του εργοστασίου για την κατασκευή ενσύρματου δικτύου 

οργάνων- αισθητήρων μέτρησης αποφεύγοντας μελέτες εγκατάστασης και 

συντήρησης ενσύρματων δομών. Επιπλέον, η χρήση των ασύρματων αισθητήρων 

βοηθά στην λήψη πληροφοριών σε εφαρμογές που πιο παλία ήταν δύσκολο έως 

ακατόρθωτο να ληφθούν λόγω αδυναμίας λειτουργικότητας. Για παράδειγμα, οι 

δεξαμένες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών όπως 

επικίνδυνων χημικών που επεξεργάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες, καθιστούν 

αδύνατο να ληφθεί πληροφορία σε πραγματικό και διαρκή χρόνο για το επίπεδο της 

στάθμης του στοιχείου μέσα σε αυτήν, την τιμή της θερμοκρασίας του αλλά και της 

πίεσης.  

 

Η νέα μορφή τεχνολογίας των ασύρματων αισθητήρων όπως είδαμε μπορεί να δώσει 

σημαντικές λύσεις που παλαιότερα ήταν αδύνατον βελτιώνοντας την ικανότητα των 

χειρισμών και λήψης αποφάσεων από τους μηχανικούς μιας και πολλά από τα 

αισθητήρια νέας γενιάς φέρουν εγκατεστημένο λογισμικό και προηγμένα 

ενσωματωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα που σε συνεργασία μεταβιβάζουν τον όγκο 

δεδομένων από τις μετρήσεις του πεδίου που διενεργούν στην βάση δεδομένων του 

συστήματος. Έτσι για να είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο ένα ασύρματο 

αισθητήριο πρέπει να πληρεί κάποια αυστηρά κριτήρια αναλόγως της εφαρμογής 

του  (Βλέπε [9]). Κάποια από αυτά είναι τα εξής: 

❖ Ακρίβεια. 

❖ Αντοχή σε περιβάλλοντα ακραίων καταστάσεων όπως παραδείγματι 

θερμοκρασιών, πιέσεων και θορύβων. 
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❖ Εμβέλειας μετρήσεων. 

❖ Κόστους. 

❖ Βαθμονόμησης (βήμα μέτρησης). 

❖ Επαναληψιμότητας. 

Αλλά μιας και αναφερόμαστε για αισθητήρια προηγμένης τεχνολογίας θα πρέπει να 

παρέχουν και λειτουργείες όπως: 

 

❖ Επικοινωνιακές ψηφιακές ευκολίες που να τα κάνει να είναι συμβατά με την 

πλειονότητα των ασύρματων πρωτοκόλλων. 

❖ Ασφάλεια. 

❖ Επεκτασιμότητα στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να προστεθεί μια επιπλεόν 

λειτουργία ή να συνδεθεί με ένα τοπικό δίκτυο αισθητήρων. 

❖ Κατανάλωσης αν βρίσκονται σε σημεία απομακρυσμένα και χρησιμοποιούν 

μπαταρίες. 

❖ Ευκολία στην χρήση τους. 

❖ Ευκολίας εγκατάστασης και συνεργασίας με συστήματα παραγωγικού ελέγχου 

και αποφάσεων. 

❖ Η ανοχή τους σε σφάλματα. 

❖ Επικοινωνιακό βεληνεκές. 

 

4.2 Αρχιτεκτονική δομή ασύρματων κόμβων- αισθητήρων 
 

Η δομή των αισθητήρων διαφέρει και αυτό γιατί κάθε ένας από αυτούς είναι 

κατασκευασμένος και πιστοποιημένος για συγκεκριμένες εφαρμογές(Βλέπε [6]). 

Ωστόσο, όλοι αποτελούνται από βασικά μέρη όπως σκιαγραφείται και στην εικόνα 

9. 

 

❖ Μικροεπεξεργαστή. 

❖ Μνήμη. 

❖ Πομποδέκτη. 

❖ Αισθητήρες και μετατροπείς ADC. 
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❖ Πηγή τροφοδοσίας. 

 

Εικόνα 9. Αρχιτεκτονική δομή ασύρματου αισθητήρα. 

 

 

4.2.1 Μικροεπεξεργαστής 
 

Ο μικροεπεξεργαστής αποτελεί τον βασικό πυρήνα ενός κόμβου- αισθητήρα 

λαμβάνοντας δεδομένα από γειτονικά αισθητήρια και κόμβους, τα επεξεργάζεται και 

αποφασίζει για το πότε και που θα τα στείλει. Καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή 

του είναι φυσικά και η δυνατότητα του να απενεργοποιείται όταν δεν βρίσκεται σε 

λειτουργία και η καταναλώση ισχύς του ιδιαίτερα για αυτά που τα αισθητήρια που 

χρησιμοποιούν μπαταρίες. 
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4.2.2 Μνήμη 
 

Τρία είδη μνήμης υπάρχουν. Αυτή της RAM για την αποθήκευση των μετρήσεων 

και των λαμβανόμενων πακέτων, της ROM για την αποθήκευση του λειτουργικού 

που είναι εγκατεστημένο για την κάθε εφαρμογή και τέλος της EEPROM για την 

καταχώρηση συνήθως των δεδομένων που δεν διακινούνται σε τακτά διαστήματα. 

 

4.2.3 Πομποδέκτης 
 

Η ύπαρξη του πομποδέκτη σε κάθε κόμβο είναι αναγκαία για την αμφόδρομη 

επικοινωνία των κόμβων. Πομπός και δέκτης βρίσκονται στο ίδιο ολοκληρωμένο 

κύκλωμα και η επικοινωνία είναι half – duplex.  

 

Εικόνα 10. Τεχνικά χαρακτηριστικά ασύρματου αισθητήρα. 

 

4.2.4 Αισθητήρες και Ενεργοποιητές 
 

Οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές αποτελούν την πραγματική διεπαφή με τον 

φυσικό κόσμο, δηλαδή είναι συσκευές που μπορούν να παρατηρούν ή να ελέγχουν 

φυσικές παραμέτρους του πεδίου. 

 

Οι αισθητήρες οι οποίοι είναι δυνατόν να υπάρξουν στο κύκλωμα του κόμβου 

μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη. 

❖ Παθητικοί- Ομοικατευθυνόμενοι: Μετρούν ένα φυσικό μέγεθος προς όλες τις 

κατευθύνσεις χωρίς να επεμβαίνουν στο πεδίο.  
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❖ Παθητικοί- Κατευθυντικοί: Μετρούν ένα φυσικό μέγεθος μόνο σε μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση ή γωνία όπως για παράδειγμα μια κάμερα. 

❖ Ενεργητικοί: Μετρούν ένα φυσικό μέγεθος αφού προηγηθεί κάποια ενέργεια με 

την παρέμβαση τους στο πεδίο. 

Οι ενεργοποιητές χωρίζονται σε κατηγορίες αλλά η λειτουργία τους είναι απλή όπως 

για παράδειγμα το ON και OFF ενός διακόπτη. 

 

4.2.5 Πηγή ενέργειας 
 

Το μέγεθος της τροφοδοσία εξαρτάται αποκλειστικά από την εφαρμογή του 

αισθητήρα. Μπορεί να τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο παροχής ρεύματος ή 

με μπαταρίες διαφόρων τύπων. 

 

4.3 Ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα αισθητήρων 
 

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το ηλεκτρονικό περιοδικό Control Engineer 

Magazine δείχνει την τάση των ασύρματων βιομηχανικων δικτύων να αυξάνεται σε 

ποσοστό 553% για τα  επόμενα πέντε χρόνια μεταφράζοντας το ποσοστό αυτό σε 

αριθμούς που αντιστοιχούν σε 24 εκατομμύρια εγκατεστημένους ασύρματους 

αισθητήρες. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών, έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων στις ασύρματες επικοινωνίες με 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και με εγκατεστημένο λογισμικό για την μετάδοση 

δεδομένων στο απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω, δεν θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν και να εξελίσονται συνεχώς στο μέλλον αν δεν είχε γίνει 

εγκατάσταση επεξεργαστών χαμηλού κόστους μιας και η τιμή των τελευταίων έχει 

μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  
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Εικόνα 11. Ασύρματοι βιομηχανικοί κόμβοι (Gateways). 

Η έννοια του ασύρματου βιομηχανικού δικτύου αποτελείται από ένα δίκτυο 

χιλιάδων αυτόνομων αισθητήρων φυσικά διεσπαρμένων σε ένα πεδίο. Αυτοί οι 

αισθητήρες συνδέονται και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό 

δίκτυο, κόμβους ή ακόμη και μεταξύ τους με κύματα ραδιοσυχνότητας RF ώστε να 

συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις και διεργασίες που διεξάγονται 

στο πεδίο όπως αυτές της θερμοκρασίας, πίεσης, θορύβου, υγρασίας, κίνησης, 

ρύπων και πολλών άλλων (Βλέπε [8]). Οι συγκεκριμένοι έξυπνοι αισθητήρες 

μπορούν να δουλεύουν ανεξάρτητοι χωρίς κανέναν χειρισμό μέχρι ώτου συμβεί 

κάποιο σφάλμα που δεν μπορεί να διαχειριστεί χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

Εικόνα 12. Ασύρματος βιομηχανικός αισθητήρας πίεσης. 
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Εικόνα 13. Ασύρματοι βιομηχανικοί drivers αισθητήρων της εταιρείας National Instruments. 

 

4.4 Σημαντικές ιδιότητες Ασύρματων Δικτύων 
 

Οι κυριότερες λειτουργίες που περιλαμβάνει το ασύρματο βιομηχανικό δίκτυο είναι 

οι εξής: 

❖ Ύπαρξη πολλών κόμβων-αισθητήρων σε ένα δίκτυο προσφέρει υψηλή 

συχνότητα δειγματοληψίας και υψηλή ανάλυση δεδομένων λόγω διαβίβασης 

μεγαλυτέρου όγκου συλλογής δεδομένων. 

❖ Χαμηλό κόστος λόγω μη ύπαρξης καλωδιώσεων. 

❖ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

❖ Δυνατότητα προσαρμογής και αυτο-οργάνωσης τους αναλόγως τις απαιτήσεις. 

❖ Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. 

❖ Ευκολία στην εγκατάσταση τους. 

 

4.5 Τοπολογίες ασύρματων δικτυών 
 

4.5.1 Ad- Hoc 
 

Δύο ή περισσότεροι αισθητήρες με εγκατεστημένη την ασύρματη κάρτα δικτύου 

μπορούν να σχηματίζουν ένα ασύρματο δίκτυο τύπου ad- hoc (Βλέπε [7]). 
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Εικόνα 14. Αναπαράσταση δικτύου ad – hoc. 

4.5.2 Infrastructure  
 

 

Εικόνα 15. Αναπαράσταση δομής μοντέλου infrastructure. 

Το μοντέλο infrastructure είναι ιδανικό για την εγκατάσταση μόνιμου δικτύου. Οι 

ασύρματοι αισθητήρες διαβιβάζουν τα δεδομένα σε ένα κόμβο πρόσβασης (gateway)  
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που μπορεί να συνδέεται με δύο ή και με περισσότερους κόμβους που ελέγχουν 

μικρότερα υποδίκτυα. Με αυτό τον τρόπο στο σύνολο καλύπτουμε μεγαλύτερη 

περιοχή πεδίου. 

 

4.6 Πρωτόκολλα επικοινωνίας 
 

Για την λήψη ψηφιακών δεδομένων από τους αισθητήρες του πεδίου τα ασύρματα 

δίκτυα θα πρέπει να υπακούν σε συγκεκριμένους κανόνες για την αποφυγή 

σφαλμάτων. Το σύνολο των κανόνων καθώς και η μορφή των δεδομένων που 

υφίστανται επεξεργασία σε κάθε επίπεδο, ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας. Τα 

πρωτόκολλα σχηματίζουν με αυτόν τον τρόπο μία στοίβα η οποία χαρακτηρίζει 

επακριβώς τον τύπο και τον τρόπο επικοινωνίας. Ακολουθεί η συνηθέστερη 

κατηγοριοποίηση επιπέδων από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο της στοίβας: 

 

❖ Φυσικό επίπεδο. 

❖ Επίπεδο ζεύξης δεδομένων. 

❖ Υποεπίπεδο MAC (ελέγχου πρόσβασης μέσου). 

❖ Υποεπίπεδο LLC (ελέγχου λογικής ζεύξης). 

❖ Επίπεδο δικτύου (network layer). 

❖ Επίπεδο μεταφοράς (transport layer). 

❖ Επίπεδο εφαρμογών (application layer). 

Η παραπάνω διαστρωμάτωση είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών υπηρεσιών 

που παρέχει το κάθε επίπεδο (Βλέπε [4]). Συνοπτικά, το φυσικό επίπεδο μαζί με το 

επίπεδο ζεύξης δεδομένων επιταγχύνουν την αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων στο 

ίδιο φυσικό μέσο (σε σύνδεση από σημείο σε σημείο) και υλοποιούνται σε υλικό με 

την βοήθεια του ολοκληρωμένου που είναι υπεύθυνο για την ασύρματη επικοινωνία. 

Αναφορικά με το επίπεδο του δικτύου, προδιαγράφεται η δρομολόγηση πακέτων 

πληροφορίας διαμέσου διαφορετικών αλληλοσυνδεόμενων κόμβων απαιτώντας 

ταυτόχρονα κοινό υποεπίπεδο LLC σε όλα τα επιμέρους δίκτυα ώστε τα 

εκπεμπόμενα πλαίσια να είναι κατανοητά από τα τελευταία ενώ το υποεπίπεδο MAC 

ελέγχει την πρόσβαση των πακέτων στο μέσο μετάδοσης (Βλέπε [24]). Τέλος, το 
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επίπεδο μεταφοράς παρέχει μια αφαίρεση επικοινωνίας από σημείο σε σημείο σαν 

να μην μεσολαβεί πλήθος ενδιάμεσων κόμβων και η διαδικασία δρομολόγησης, ενώ 

το επιπεδο εφαρμογών ορίζει τα πραγματικά δεδομένα και τις πραγματικές 

υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στον χρήστη (Βλέπε [23]).  

Πρωτόκολλο 

 

Μοντέλο και 

συχνότητα 

λειτουργίας 

Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Zigbee IEEE 802.15.4 

με εύρος ζώνης 

2,4 GHz- 900 

MHz. 

Σε δίκτυα ad- 

hoc για τον 

έλεγχο και 

παρακολούθηση 

αυτοματισμών 

σπιτιού σε 

απόσταση έως 

50 μέτρων. 

Χαμηλού 

κόστους και 

ιδανικό σε μικρα 

δίκτυα. 

Δεν μπορεί να 

εξυπηρετεί μεγάλο 

αριθμό αισθητήρων 

την ίδια χρονική 

στιγμή. 

WirelessHART 

 

IEEE 802.15.4 

στα 2,4 GHz. 

Σχεδιασμένο για 

τον έλεγχο και 

την 

παρακολούθηση 

διεργασιών σε 

ad- hoc με 

πολλούς 

αισθητήρες με 

εμβέλεια κατω 

των 100 μέτρων. 

Δοκιμασμένο 

και αξιόπιστο 

πάνω από 30 

χρόνια με 

εφαρμογές 

ειδικά για 

έλεγχο 

διεργασιών 

βιομηχανίας. 

Μη συμβατό με 

πρωτόκολλα 

(FieldBus, Profibus 

κ.α) Εξυπηρετεί 

μέχρι 250 

αισθτήρες. 

ISA-100.11a IEEE 802.15.4 

στα 2,4 GHz. 

Σχεδιασμένο 

κυρίως για την 

ασφάλεια της 

ασύρματης 

συνδεσιμότητας. 

Εξυπηρετεί έως 

250 αισθητήρες, 

μικρή 

κατανάλωση 

ενέργειας και 

εμβέλεια έως 

600 μέτρα. 

Δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί 

ευρέως ακόμη. 

Wi-Fi- Low power IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

με εύρος ζώνης 

2,4 GHz έως 

5GHz 

Σχεδιασμένο για 

εμπορική και 

καταναλωτική 

χρήση 

καλύπτωντας 

απόσταση 100 – 

200 μέτρων. 

Δυνατότητα 

μετάδοσης 

μεγάλου όγκου 

δεδομένων με 

χωρίς έξτρα 

διεπαφές για την 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

Υψηλή 

κατανάλωση 

ενεέργειας. 
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Bluetooth Low Energy IEEE 802.15.1 

στα 2.4 GHz 

Ο 

αντικαταστάτης 

των σειριακών 

συνδέσεων όπως 

αυτού του RS- 

232 RS – 485 

και ETHERNET 

για μικρές 

αποστάσεις έως 

100 μέτρα. 

Συμβατό με 

σχεδόν όλους 

τους 

ασύρματους 

αισθητήρες, 

μικρού κόσοτυς 

με δυνατότητα 

διάδοσης 

πολλών 

δεδομένων. 

Καταναλώνει 

περισσότερη 

ενέργεια από τα 

802.15.4 και 

802.11. 

Πίνακας 5. Πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας. 

 
Εικόνα 16. Μοντέλο λειτουργίας ασύρματης δικτύωσης με πρωτόκολλο επικοινωνίας IEEE 802.15.4. 

 

Όπως εκτιμάται από τους Μηχανικούς με την ειδικότητα των ασύρματων δικτύων το 

μέλλον ακούει στην έννοια της περιβάλλουσας νοημοσύνης (Βλέπε [25]). Το 
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συγκεκριμένο μοντέλο θα αναθέτει περισσότερες λειτουργίες στα ασύρματα 

αισθητήρια ανιχνεύοντας και ελέγχνοντας τις διεργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

μας όσο αναφορά την συλλογή πληροφοριών (Βλέπε [21]).  Το νέο πρωτόκολλο στο 

άμεσο μέλλον που θα έχει συγκριτικά πολύ καλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με αυτό 

του IEEE 802.11n θα μπορεί να μεταφέρει τρείς με τέσσερις φορές περισσότερα 

δεδομένα με ταχύτητες που θα φθάνουν έως τα 1.3 Gbps θα είναι αυτό του IEEE 

802.11ac.  

 

Κεφάλαιο 5 

 

Έξυπνες ασύρματες συσκευές 

 

5.1 Ασφάλεια 
 

Για την ασφαλή λειτουργία της τεχνολογίας  IIoT κρίνεται απαραίτητο η 

εγκατάσταση του patch management ώστε να παρέχεται προστασία ανενημέρωτων 

συστημάτων που διαθέτουν παλαιότερες εκδόσεις λογισμικών antivirus. Η ασφάλεια 

συστημάτων βιομηχανικού δικτύου έχει μοναδική πολυπολοκότητα και διαφέρει από 

αυτές που εφαρμόζονται σε datacenters εταιρειών διαφορετικών κλάδων.  

  

Πολλές εταιρείες όμως διστάζουν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση antivirus και 

αυτό γιατί επικρατεί η λανθασμένη άποψη του ότι χάνουν με αυτόν τον τρόπο την 

εμπιστοσύνη τους προς το κοινό και φυσικά λόγω μεγάλου κόστους. Η τελευταία 

έρευνα, του περιοδικού Control Engineer Magazine δείχνει πως ιδιαιτέρως οι 

εταιρείες του κλάδου που παράγουν αέριο και πετρέλαιο όταν δεχθούν απειλή 

μπορεί να σταματήσουν την διαδικασία παραγωγής τους με κατα μέσο όρο περίπου 

δύο μέρες καθυστέρηση που εκτιμάται αν μεταφραστεί αυτό σε κόστος στα περίπου 

12 εκκατομύρια δολάρια (Βλέπε [3]). Ο παραπάνω υπολογισμός δείχνει την 

σημαντικότητα της εφαρμογής προγραμμάτων ασφαλείας στην τεχνολογία IIoT που 

ξεπερνά  την σκέψη του αρχικού κόστους για την εγκατάσταση τους μιας και θα 

αποφευχθούν ζημιές πολλών εκκατομυρίων δολλαρίων.  
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5.2 Αυτόνομα και μη συστήματα ΄΄Self- performers΄΄ 
 

Τα συστήματα με την ονομασία ¨Self- performers¨ διαθέτουν λύσεις και λειτουργίες 

προγραμμάτων anti- virus χωρίς να μεσολαβεί η ανθρώπινη παρέμβαση για την 

εγκατάσταση τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση που διαθέτουν σύστημα χειρισμού 

της εταιρείας Microsoft ή αλλιώς operation system (OS) βασίζονται στην ενημέρωση 

της ασφαλείας τους από patches που παρέχονται αυτόματα. Εν συνεχεία, το OS 

διεξάγει tests για τα patches που έχει λάβει, αν είναι σωστά τα επικυρώνει και τέλος 

προχωρά στην εγκατάσταση τους. 

 

Οι Self- performers βρίσκουν εφαρμογή σε μεγάλα εργοστάσια που χειρίζονται 

πάνω από 85 ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο δίκτυο τους εξοικονομώντας χρόνο 

στην ενημέρωση των προγραμμάτων ασφαλείας από ότι να γινόταν η διαδικασία για 

κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Επίσης, αναλαμβάνουν στο 100% το ρίσκο που 

αφορά την διαχείριση αξιόπιστων patches και το ότι όλοι οι υπολογιστές 

ενημερώθηκαν με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που δείχνουν 

ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές ελλείψεις που αφορούν την λειτουργία τους όπως για 

παράδειγμα τον απρόσμενο τερματισμό της παραγωγικής διαδικασίας από κάποιο 

patch που εγκαθίσταται στο anti- virus ή την βοήθεια συμπλήρωσης patches με 

χρήση USB όπου απαιτείται από ειδικούς ασφαλείας δικτύων.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθει για λογαριασμό του Raytheon και Ponemon 

Institute περισσότερο από το 52% των συμμετεχόντων είπαν πως χρησιμοποίησαν 

USB που περιείχε patches και τους δώθηκε από τρίτο πρόσωπο τους τελευταίους 

τρείς μήνες. Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ πιθανόν να εισβάλει κακόβουλο 

λογισμικό από μολυσμένο υπολογιστή και να μεταφερθεί στους υγιείς θέτοντας σε 

κίνδυνο την γενική λειτουργία όλων των συστημάτων του εργοστασίου.  

 

Την λύση στον τρόπο αντιμετώπισης εξωγενών απειλών και στην δημιουργία ενός 

ασφαλούς προγράμματος ασφαλείας θα μπορούσε να φέρει κάποιος ειδικός που θα 
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επιλέξει τα απαραίτητα patches που είναι συμβατά με το εκάστοτε OS και αφορούν 

το αντίστοιχο software και hardware τους. Με την ενέργεια αυτή, μειώνεται 

δραστικά ο χρόνος εργασίας των ειδικών Μηχανικών για τον εντοπισμό μολυσμένων 

patches που εισάγονται λαθραία στο σύστημα της τεχνολογίας IIoT αυξάνοντας τον 

χρόνο ενημέρωσης των προγραμμάτων ασφαλείας στον μήνα. Παρ’ όλα αυτά, οι 

επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τον συνεχή έλεγχο των patches και την αποφυγή 

δυσμενών και επιβλαβών καταστάσεων μετά την ανάπτυξη τους και πριν την 

ενημέρωση των συστημάτων μεσω των Self- performers.  

 

Μια ακόμη αποτελεσματική και δοκιμασμένη λύση για να αποφύγουμε τα 

αναξιόπιστα patches είναι να τα υποβάλλουμε σε έλεγχο μέσω εικονικού 

περιβάλλοντος εξομοίωσης που θα μιμείται με αυτόν τον τρόπο τις λειτουργίες της 

τεχνολογίας IIoT. Το παραπάνω, επιτρέπει στους χειριστές που αναπτύσσουν  

προγράμματα ασφαλείας να μελετήσουν συμπεριφορές πιθανών απειλών και να 

κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να προσαρμοστούν τα συστήματα προς την 

κατεύθυνση αυτή.  

 

5.3 Ασφάλεια ασύρματων δικτύων 

 

5.3.1 Συστήματα μυστικού κλειδιού 
 

Στα συστήματα μυστικού κλειδιού περιλαμβάνεται η συμμετρική κρυπτογραφία και 

η ασύμμετρη. Η κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού είναι η κρυπτογραφία που για να 

κρυπτογραφηθεί ή να αποκρυπτογραφηθεί κάποια πληροφορία χρησιμοποιείται το 

ίδιο κλειδί, το οποίο αναφέρεται ως μυστικό ή κρυφό κλειδί (secret key). Αυτό το 

μυστικό κλειδί είναι γνωστό μόνο μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη που στέλνουν 

την κρυπτογραφημένη πληροφορία και δεν γνωστοποιείται σε μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
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Εικόνα 17. Κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού. 

 

Εικόνα 18. Ασύμετρη κρυπτογραφία. 

 

5.4 WEP 
 

Με τον όρο Κρυπτογράφηση ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία τα 

δεδομένα αλλάζουν μορφή ώστε να μεταδοθούν με ασφάλεια πληροφορίες 

(encryption, συμβολίζεται με E). Πριν από την κρυπτογράφηση τα δεδομένα 

ονομάζονται plaintext (συμβολίζεται με P) και μετά την κρυπτογράφηση αποτελούν 

το cipher text (συμβολίζεται με C), ενώ η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται 

αποκρυπτογράφηση (decryption). Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης ή cipher είναι μία 
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μαθηματική ακολουθία που χρησιμοποιείται για την μεταμφίεση και αποκάλυψη των 

δεδομένων. Συνήθως οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης περιέχουν ακολουθίες 

κλειδιών για να τροποποιήσουν τα εξαγόμενα τους. Στα ασύρματα δίκτυα ή πιο 

γνωστή τεχνική ασφαλείας είναι από το αρχικό πρότυπο 802.11 το Wired Equivalent 

Privacy (WEP). Με την επιλογή του WEP ένα κοινό κλειδί μοιράζεται ανάμεσα στο 

σημείο πρόσβασης και στους ασύρματους πελάτες του. Εάν επιθυμούμε 

εμπιστευτικότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή του WEP και να 

κρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα πριν αυτά σταλούν. Το WEP χειρίζεται ταυτόχρονα 

τόσο την προστασία αλλά και την ακεραιότητα των δεδομένων. Με τη βοήθεια ενός 

συμμετρικού αλγόριθμου κρυπτογράφησης, επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω του δικτύου. 

 

5.5 Διάνυσμα αρχικοποιήσης 
 

Τα κλειδιά κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται στην κρυπτογράφηση WEP 

έχουν μήκος 40 ή 104 bits, ωστόσο συχνά μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο όπως 68 

ή 128 bits. Αυτό συμβαίνει επειδή κάποιοι παραλείπουν να αναφέρουν τα επιπλέον 

24 bits που χρησιμοποιούνται από το διάνυσμα αρχικοποίησης (Initialization Vector 

- IV). Αυτό το διάνυσμα ουσιαστικά αλλάζει για κάθε πακέτο και συνδυάζεται με το 

μυστικό κλειδί και έπειτα το αποτέλεσμα αυτών κρυπτογραφείται (Βλέπε [27]). Έτσι 

ακόμα και εάν τα αρχικά δεδομένα είναι ίδια, η κρυπτογραφημένη μορφή τους είναι 

πάντα διαφορετική. Το IV δεν είναι μυστικό, στέλνεται σε μη κρυπτογραφημένη 

μορφή σε κάθε μετάδοση ώστε ο παραλήπτης να είναι σε θέση να 

αποκρυπτογραφήσει την πληροφορία χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη τιμή IV. Τα 

κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο WEP έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

❖ Σταθερό μήκος: Συνήθως 40 ή 104 bit.  

❖ Στατικά: Δεν μεταβάλλεται η τιμή του κλειδιού εφόσον δεν αλλάξουν οι 

ρυθμίσεις.  

❖ Διαμοιραζόμενα (shared): Τόσο το σημείο πρόσβασης όσο και η κινητή συσκευή 

διαθέτουν αντίγραφο των ίδιων κλειδιών.  
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❖ Συμμετρικά: Χρήση του ίδιου κλειδιού για κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών. Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.11, η 

διάθεση των κλειδιών στα σημεία πρόσβασης και στις ασύρματες συσκευές 

πρέπει να γίνεται με ασφαλείς μεθόδους ανεξάρτητες του πρωτοκόλλου.  

 

5.6 Κρυπτογράφηση 
 

❖ Το μυστικό κλειδί συνδέεται με το διάνυσμα έναρξης και το αποτέλεσμα τους 

εισάγεται στον αλγόριθμο RC4.  

❖ O αλγόριθμος RC4 παράγει μια ακολουθία κλειδιού keystream από 

«ψευδοτυχαία» bits ίσα στο μήκος με τον αριθμό bits δεδομένων που πρέπει να 

διαβιβαστούν προσθέτοντας 4.  

❖ Για προστασία από αναρμόδια τροποποίηση δεδομένων, εφαρμόζεται ο 

αλγόριθμος ακεραιότητας πάνω στα δεδομένα και παράγεται το ICV.  

❖ Η κρυπτογράφηση ολοκληρώνεται με τη λογική πράξη του αποκλειστικού Η 

(XOR) μεταξύ της ακολουθίας κλειδιού και των δεδομένων που μετατράπηκαν 

σε ICV. Το προϊόν της διαδικασίας είναι ένα μήνυμα που περιέχει το IV και το 

κρυπτογράφημα. 

 

 Ο πιο σημαντικός αλγόριθμος WEP κρυπτογράφησης είναι ο αλγόριθμος RC4 ο 

οποίος μεταμορφώνει ένα σύντομο μυστικό κλειδί σε μια αυθαίρετα μακροχρόνια 

ακολουθία κλειδιού. Αυτή η μέθοδος κάνει απλή τη διαδικασία διανομής κλειδιού, 

αφού το μόνο που θα πρέπει να μεταδοθεί μεταξύ των σταθμών είναι το μυστικό 

κλειδί. Το διάνυσμα αρχικοποίησης επεκτείνει την διάρκεια ζωής του μυστικού 

κλειδιού. Στη μέθοδος WEP λοιπόν το μόνο που αλλάζει ανά συχνά διαστήματα 

είναι το διάνυσμα αρχικοποίησης ενώ το μυστικό κλειδί παραμένει πάντα ίδιο. Κάθε 

νέο IV καταλήγει σε μια νέα ακολουθία κλειδιού. Για την αποκρυπτογράφηση 

πρέπει το διάνυσμα αρχικοποίησης να αποσταλεί μαζί με το κρυπτογραφημένο 

πακέτο. Όταν ο παραλήπτης αποκρυπτογραφήσει το πακέτο υπολογίζει ξανά την 

τιμή ελέγχου ακεραιότητας και τη συγκρίνει με αυτή που περιείχε το πακέτο που 

παρέλαβε. Αν οι δύο τιμές ταυτίζονται, τότε θεωρείται ότι το πακέτο είναι έγκυρο. Ο 
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αλγόριθμος RC4 είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποδοτικότητα του 

WEP, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, αφού αυτός είναι στην 

ουσία η μηχανή κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το μυστικό κλειδί 

είναι στατικό, οπότε το IV είναι αυτό που καθορίζει κάθε φορά την ψευδοτυχαία 

ακολουθία. Επομένως, ο αλγόριθμος RC4 εξαρτάται μόνο από το IV.  

 

Εικόνα 19. Διάγραμμα αναπαράστασης διαδικασίας κρυπτογράφησης. 

5.7 TKIP 
 

Λόγω του κενού ασφαλείας που άφηνε το WEP, αναδύθηκε η λύση του TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol – TKIP), το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη 

ασφάλεια καθώς παρέχει ανάμιξη κλειδιών ανά πακέτο, έλεγχο ακεραιότητας 

μηνύματος και μηχανισμό αναπαραγωγής κλειδιών, ο οποίος επιδιορθώνει τα 

ελαττώματα του WEP. 

 

Η TKIP κρυπτογράφηση λειτουργεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση χρησιμοποιεί ένα 

μη γραμμικό πίνακα αντικατάστασης (S-Box) και συνδυάζει το κλειδί συνόδου 

(ΤΚ), τη MAC διεύθυνση του αποστολέα (ΤΑ) και τα τέσσερα πιο σημαντικά bytes 
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της τιμής του μετρητή ακολουθίας, (TKIP Sequence Counter), ο οποίος αυξάνει για 

κάθε τμήμα δεδομένων που τεμαχίζονται. Το κλειδί συνόδου αποτελείται από μια 

τιμή 128 bit, παρόμοια με την τιμή του WEP κλειδιού. Ο TKIP μετρητής ακολουθίας 

(TSC) είναι φτιαγμένος από την πηγαία διεύθυνση (SA), την διεύθυνση προορισμού 

(DA), την ιεραρχία και τα δεδομένα. Στην έξοδο παράγεται μία ενδιάμεση τιμή 

(ΤΤΑΚ), η οποία μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 

και για 216 πακέτα. Λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση του αποστολέα, η συνάρτηση 

παράγει διαφορετική ενδιάμεση τιμή για κάθε συσκευή, ακόμα και αν 

χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης από όλες τις συσκευές. Η δεύτερη 

φάση συγχωνεύει την τιμή ΤΤΑΚ με τα δύο λιγότερο σημαντικά bytes της τιμής του 

μετρητή ακολουθίας (TSC) και το κλειδί συνόδου (TK) για την εξαγωγή του τελικού 

κλειδιού κρυπτογράφησης. Τέλος κατά τα γνωστά από το WEP, υπολογίζεται το IV 

και γίνεται η κρυπτογράφηση από τον αλγόριθμο RC4. Το TKIP χρησιμοποιεί την 

802.1X αρχιτεκτονική επικύρωσης, σαν βάση για την ασφαλή ανταλλαγή του 

κλειδιού.  

 

Κεφάλαιο 6 

 

Συνεργασία έξυπνων ασύρματων συσκευών με IIoT 

 

6.1 Έξυπνες ασύρματες συσκευές. 
 

Η πλειοψηφία των εργασιών από τους Μηχανικούς γίνεται με τον παραδοσιακό 

τρόπο χρησιμοποιώντας τεχνικά σχέδια για τον εντοπισμό της θέσεως του κάθε 

εξαρτήματος αλλά και στυλό με μαρκαδόρους για την επισήμανση σημαντικών 

σημείων. Αυτή η μέθοδος είναι δοκιμασμένη και έχει δουλέψει πολλά χρόνια. 

Καθώς όμως η τεχνολογία προχωρά, η παραπάνω μέθοδος αντιμετωπίζει πολλές 

δυσκολίες μιας και υπάρχει πληθώρα δεδομένων που αφορούν εκατοντάδες σχέδια, 

χιλιάδες σελίδες δεδομένων (data sheets) που αφορούν προηγμένα ηλεκτρονικά 

συστήματα και με κίνδυνο πρόκλησης μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής 

καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες χαρτιού και μελανιού.  
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Η χρήση ασύρματων συσκευών όπως tablets, smartphones και laptops και η 

συνεργασία τους με βάσεις δεδομένων για την διαχείριση εργασιών που αφορούν 

μεγάλα έργα, συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα με την 

εισαγωγή της τεχνολογίας IIoT. Για κάθε έργο ακόμη και τώρα γίνεται η χρήση της 

παραδοσιακής μεθόδου στην αρχή ενώ καθώς αυτό προχωρά η αναζήτηση 

περισσοτέρων πληροφοριών κάνει να κρίνεται απαραίτητη η χρήση των έξυπνων 

συσκευών.  

 

Στις μέρες μας, οι έξυπνες συσκευές και ειδικότερα τα tablets χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερο για να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις μεταβολές που γίνονται 

κατα την διάρκεια της παραγωγής. Έρευνα δείχνει πως πάνω από το 20% των tablets 

εκτελούν λειτουργίες επεξεργασίας και δημιουργίας βάσεων δεδομένων πέρα απο 

την χρησιμότητα τους για την περιήγηση στο διαδίκτυο και την άντληση 

πληροφοριών που αφορούν τα manual των μηχανημάτων και συστημάτων.  

 

Εικόνα 20. Tablet που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές. 

Πολλοί Μηχανικοί υποστηρίζουν πως ο παραδοσιακός τρόπος χρησιμοποίησης 

τεχνικών σχεδίων (ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, υδραυλικών, μηχανολογικών, 

πνευματικών, δικτύων κ.α) ειδικότερα όταν βρίσκονται στον χώρο του πεδίου δεν 

βοηθά σε περιπτώσεις έργων που μπορεί να συνεργάζονται με χιλιάδες όργανα 

μετρήσεων και μηχανημάτων που είναι αριθμοδοτημένα και καταχωρημένα σε 
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έντυπα αρχεία καθώς πολλές αλλαγές στην τοπολογία τους προκαλεί σύγχιση. Το 

γεγονός αυτό, δημιουργεί πολλα προβλήματα όπως πιθανά λάθη που αφορούν 

αριθμοδοτημένες θέσεις, μείωση της αποτελεσματικότητας που αφορά την 

διαχείριση καταστάσεων, μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλάβης και 

υψηλό κόστος λόγω  πληρωμής έξτρα ωρών εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

6.2 Κριτήρια Επιλογής 
 

Η σχεδίαση και η μελέτη των έξυπνων ασύρματων συσκευών, έγινε με γνώμονα την 

αντοχή τους σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, όπως η πολύωρη λειτουργία 

τους σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση τους σε υψηλά επίπεδα σκόνης και 

θορύβου όσο αφορά το κομμάτι του υλικού τους (Βλέπε [1]). Οι οθόνες τους έχουν 

σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να προσαρμόζουν την φωτεινότητα τους αναλόγως του 

χώρου στον οποίο βρίσκονται, να μπορούν να λειτουργίσουν από Μηχανικούς που 

κάνουν χρήση γαντιών εργασίας αλλά και να περιστρέφουν την οθόνη τους σε ώστε 

να βοηθούν τον χρήστη να μπορεί να διαβάζει εύκολα σε χώρους περιορισμένους. 

Άλλα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής: 

 

❖ Η φορητότητα τους. 

❖ Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας (Έως 10 ώρες). 

❖ Χαμηλό κόστος. 

❖ Ενημέρωσεις εφαρμογών προγράμματος και δυνατότητα εγκατάστασης νέων 

εργαλείων διαχείρισης και επεξεργασίας (tools). 

❖ Εγκατεστημένα προγράμματα ασφαλείας και προστασίας από ιούς. 

❖ Άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της ίδιας εφαρμογής και μεταξύ 

υπηρεσιών Cloud μέσω e- mail και εφαρμογών messengers. 

❖ Άμεση πρόσβαση στα data sheets (εγχειρίδια κατασκευής) και στην βάση 

δεδομένων που διαθέτει όλα τα τεχνικά σχέδια των εξαρτημάτων- μηχανημάτων 

του έργου. 

❖ Διαθέτουν αντιεκρηκτική προστασία για την αποφυγή ατυχημάτων σε χώρους 

έφλεκτων πρώτων υλών. 
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6.3 Ασφάλεια 

 

Τα δεδομένα που λαμβάνουν και αποστέλουν οι συσκευές είναι τύπου generics και 

αποτελούν την γενίκευση των συμβατικών μοντέλων δομής δεδομένων. Ωστόσο η 

ασφάλεια τους παρέχεται για τις έξυπνες συσκευές σε όλα τα επίπεδα OSI 7- layer 

model και συγκεκριμένα: 

 

❖ Physical layer: Δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής των δεδομένων που 

περιέχουν σε περιπτώσεις κλοπής ή χασίματος. 

❖ Network layer: Το υλικό (hardware) του server βρίσκεται προστατευμένο από το 

λογισμικό firewall.  

❖ Session layer: Απαίτηση κωδικού πρόσβασης14 χαρακτήρων με δυνατότητα 

αυτόματου κλειδώματος μετά από συγκεκριμένο χρόνο που ρυθμίζεται αναλόγως 

τις απαιτήσεις του χρήστη τους. 

❖ Presentation layer: Χρησιμοποιείται η μέθοδος της κρυπτογράφησης. 

❖ Application layer: Πρόσβαση με διαφορετικούς λογαριασμούς ανα χρήστη στην 

ίδια συσκευή με την εισαγωγή δαχτυλικού αποτυπώματος ή μοναδικού κωδικού. 

 

6.4 Σύγκριση παραδοσιακής μεθόδου έναντι τεχνολογίας έξυπνων συσκευών. 

 

Σε γενικές γραμμές και αναλύοντας τις δύο μεθόδους παρατηρούμε πως με τον 

παραδοσιακό τρόπο σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο για την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων 

που δεν έχουν τυπωθεί σωστά αλλά και υψηλού κόστους που απαιτείται για την 

αμοιβή του εξειδικευμένου προσωπικού που αναζητά πληροφορίες που έχουν χαθεί 

ή καταστραφεί μειώνοντας δραστικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Από την 

άλλη πλευρά όμως η τεχνολογία των έξυπνων συσκευών βοηθά τον χρήστη να έχει 

πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και σε πληροφορίες που αφορούν 

τεχνικά σχέδια με δυνατότητα επεξεργασίας και ενημέρωσης τους μειώνοντας το 

κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα μιας και οι Μηχανικοί εστιάζουν 

στο πρόβλημα ή την ενημέρωση και όχι στην σπατάλη χρόνου για αναζήτηση.  
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  Θέματα Παραδοσιακή μέθοδος Νέα Τεχνολογία 

Καταγραφή διαδικασιών Χειρόγραφη καταγραφή 

συμβάντων. 

Άμεση και αυτόματη καταγραφή. 

Επικοινωνία πεδίου- ομάδας διαχείρισης Μέσω τηλεφώνου. Μέσω e- mails και messengers. 

Διαχείριση τεχνικών σχεδίων Ντοσιέ γεμάτο με σχέδια. Ανάκτηση από το Cloud. 

Περιβάλλον Σπατάλη χαρτιού και μελανιού. Φιλικό στο περιβάλλον με μικρή 

κατανάλωση. 

Επεξεργασία σχεδίων Σημείωση με μαρκαδόρο. Σημείωση με ηλεκτρονικό 

μαρκαδόρο και δυνατότητα άμεσης 

αλλαγής στοιχείων. 

Μετάδοση δεδομένων Δια χειρός μεταβίβαση. Άμεση λήψη και αποστολή μέσω 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας και 

Internet. 

Καταγραφή δεδομένων Είς διπλούν: Μια φορά σε χαρτί 

και στην συνέχεια σε Excel. 

Επιρρεπής σε λάθη. 

Μια φορά άμεσα και αυτόματα μέσω 

του συστήματος. 

Απώλεια δεδομένων Υψηλή πιθανότητα Ελάχιστη πιθανότητα κυριώς λόγω 

κλοπής και ιών. 

Λειτουργικότητα Μεταφορά σχεδίων και 

μαρκαδόρων με τα χέρια. 

Εύκολη μεταφορά και ελάχιστο 

βάρος. 

Πίνακας 6. Συγκριτικός πίνακας μεταξύ παραδοσιακής μεθόδου και χρήσης έξυπνων συσκευών. 

 

Κεφάλαιο 7 

 

Human Machine Interface (HMI) 

 

7.1 HMI  

 

Όταν μια έξυπνη φορητή συσκευή συνδέεται με το IIoT και είναι ικανή να έχει 

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε δεδομένα που συλλέγονται από το πεδίο 

παραγωγής, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον χειρισμό καταστάσεων βοηθώντας 

με αυτή την λειτουργία τους αναλυτές, μέσω διεπαφής (προγράμματος χειρισμού) να 

καλούν από το σύστημα πληροφορίες όποτε απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο. Η 

συλλογή δεδομένων είναι το πρώτο βήμα που γίνεται για να βοηθήσει στην εξαγωγή 

σημαντικών αποφάσεων μέσω κινητών συσκευών  που διαθέτουν την κατάλληλη 

διεπαφή HMI όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, tablets, και φορητούς Η/Π. Με την 
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σωστή επιλογή δεδομένων οι συσκευές που διαθέτουν  λύσεις με δυνατότητες 

τεχνολογίας HMI γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ συστημάτων ελέγχου παραγωγικής 

διαδικασίας και φορητών συσκευών που χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες 

τους. Με την εγκατάσταση του παραπάνω προγράμματος λογισμικού στις συσκευές 

πλέον η λειτουργικότητα των δεδομένων γίνεται προηγμένη παρέχοντας 

οπτικοποίηση των πληροφορίων με δυνατότητες επεξεργασίας μέσω κατάλληλων 

εργαλείων (tools).  

 

Εικόνα 21. Εγκατεστημένο πρόγραμμα HMI σε tablet. 

Είναι πολύ σύνηθες τα περισσότερα HMI να τρέχουν για την λειτουργία τους την 

πλατφόρμα του Microsoft Windows για να μπορέσουν να συνδεθούν σε ένα τοπικό 

δίκτυο εργοστασίου. Στις μέρες μας όμως, αυτό έχει αλλάξει και έχουν εγκαταστήσει 

και άλλες πλατφόρμες λογισμικού αυξάνοντας την λειτουργικότητα και 

συμβατότητα τους με διάφορα συστήματα χειρισμού και πολλών διαφορετικών 

τύπων  υλικού (hardware). Επίσης, έχουν την δυνατότητα να εγκαθιστούν νέες και 

να ενημερώνουν εφαρμογές όπου και να βρίσκεται ο χρήστης στον χώρο του 

εργοστασίου και να τις τρέχουν ακόμη και σε servers αλλά και σε ενσωματώμενα 

συστήματα χωρίς να πειράζονται οι ρυθμίσεις την εκάστοτε συσκευής.  

 

7.2 Πλεονεκτήματα HMI. 
 

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των διεπαφών HMI είναι η πρόσβαση σε 

δεδομένα απομακρυσμένα μέσω ασύρματων συσκευών διασυνδεδεμένων στο 
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Διαδίκτυο καια αποθήκευσης τους σε αρχεία κειμένων κατηγοριοποιώντας τα σε 

φακέλους, σε μορφή υπολογιστικών φύλλων (Excel) και τέλος σε σχηματίζοντας 

βάση δεδομένων διαφορετικών μοντέλων κρατώντας ταυτόχρονα ιστορικό. Η 

διεπαφή HMI έχει την δυνατότητα να συνδεθεί και να επικοινωνεί με ένα 

συνεργαζόμενο εξυπηρετητή (server), με ασύρματα προηγμένα αισθητήρια που 

φέρουν λογισμικό, με κόμβους (Highways) αλλά και με υπηρεσίες Cloud με σκοπό 

την αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα. Τα δεδομένα με τους παραπάνω 

τρόπους μπορούν να παρέχουν εικόνα και να επεξεργαστούν από ομάδες 

Μηχανικών, χειριστές, συστήματα αναλύσεων και συντηρητές. Η χρησιμότητα τους 

συνεισφέρει σημαντικά στους εξής τομείς: 

 

❖ Στην συντήρηση. 

❖ Στην διάγνωση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία. 

❖ Στην οπτικοποίηση της πληροφορίας με στατιστικά διαγράμματα που συλλέγεται 

από το πεδίο. 

❖ Στην πρόβλεψη, την ενημέρωση και αποφυγή ανεξέλεγκτων καταστάσεων. 

❖ Στην αυτόματη παραγγελία ανταλλακτικών όταν αναλώσιμα υλικά φτάνουν 

κοντά στις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

❖ Προτείνει ρύθμιση λειτουργιών σε συνεργασία με τα συστήματα ανάλυσης για 

την μείωση του κόστους παραγωγής. 

 

7.3 Κριτήρια ανάπτυξης διεπαφής HMI. 
 

Μια τυπική διεπαφή που μεσολαβεί μεταξύ μηχανής και χρήστη θα πρέπει να 

παρέχει υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ευκολία στην χρήση αλλά και 

συμβατότητα στην επικοινωνία μεταξύ των δύο. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με συγκεκριμένα κριτήρια για να μπορέσει να εκτελέσει λειτουργίες. Πιο 

αναλυτικά παρατίθονται τα παρακάτω: 
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Εικόνα 22. Κύκλος εργασιών HMI. 

7.3.1 Λειτουργικότητα 
 

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ ‘οψιν ο αριθμός των λειτουργιών που θα μπορέσει να 

χειριστεί σε πραγματικό χρόνο μια διεπαφή. Αν για παράδειγμα, μια λειτουργία 

μπορεί να είναι το πάτημα ενός κουμπιού στην έξυπνη συσκευή, το αυτόματο 

κλείδωμα μετά από κάποιο ανενεργό χρόνο ή κατάσταση αναστολής λειτουργίας 

τους υπάρχουν και πολλαπλές λειτουργίες που για παράδειγμα να απαιτούν την 

χρήση περισσοτέρων από μια οθονών για την επιλογή ρυθμίσεων και χειρισμού μιας 

κατάστασης.  

 

7.3.2 Βαθμός πολυπλοκότητας που αφορά την μονάδα εισόδου. 
 

Ένα εξάρτημα που συνεργάζεται με την μονάδα εισόδου ενός συστήματος μπορεί να 

είναι κάτι απλό όπως ένας διακόπτης on/off ή μια οθόνη touchscreen. Η περίπτωση 

όμως, των διεπαφών τεχνολογίας HMI που χρησιμοποιούν και οθόνες αφής μπορούν 

να δέχονται σαν είσοδο πολύπλοκες εισροές δεδομένων και να τις απλοποιούν με 

τρόπο που διευκολύνει την χρήση τους. Στο παραπάνω, βοηθά εάν οριστούν εξ’ 
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αρχής οι απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής για την σωστή επιλογή της 

τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί από την διεπαφή. 

 

7.3.3 Feedback χειριστή. 
 

Το feedback είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για το χτίσιμο μιας διεπαφής, 

καθώς ενημερώνει το χρήστη για το τι ακριβώς συμβαίνει μετά την εντολή 

εκτέλεσης κάποιας ενέργειας αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της. Το feedback μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής όπως οπτικό 

μέσω των οθονών, ακουστικό μέσω του βομβητή της συσκευής HMI, απτό μέσω 

κάποιας δόνησης ή ακομή ο συνδιασμός όλων των παραπάνω διαφέροντας κάθε 

φορά ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη. Η εφαρμογή του feedback που 

παρέχεται από την διεπαφή κρίνεται απαραίτητη ιδίως σε συστήματα που δεν 

διαθέτουν κινητά μηχανικά μέρη και δεν υπάρχει επιβεβαίωση μετά την εντολή 

εκτέλεσης μια ενέργειας.  

 

7.3.4 Διασυνδεσιμότητα. 
 

Τα HMI συστήματα θα πρέπει να είναι ικανά να συνδεθούν με το Control room, τους 

ασύρματους αισθητήρες, τα συστήματα αναλύσεων, με τους κόμβους highways, με 

υπηρεσίες Cloud αλλά και με άλλα συναφούw είδους συστήματα μέσω ασύρματης 

και μη επικοινωνίας (σειριακή μετάδοση δεδομένων) για την προβολή της γενικής 

εικόνας των μηχανών. 

 

7.4 Προϋποθέσεις κατασκευής συσκευών HMI. 
 

Το φυσικό περιβάλλον χρήσης της συσκευής HMI κρίνει και τις απαιτήσεις που 

υπάρχουν για την ανθεκτικότητα της κατασκευής της. Όπως για παράδειγμα, υψηλά 

επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασίας, ακτινοβολίας, σκόνης, δόνησης, πιθανής πτώσης 

και γενικότερα σκληρής χρήσης σε περιβάλλον εργοστασίου. 
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7.4.1 Διάρκεια ζωής. 
 

Τα συστήματα HMI θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην σκληρή καθημερινή και 

πολύωρη χρήση τους αλλά θα πρέπει η διάρκεια ζωής τους να είναι αρκετή και 

τουλάχιστον τόσο όσο και ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού που υποστηρίζουν.  

 

7.4.2 Πρότυπα. 
 

Η θεμελιώδης γνώση των προτύπων που αφορούν την τεχνική εργονομία και τον 

σχεδιασμό των HMI είναι απαραίτητη για την κατασκευή τους. Μερικές από αυτές 

είναι οι εξής: Τα Ομοσπονδιακά πρότυπα που ορίζονται από τους Αμερικανούς για 

άτομα με ειδικές ανάγκες και είναι το SEMI S2-93, της παγκόσμιας ένωσης 

βιομηχανίας ημιαγωγών, ANSI, IEEE, του διεθνούς Οργανισμού τυποποίησης ISO 

και άλλες. 

 

7.4.3 Ορισμός του χρήστη. 
 

Το κλειδί Για την επιτυχή εφαρμογή του HMI είναι η σωστή κατανόηση των 

λειτουργιών του από τον χρήστη. Στην περίπτωση, που ο χρήστης των εφαρμογών 

του HMI είναι άπειρος ή το χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση απλών 

λειτουργιών κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη του προγράμματος της διεπαφής να 

είναι απλή και να υπάρχει επαναληψιμότητα συλλογής δεδομένων από το πεδίο. Από 

την άλλη, αν ο χρήστης είναι έμπειρος και απαιτείται πιο προηγμένος έλεγχος θα 

πρέπει το πρόγραμμα της διεπαφής να επικοινωνεί μαζί του σε πολλαπλά στρώματα 

και επίπεδα κάνοντας χρήση ειδικών λειτουργιών. 
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Εικόνα 23. Εξομοιωτής χειρισμού HMI. 

 

7.4.4 Συνδιασμός χρωμάτων. 
 

Το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση των χρωμάτων ειδοποίησης είναι η 

απλότητα όπως η αποφυγή πολλών χρωμάτων ή flashing alarms. Τα τρεία χρώματα 

των φαναριών κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο είναι η καλύτερη επιλογή.  

 

❖ Κόκκινο για stop και ένδειξη σφάλματος. 

❖ Κίτρινο για προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. 

❖ Πράσσινο για OK/start/go/pass. 

 

7.4.5 Είδη ελέγχου κέρσορα. 
 

Η κατάλληλη επιλογή για το είδος του κέρσορα που θα χρησιμοποιηθεί από μια 

διεπαφή εξαρτάται από την εφαρμογή. Ορισμένα είδη είναι τα trackballs, joysticks, 

keypads, touchpads κ.α.  

 

7.4.6 Είδη οθονών προβολής. 
 

Η βασική λειτουργία τους είναι να παρέχουν πληροφορίες αλληλεπιδρώντας με τον 

χρήστη αναλόγως τις απαιτήσεις. Κάποιοι από τους τύπους που βρίσκουν εφαρμογή 
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σε διεπαφές HMI είναι οθόνες LCD, οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός OLEDS, 

Active matrix, FED, plasma κ.α. 

 

Εικόνα 24. Βιομηχανκού τύπου χειριστήριο HMI. 

 

Κεφάλαιο 8 

 

Cloud Computing 

 

8.1 Γενικά 

 

Σύμφωνα με τους Mell Peter, Grance Timothy (2011) το Cloud computing είναι ένα 

μοντέλο που επιτρέπει με εύκολο τρόπο την δυνατότητα πρόσβασης σε μια φάρμα 

υπολογιστικών πόρων (δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές) με 

ταχύτατο τρόπο και  ελάχιστη προσπάθεια ή  επίβλεψη. 

 

Ο Staten James (2008) ορίζει ότι η υπολογιστική νέφους είναι η «πηγή» μέσω της 

οποίας είναι δυνατό να αποκτήσει κανείς δυνατότητα υψηλής επεκτασιμότητας και 

εύκολη διαχείριση υπολογιστικών πόρων. Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα να 

φιλοξενήσει εφαρμογές τελικού χρήστη και τέλος να χρεώσει σε νομισματικές 

μονάδες για τις διευκολύνσεις αυτές ανάλογα με την χρήση των πόρων 

απολογιστικά. 

 

http://www.cio.com/article/455173/Who_s_Getting_ROI_from_Cloud_Computing_Now?source=artrel_to
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Το Cloud Computing είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο μεταξύ 

των απομακρυσμένων κεντρικών παροχέων (servers) για τη συντήρηση δεδομένων 

και εφαρμογών. Επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν 

εφαρμογές χωρίς απαραίτητα να τις εγκαταστήσουν και να έχουν πρόσβαση στους 

προσωπικούς τους φακέλους μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένου στο 

Διαδίκτυο. Ένα απλό παράδειγμα υπολογιστικού νέφους είναι τα ηλεκτρονικά 

ταχυδρομεία Yahoomail, Gmail, Hotmail.  

 

Εικόνα 25. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους χρήστες του Google για την τεχνολογία Cloud 

Computing. 

Δεν χρειάζεται λογισμικό ή παροχέας για να το χρησιμοποιήσουμε. Το λογισμικό 

του παροχέα και του διαχειριστή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων βρίσκεται σε αυτό 

το διαδικτυακό σύννεφο και ρυθμίζεται εξ’ ολοκλήρου από τον αντίστοιχο παροχέα 

υπηρεσιών π.χ G-mail, Google. Οι καταναλωτές απλά χρησιμοποιούν το λογισμικό 

μόνοι τους και απολαμβάνουν τις παροχές και τα οφέλη των υπηρεσιών αυτών, 

δηλαδή τη λήψη και την αποστολή μηνυμάτων. Το Cloud Computing είναι η παροχή 
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της πληροφορικής ως υπηρεσία και όχι ως ένα προϊόν, σύμφωνα με την οποία, 

μοιράζονται πόρους, λογισμικό και πληροφορίες παρέχονται στους υπολογιστές και 

σε άλλες συσκευές, μέσω δικτύου. Το Cloud Computing είναι ένα μοντέλο που 

επιτρέπει ευέλικτη, on-demand δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο 

παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, servers, αποθηκευτικοί 

χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να 

διατεθεί με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της 

υπηρεσίας. Αυτό το cloud μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από 

τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών που είναι το SaaS, PaaS, IaaS.  

 

Εικόνα 26. Χαρακτηριστικά υπηρεσιών Cloud Computing. 
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8.2 Ιστορικά στοιχεία 
 

Η αρχική ιδέα του «Υπολογιστικού Νέφους» χρονολογείται από τη δεκαετία του 

1950, όταν μεγάλης κλίμακας κεντρικών υπολογιστών, άρχισαν να διατίθενται σε 

πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, προσβάσιμα μέσω ατομικών τερματικών. Επειδή 

ήταν δαπανηρή η απόκτηση κεντρικού υπολογιστή, ήταν αναγκαίο να βρεθούν 

τρόποι να έχουμε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης σε αυτά, επιτρέποντας σε 

πολλαπλούς χρήστες να μοιράζονται ταυτόχρονα την φυσική πρόσβαση στον 

κεντρικό υπολογιστή από πολλαπλά τερματικά, καθώς και να μοιράζονται το χρόνο 

της CPU, εξαλείφοντας τις περιόδους αδράνειας, η οποία έγινε γνωστή στη 

βιομηχανία των δικτύων ως timesharing. Καθώς οι υπολογιστές έγιναν πιο 

διαδεδομένοι, οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι ήθελαν να διερευνήσουν τρόπους 

ώστε να διατίθεται μεγάλης κλίμακας υπολογιστική ισχύ σε περισσότερους χρήστες 

μέσω του καταμερισμού του χρόνου. Αυτό θα γινόταν με τη χρήση αλγορίθμων, 

ώστε τόσο η υποδομή όσο και οι εφαρμογές να παρέχουν την αποδοτικότερη χρήση 

τους, με προτεραιότητα στην πρόσβαση της CPU για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των τελικών χρηστών. 

 

 Ο John McCarthy αποφάνθηκε το 1960 ότι "η αξιοποίηση του χρόνου χρήσης 

υπολογιστικών πόρων μπορεί κάποια μέρα να οργανωθεί ως κοινής ωφελείας." 

Σχεδόν όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του «Υπολογιστικού Νέφους» (η ελαστική 

διάταξη, η απευθείας σύνδεση, η ψευδαίσθηση του άπειρου χώρου), σε σύγκριση με 

τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση των δημόσιων υπηρεσιών μιας 

κοινότητας, είχαν διερευνηθεί το 1966 στο βιβλίο του Douglas Parkhill, «The 

Challenge of the Computer Utility». 

 

 Άλλοι μελετητές έχουν δείξει ότι οι ρίζες του «Υπολογιστικού Νέφους» πάνε πίσω 

στη δεκαετία του 1950, όταν ο επιστήμονας Herb Grosch (ο συντάκτης του νόμου 

Grosch), θεωρούσε ότι ολόκληρος ο κόσμος θα μπορούσε να λειτουργήσει με 

τερματικά που θα χρησιμοποιούσαν 15 μεγάλα κέντρα δεδομένων. Λόγω της αξίας 

αυτών των ισχυρών υπολογιστών, πολλές εταιρείες και φορείς θα μπορούσαν να 
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επωφεληθούν από την αποδοτικότητα αυτών των υπολογιστών μέσω του 

καταμερισμού του χρόνου, όπως η GEISCO της GE, η IBM, η Tymshare (ιδρύθηκε 

το 1966) κ.ά. Ήδη από το 1970 ένα ήταν κοινό αποδεκτό: η πανταχού παρούσα 

διαθεσιμότητα των δικτύων υψηλής χωρητικότητας, οι χαμηλού κόστους 

υπολογιστές και συσκευές αποθήκευσης, καθώς και η ευρεία υιοθέτηση της service 

oriented αρχιτεκτονικής έχουν οδηγήσει σε τεράστια ανάγκη εξέλιξης του cloud 

computing.  

 

 Στη συνέχεια η Amazon έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

«Υπολογιστικού Νέφους» με τον εκσυγχρονισμό των κέντρων δεδομένων τους, η 

οποία, όπως και τα περισσότερα δίκτυα υπολογιστών, χρησιμοποιούσαν μόλις το 

10% της χωρητικότητάς τους ανά πάσα στιγμή, μόνο και μόνο για να αφήσει χώρο 

για περιστασιακές αιχμές χρήσης του δικτύου. Αφού διαπίστωσε ότι η νέα 

αρχιτεκτονική τύπου σύννεφο οδήγησε σε σημαντικές εσωτερικές βελτιώσεις της  

αποτελεσματικότητας προσθέτοντας νέες λειτουργίες, η Amazon ξεκίνησε μια 

αναπτυξιακή προσπάθεια για να παρέχει ένα νέο προϊόν, το «Υπολογιστικό Νέφος» 

σε εξωτερικούς πελάτες. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν το Amazon 

Web Service (AWS) με υπολογιστική χρησιμότητα (utility computing) από το 2006. 

Στις αρχές του 2008, το Eucalyptus έγινε η πρώτη open-source, AWS API συμβατή 

πλατφόρμα για την ανάπτυξη των private clouds. Στις αρχές του 2008, η 

OpenNebula, ενισχύεται με το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή «RESERVOIR», και έγινε έτσι το πρώτο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για 

την ανάπτυξη των ιδιωτικών και υβριδικών clouds, για την ομοσπονδία των clouds. 

Κατά το ίδιο έτος, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών για cloud-based υποδομές, στο πλαίσιο προγράμματος που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το όνομα «IRMOS», με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον cloud σε πραγματικό χρόνο.  

 

Έως τα μέσα του 2008, η εταιρεία Gartner είδε μια ευκαιρία για το «Υπολογιστικό 

Νέφος», να διαμορφώσει τη σχέση μεταξύ των καταναλωτών των υπηρεσιών 
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πληροφορικής, σε εκείνους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληροφορικής και 

εκείνους που τις πωλούν, αρχίζοντας να στρέφεται στην αξιοποίηση του Cloud 

Computing. Στις 1 Μαρτίου 2011, η IBM ανακοίνωσε τη χρήση του Smarter 

Computing framework για την υποστήριξη του Smarter Planet. Το 2012, ο Δρ John 

Biju και ο Δρ Souheil Khaddaj περιγράφουν το σύννεφο ως μια εικονική και 

σημασιολογική πηγή πληροφοριών. 

 

8.3 Λειτουργικό σύστημα 

 

Λειτουργικό σύστημα ή ΛΣ (αγγλικά: Operating System ή OS) ονομάζεται στην 

επιστήμη της πληροφορικής το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων. Το λειτουργικό σύστημα παρέχει ένα θεμέλιο, ένα μεσολαβητικό 

επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού, διαμέσου του οποίου 

οι εφαρμογές αντιλαμβάνονται εμμέσως τον υπολογιστή. Μια από τις κεντρικές 

αρμοδιότητες του λειτουργικού συστήματος είναι η διαχείριση του υλικού, 

απαλλάσσοντας έτσι το λογισμικό του χρήστη από τον άμεσο και επίπονο χειρισμό 

του υπολογιστή και καθιστώντας ευκολότερο τον προγραμματισμό τους.  

 

 Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές (παλάμης, επιτραπέζιοι, υπερυπολογιστές, ακόμη 

και παιχνιδομηχανές) χρησιμοποιούν έναν τύπο λειτουργικού συστήματος. Ορισμένα 

παλαιότερα μοντέλα ωστόσο βασίζονται σε ένα ενσωματωμένο λειτουργικό 

σύστημα, το οποίο περιέχεται σε έναν οπτικό δίσκο ή άλλες συσκευές αποθήκευσης 

δεδομένων (Βλέπε [15]).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%8C%CE%BB%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/CD
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Εικόνα 27. Δομή λειτουργικού συστήματος. 

 

8.4 Virtualization 
 

Στην ουσία, το Virtualization μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το hardware σε 

software. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό, για να μετατρέψουμε ή 

αλλιώς να κάνουμε «virtualize» τους φυσικούς πόρους ενός  υπολογιστή, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΜΕ (CPU), Μνήμη (RAM), σκληρό δίσκο (hard disk) 

και ελεγκτή δικτύου (network controller), προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα 

πλήρως λειτουργικό ιδεατό μηχάνημα (virtual machine) που μπορεί να «τρέχει» το 

δικό του λειτουργικό σύστημα και τις δικές του εφαρμογές ακριβώς όπως ένας 

«πραγματικός» υπολογιστής (Βλέπε [13]). 
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Εικόνα 28. Ιδεατή εικόνα Virtualization. 

 Πολλαπλά virtual machines μπορούν να μοιράζονται τους φυσικούς πόρους χωρίς 

να επηρεάζουν το ένα το άλλο έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να τρέξουμε 

πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές παράλληλα σε έναν υπολογιστή, 

μοιράζοντάς τον ουσιαστικά σε πολλούς ιδεατούς υπολογιστές (virtual machines). 

 

Εικόνα 29. Σύγκριση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με VM. 
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8.5 Προσφερόμενες Υπηρεσίες Cloud 
 

To Cloud Computing μπορεί να διαχωριστεί σε τρείς κατηγορίες ως προς το είδος 

των υπηρεσιών που έχει την δυνατότητα να προσφέρει. Ονομαστικά είναι οι εξής: 

Software-as-as-a-Service, Platform-as-a-Service και το Infrastructure-as-a-Service. 

To κάθε ένα από αυτά εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και προσφέρει διαφορετικές 

υπηρεσίες. 

 

8.5.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 

 

Infrastructure as a Service είναι η υπηρεσία διάθεσης υλικοτεχνικής υποδομής 

(hardware) όπως διακομιστές (servers), αποθηκευτικά μέσα (storage), υποδομές 

δικτύου (network) και σχετικού με αυτά λογισμικό όπως λειτουργικά συστήματα 

(operating systems), τεχνολογίες εξομοίωσης (virtualization technology) και 

συστήματα διαχείρισης αρχείων (file systems). Πρόκειται για μια εξέλιξη του 

μοντέλου της παραδοσιακής φιλοξενίας αρχείων, η οποία όμως στην νέα της μορφή 

δεν απαιτεί μακροχρόνιες συμβάσεις ενώ επιπλέον επιτρέπει στους τελικούς χρήστες 

να δεσμεύουν και να χρησιμοπιούν δυναμικά τις υποδομές ανάλογα με την ζήτηση.  

 

Στο μοντέλο αυτό ο πάροχος IaaS εκτελεί πολύ λίγες εργασίες υποστήριξης και οι 

τελικοί χρήστες πρέπει να διαμοιράσουν και να διαχειριστούν τις υπηρεσίες με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως θα έκαναν αν οι υποδομές ήταν στο δικό τους data center. 

Το μοντέλο Infrastructure as a Service  είναι μια μορφή φιλοξενίας (hosting). 

Περιλαμβάνει πρόσβαση στο δίκτυο καθώς και υπηρεσίες δρομολόγησης και 

αποθήκευσης δεδομένων. Ο πάροχος IaaS σε γενικές γραμμές συντηρεί το υλικό 

και  διαχειρίζεται τις υπηρεσίες (services) που είναι αναγκαίες για να «τρέξουν» τα 

λογισμικά. Η δυναμική αυξομείωση του εύρους ζώνης (bandwidth), της μνήμης, και 

του αποθηκευτικού χώρου είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου. Η 

ταχύτητα της δυναμικής προσαρμογής και η τιμολόγηση της αποτελεί πεδίο ισχυρού 

ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών IaaS.  

 



  

 

Α.Ε.Ι  ΠΕΙΡΑΙΑ  TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  

 

 

 

68 

 

 

 

Δεκάδες εκατοντάδες εφαρμογές που υποστηρίζουν παράλληλη χρήση σε διάφορες 

συσκευές (smart phones, tablets, desktop applications) εμπίπτουν στην κατηγορία 

αυτή. Τα δεδομένα τους είναι αποθηκευμένα σε υποδομές του Cloud και γίνονται 

διαθέσιμα προς χρήση στην τελευταία τους μορφή από όποια συσκευή και αν 

ζητηθούν.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Application

Infrastructure Software

Operating System

Virtualization

Server Storage Network

Ευθύνη χρήστη

Ευθύνη παρόχου

                                                Εικόνα 30. Μοντέλο υπηρεσίας IaaS. 

 

 

8.5.2 Platform as a Service (PaS) 

 

Ο πάροχος είναι δυνατόν να προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή (IaaS) καθώς και 

συγκεκριμένης κατηγορίας software, όπως ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης 

λογισμικού, γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων και λοιπά εργαλεία 

ανάπτυξης με την βοήθεια των οποίων ο τελικός χρήστης μπορεί να αναπτύξει το 

δικό του λογισμικό. Το μοντέλο Platform as a Service (PaaS) είναι ένα περιβάλλον 

ανάπτυξης, εγκατάστασης και διανομής λογισμικού και παρέχεται ως υπηρεσία σε 

προγραμματιστές μέσω του διαδικτύου. Διευκολύνει την ανάπτυξη του λογισμικού 

και τον διαμοιρασμό του απαλλαγμένο από το κόστος και την πολυπλοκότητα της 
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αγοράς και της διαχείρισης της αναγκαίας υποδομής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει όλες 

τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη του κύκλου ζωής του 

λογισμικού. 

 

 Με το μοντέλο PaaS οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές 

διαδικτύου (web applications) χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν κανένα 

«εργαλείο» τοπικά στον υπολογιστή τους ενώ μπορούν να διανείμουν τα λογισμικά 

που παράγουν χωρίς χρήση κανενός ιδιαίτερου εργαλείου διαχείρισης. 

Η Microsoft τα τελευταία  χρόνια διαθέτει το Microsoft Azure, το οποίο είναι μια 

από τις πιο δημοφιλείς εκδοχές του PaaS. Επαγγελματίες της πληροφορικής μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τελευταίας γενιάς και να αναπτύσσουν λογισμικό 

απ’ ευθείας στο σύννεφο. 

Platform as a Service

Infrastructure Software

Operating System

Virtualization

Server Storage Network

Ευθύνη χρήστη

Ευθύνη παρόχου

Application

 

Εικόνα 31. Μοντέλο υπηρεσίας PaaS. 

 

8.5.3 Software as a Service (SaaS) 
 

Ο πάροχος είναι δυνατόν να προσφέρει στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε 

διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες 
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συσκευές με χρήση απλών διεπαφών πελάτη πχ ένα web browser, ο οποίος επιτρέπει 

την πρόσβαση στον διακομιστή (server) των λογισμικών. Τα λογισμικά αποτελούν 

ιδιοκτησία του παρόχου. Ως αντάλλαγμα των παραπάνω διευκολύνσεων ο τελικός 

χρήστης καλείται να καταβάλει μίσθωμα για την χρήση τους (Βλέπε [16]). 

 

Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχει ανάγκη ο τελικός χρήστης να προβεί σε σχεδίαση και 

ανάπτυξη λογισμικού. Η μόνη εργασία που χρειάζεται να γίνει είναι 

παραμετροποίηση, ώστε το λογισμικό να ικανοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις ανάγκες του. Δεν υπάρχει καμία πράξη αγοροπωλησίας software, ενώ η 

αμοιβή που ο τελικός χρήστης υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο αφορά 

μονάχα την χρήση του λογισμικού και την αποθήκευση των εγγραφών του. 

Ένας SaaS πάροχος κανονικά φιλοξενεί και διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα 

λογισμικά χρησιμοποιώντας ιδιόκτητες υποδομές, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη διαθεσιμότητα  σε πολλαπλούς χρήστες μέσω του διαδικτύου. 

Software as a Service

Infrastructure Software

Operating System

Virtualization

Server Storage Network

Ευθύνη χρήστη

Ευθύνη παρόχου

Application

 

Εικόνα 32. Μοντέλο υπηρεσίας SaaS. 
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8.6 Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Cloud Computing 

 

❖ On-demand self-service. (Αυτοεξυπηρέτηση κατά απαίτηση). Ο καταναλωτής 

μπορεί να κάνει χρήση των υπολογιστικών πόρων που χρειάζεται (όπως ο χρόνος 

που θα χρησιμοποιήσει στον server και το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου 

που θα χρησιμοποιήσει μέσω δικτύου αυτόματα) χωρίς ανθρώπινη 

διαμεσολάβηση με τον πάροχο της εκάστοτε υπηρεσίας.  

 

❖ Ubiquitous network access. (Ευρεία δικτυακή πρόσβαση) Οι δυνατότητες αυτές 

είναι διαθέσιμες δια μέσω δικτύου και η πρόσβαση μπορεί να γίνει δια μέσω 

μηχανισμών και ετερόκλητων πλατφόρμων χρηστών (π.χ. Κινητά τηλέφωνα, 

φορητούς υπολογιστές, PDA). 

 

❖ Location independent resource pooling. (Κοινή διάθεση των πόρων) Οι 

υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν 

πολλαπλούς καταναλωτές με τη χρήση του μοντέλου πολλαπλών μισθωτών 

(multitenant), με τους διάφορους φυσικούς και εικονικούς πόρους να ανατίθενται 

δυναμικά και εκ νέου ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Ο καταναλωτής 

γενικά δεν έχει κανένα έλεγχο και γνώση για την ακριβή τοποθέτηση του 

παρεχόμενου πόρου, αλλά μπορεί να δύναται να προσδιορίσει σε ένα πιο 

αφηρημένο επίπεδο την τοποθεσία όπως η χώρα η πόλη ή το συγκεκριμένο data-

center. Παραδείγματα τέτοιων πόρων είναι αποθηκευτικός χώρος, επεξεργασία, 

μνήμη, εύρος ζώνης δικτύου, και εικονικές μηχανές. 

 

❖ Rapid elasticity. (Ταχεία ελαστικότητα) Αυτοί οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν 

άμεσα, ελαστικά και πολλές φορές αυτόματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

άμεσα την ένδειξη ως μη διαθέσιμοι και γρήγορα να αποδεσμευτούν και να 

εμφανιστούν και πάλι ως διαθέσιμοι. Στον τελικό χρήστη οι δυνατότητες αυτές 

που είναι διαθέσιμες να παρακολουθήσει συχνά μοιάζουν να είναι άπειρες και 

μπορούν να αγοραστούν – αποκτηθούν σε οποιαδήποτε ποσότητα, οποιαδήποτε 

στιγμή (Βλέπε [19]). 
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❖ Measured Service. (Μετρήσιμα επίπεδα παροχής υπηρεσιών) Τα συστήματα 

Cloud ελέγχουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη χρήση των υπολογιστικών 

πόρων, χρησιμοποιώντας μετρητικά συστήματα σε κάποιο από τα επίπεδα 

αφαίρεσης που εισάγουν, το οποίο και είναι κατάλληλο για την συγκεκριμένη 

παρεχόμενη υπηρεσία (αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικής ισχύος, εύρους 

ζώνης, ενεργού αριθμού χρηστών κλπ.). Η χρήση των πόρων μπορεί να 

παρακολουθηθεί, ελεγχθεί και να αναφερθεί ότι παρέχει διαφάνεια και για τις 

δύο πλευρές, τελικού χρήστη – καταναλωτή και παρόχου της χρησιμοποιούμενης 

υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 33. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Cloud Computing. 
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8.7 Μοντέλα ανάπτυξης Cloud Computing 

 

Το υπολογιστικό σύννεφο μπορεί επίσης να ταξινομηθεί με βάση το υποκείμενο 

μοντέλο ανάπτυξης των υποδομών, σε Δημόσιο, Ιδιωτικό και Υβριδικό. Τα 

διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης των υποδομών διακρίνονται από την αρχιτεκτονική 

τους, την τοποθεσία που έχουν εγκατεστημένο το data center που υποστηρίζει το 

υπολογιστικό νέφος και τις ανάγκες του τελικού πελάτη. 

 
Εικόνα 34. Μοντέλα ανάπτυξης Cloud Computing. 

 

8.7.1 Ιδιωτικό υπολογιστικό σύννεφο 

 

Ιδιωτικό υπολογιστικό σύννεφο ονομάζεται το Cloud που είναι φτιαγμένο για την 

αποκλειστική χρήση ενός και μόνο πελάτη. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές 

ανάλογα με το καθεστώς ιδιοκτησίας του, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κ.α. 

Ιδιαίτερο πάντως χαρακτηριστικό του είναι η αποκλειστική χρήση του από ένα και 

μόνο πελάτη. 

 

Ένα ιδιωτικό Cloud επίσης είναι δυνατό να αποτελεί ιδιοκτησία του πελάτη. Η 

εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση του ωστόσο δεν γίνεται από αυτόν. Οι 

φυσικές υποδομές (πχ servers) είναι δυνατόν να βρίσκονται είτε στις εγκαταστάσεις 

του πελάτη είτε στις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας. 

 

http://apythanos.blogspot.gr/2012/10/cloud-computing_4.html
http://apythanos.blogspot.gr/2012/10/cloud-computing_5514.html
http://apythanos.blogspot.gr/2012/10/cloud-computing_7943.html
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Πρόσφατα θεσπίστηκε ο όρος του «εικονικού ιδιωτικού νέφους» 

(virtual private cloud). Σε ένα τέτοιο εικονικό ιδιωτικό νέφος δεσμεύονται φυσικές 

υποδομές από ένα δημόσιο υπολογιστικό σύννεφο για την αποκλειστική χρήση ενός 

και μόνο πελάτη. Εξαιτίας της δέσμευσης των πόρων ο πελάτης μπορεί να είναι 

βέβαιος ότι τα δεδομένα του αποθηκεύονται και η επεξεργασία τους γίνεται μονάχα 

σε παραχωρημένους σε αυτόν  διακομιστές στους οποίους βεβαίως έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. 

 

Εικόνα 35. Ιδιωτικό υπολογιστικό σύννεφο. 

 

8.7.2 Δημόσιο Υπολογιστικό Σύννεφο 

 

Το Δημόσιο υπολογιστικό σύννεφο είναι ιδιοκτησία του παρόχου των 

υπηρεσιών Cloud. Μια τέτοια υπηρεσία υποστηρίζει διάφορες εφαρμογές τις οποίες 

διάφοροι πελάτες χρησιμοποιούν και ως αντάλλαγμα για την χρήση τους 

καταβάλλουν ενοίκιο ανάλογο προς την χρήση που έκαναν. 
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Εικόνα 36. Δημόσιο Υπολογιστικό Σύννεφο. 

8.7.3 Υβριδικό υπολογιστικό σύννεφο 

 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω μοντέλων ανάπτυξης των υπολογιστικών 

σύννεφων, μπορεί να οριστεί ως υβριδικό μοντέλο. 
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Εικόνα 37. Υβριδικό υπολογιστικό σύννεφο. 

 

8.8 Ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη  
 

Παρακάτω παρουσιάζονται επτά ζητήματα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη όσον αφορά τα συστήματα Cloud Computing (Βλέπε [17]).  

 

❖ Προνομιακή πρόσβαση των χρηστών (Privileged user access), έχει να κάνει με το 

ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα και για τη μίσθωση και διαχείριση ανάλογων 

διαχειριστών.  

❖ Κανονιστική Συμμόρφωση (Regulatory compliance). Αν ο προμηθευτής είναι 

πρόθυμος να υποβληθεί σε εξωτερικούς ελέγχους ή και πιστοποιήσεις 

ασφαλείας. 

❖ Θέση δεδομένων (Data location) . Αν ο προμηθευτής επιτρέπει οποιονδήποτε 

έλεγχο στην τοποθεσία των δεδομένων. 



  

 

Α.Ε.Ι  ΠΕΙΡΑΙΑ  TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  

 

 

 

77 

 

 

 

❖ Διαχωρισμός δεδομένων (Data segregation) . Αν υπάρχει διαθέσιμη 

κρυπτογράφηση σε όλα τα στάδια και ότι τα σχέδια κρυπτογράφησης 

σχεδιάστηκαν και εξετάστηκαν από πεπειραμένους επαγγελματίες.  

❖ Ανάκτηση (Recovery) . Τι θα συμβεί στα δεδομένα σε περίπτωση καταστροφής, 

εάν προσφέρουν πλήρη αποκατάσταση και τη χρονική διάρκεια αποκατάστασης. 

❖ Ερευνητική υποστήριξη (Investigative support) . Αν οι πωλητές έχουν τη 

δυνατότητα να διερευνήσουν οποιαδήποτε ανάρμοστη ή παράνομη 

δραστηριότητα. 

❖ Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ( Long- term viability) . Αν ο πάροχος κλείσει , 

πώς θα επιστραφούν τα δεδομένα και σε τι μορφή (Βλέπε [11]). 

 

8. Πλεονεκτήματα ασφάλειας δεδομένων που προσφέρει το Cloud 
 

Τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων στα συστήματα Cloud 

Computing είναι τα εξής:  

❖ Η μετατόπιση των δημόσιων δεδομένων σε ένα εξωτερικό Cloud μειώνει την 

έκθεση των εσωτερικών ευαίσθητων δεδομένων. 

❖ Η ομοιογένεια του Cloud κάνει την ασφάλεια ελέγχου- δοκιμών απλούστερη. 

❖ Τα Clouds επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη διαχείριση της ασφάλειας. 

❖ Πλεονάζον προσωπικό για την αποκατάσταση από πιθανές καταστροφές. 

 

8.10 Προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια δεδομένων 
 

Προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων στα συστήματα Cloud 

Computing: 

❖ Εμπιστοσύνη στο πρότυπο ασφάλειας του προμηθευτή. 

❖ Αδυναμία πελατών να ανταποκριθούν στις διαπιστώσεις του ελέγχου. 

❖ Λήψη υποστήριξης για τις έρευνες. 

❖ Έμμεση ευθύνη διαχειριστή. 

❖ Απώλεια φυσικού ελέγχου. 

❖ Αποκλειστικές εφαρμογές δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν. 
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❖ Έλξη στους χάκερ (κάτι τόσο εμπορικό και επαναστατικό είναι λογικό να 

τραβάει τους χάκερ). 

 

8.11 Εφαρμογή Cloud υπηρεσιών στην τεχνολογία IioT 
 

Ο συνδιασμός των υπηρεσιών Cloud με την τεχνολογία IIoT προσφέρει την 

δυνατότητα πραγματικού χρόνου πρόσβασης στην διαδικασία παραγωγής αλλά και 

διαχείρισης δεδομένων υπακούοντας πάντοτε σε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. 

Με όλες τις παραπάνω υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν μέσω του Cloud 

Computing δίδεται δυναμική επεκτασιμότητα, με πολύ χαμηλό κόστος και αυτό γιατί 

δεν εμπλέκεται η αγορά που αφορά την ανάπτυξη και σύνθεση νέων λογισμικών και 

servers.  

 

Ακόμη σε αντίθεση με την πληθώρα των servers και backups που εδρεύουν σε 

διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις εντός και εκτός βιομηχανικού περιβάλλοντος, το 

Cloud Computing που χειρίζεται την τεχνολογία IIoT  μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παντού μειώνοντας το κόστος όλων των παραπάνω έξτρα υπολογιστικών πόρων. 

Έτσι, θα μπορούν να παρέχονται πληροφορίες και το ιστορικό των δεδομένων με 

μόνο ελάχιστο κόστος αναλόγως την χωρητικότητα που χρησιμοποιείται προς 

αποθήκευση. 

Για να χτίσουμε δομές υπολογιστικών πόρων θα χρειαστεί πολύτιμος χρόνος αλλά 

και αρκετά μεγάλο κεφάλαιο. Στην περίπτωση του Cloud Computing όμως δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο. Το μόνο που χρειάζεται για να προσφερθούν οι υπηρεσίες του θα 

είναι η εγκατάσταση στους ήδη υπάρχοντες υπολογιστικούς πόρους και μέσα σε λίγα 

λέπτα θα μπορούν να διαβιβάζονται δεδομένα από των χώρο της παραγωγής  στο 

Cloud που μπορεί να είναι ιδιωτικό, δημόσιο ή και τα δύο μαζί. 

Επιπρόσθετα, πολλές εργατοώρες μπορούν να κερδιθούν την στιγμή που η υπηρεσία 

Cloud Computing μπορεί να προσφέρει την ικανότητα στον χρήστη να στραφεί 

εύκολα πίσω σε μια προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων χωρίς να χρειαστεί να 

επέμβει και να ρυθμίσει από την αρχή τις παραμέτρους των υπολογιστικών πόρων. 
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8.12 Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα 

 

8.12.1 Πλεονεκτήματα 
 

❖ Μπορούν να προστεθούν νέες εφαρμογές μετρήσεων όποτε και να χρειαστεί. 

❖ Δεν χρειάζεται η αγορά νέων υλικών και λογισμικών με χρήση αδείας. 

❖ Παρέχεται άπειρος χώρος αποθήκευσης που μπορεί να αγοραστεί σταδιακά. 

❖ Παρέχεται βελτιωμένη αξιοπιστία μέσω πολλαπλών διασυνδέσεων στο 

Διαδίκτυο και διαθέτει περισσότερους servers αντιγράφων ασφαλείας. 

❖ Νέες δομές υπηρεσιών μπορούν να δομηθούν και να τρέξουν μέσα σε λίγα μόνο 

λεπτά. 

❖ Μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα και το ιστορικό τους σε 

οποιδήποτε τύπο συσκευής που μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των smartphones.  

❖ Παρέχεται ευκολία στην ενημέρωση των υπηρεσιών του Cloud Computing. 

❖ Δεν υπάρχει επιπλεόν κόστος που αφορά την αγορά νέων υπολογιστικών πόρων. 

❖ Αποφυγή εγκατάστασης καλωδιώσεων στο χώρο του πεδίου. 

 

8.12.2 Μειονεκτήματα 
 

❖ Το μοναδικό μειονέκτημα είναι κατα πόσο ασφαλή μπορούν να θεωρηθούν 

αυτές οι υπηρεσίες την στιγμή που υπάρχουν πολλές απειλές στο διαδίκτυο. 

Καθημερινά και όλο το 24 ώρο θα παρέχονται πληροφορίες και δεδομένα για την 

διαδικασία παραγωγής και διεργασιών στο περιβάλλον του εργοστασίου τόσο σε 

ιδιωτικό όσο και δημόσιο Cloud Computing. Έτσι θα πρέπει να εγκαταστήσουμε 

προγράμματα προστασίας από ξένες απειλές που μπορεί να βρίσκονται τόσο στο 

τοπικό δίκτυο της εταιρείας LAN όσο και έξω από αυτήν μιας και γίνεται χρήση 

του διαδικτύου.  

 

❖ Θα πρέπει οι χειρίστες των υπηρεσιών που προσφέρονται να είναι αξιόπιστοι για 

να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος διαρροής σημαντικών 

πληροφοριών σε τρίτους που αφορά εταιρικά δεδομένα. 
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Εικόνα 38. Δομή συνεργασίας τεχνολογίας IIoT με Cloud. 

 

8.13 Η πιθανή έλλειψη ελέγχου ως κύριος λόγος ανησυχίας 
 

Ο κύριος φόβος πολλών Μηχανικών της ειδικότητας είναι να μην χαθεί ο έλεγχος 

μετα την εγκατάσταση του συνδιασμού των δύο τεχνολογιών. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που έχουμε έναν κεντρικό Server ή γενικότερα ένα IT hardware 

εγκατεστημένα στον χώρο του πεδίου είναι πολύ πιο εύκολη η επέμβαση από τους 

Μηχανικούς να διορθώσουν τυχόν βλάβη σε σύγκριση με τις υπηρεσίες Cloud που 

δεν έχουν εύκολο και άμεσο τρόπο ως προς την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Ωστόσο, έχουν βρεθεί αποτελεσματικοί τρόποι ως προς την επίλυση του παραπάνω 

θέματος. Για παράδειγμα, εάν ο πάροχος Cloud που διαθέτει την υπηρεσία ελέγχου 
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δεδομένων σταματήσει την λειτουργία του για κάποιο λόγο θα πρέπει ένας 

εφεδρικός πάροχος να είναι έτοιμος να τεθεί σε άμεση λειτουργία αντικαθιστόντας 

τον πρώτο. Για να γίνει όμως αυτό, τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφέρονται στον 

ίδιο χρόνο και στους δύο παρόχους αφήνοντας στην συνέχεια το έναν εκ των δύο 

εκτός λειτουργίας γεγονός που την χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά δαπανηρή λύση. 

  

Μια λιγότερο δαπανηρή λύση θα ήταν να γίνει αποστολή δεδομένων (uploading) σε 

διαφορετικό επιλεγμένο πάροχο μόνο όταν τεθεί εκτός λειτουργίας ο πρώτος. Η 

αποκατάσταση του προβλήματος όσο αφορά τον χρόνο του θα εξαρτηθεί από το 

κατα πόσο γρήγορα θα μπορέσουν τα HMIs να κάνουν upload τα data στον δεύτερο 

πάροχο.  

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ασφάλεια του Cloud και της ασύρματης 

πρόσβασης. Καθώς ο συνδιασμός των τεχνολογιών έρχεται σε επικοινωνία με το 

Διαδίκτυο πάντοτε πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα στην αντιμετώπιση ξένων απειλών. 

Έτσι σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει ένας ή ομάδα IT managers που είναι 

υπέυθυνοι για την συντήρηση και την επίλυση ζητημάτων δικτύου. Εν αντιθέση, με 

τους παρόχους υπηρεσιών Cloud όπως η Rackspace, Amazon Web Services, IBM 

Cloud ή η Microsoft που διαθέτουν εκατοντάδες μηχανικούς εξειδικευμένους στην 

ασφάλεια του Cloud. 

 

Κεφάλαιο 9 

 

Εξομοίωση 
 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την συνεργασία τεχνολογίας Cloud με αυτή του 

IIoT σε γραφικό περιβάλλον εξομοίωσης του Cisco packet tracer. Στο δεξί μέρος 

εντοπίζονται δύο αισθητήρια, αυτά της θερμοκρασίας και υγρασίας που συλλέγουν 

δεδομένα μετρήσεων από τις διεργασίες που διεξάγονται στο πεδίο. Στην συνέχεια, 

τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ενός switch στον κόμβο (Gateway) είτε μεταξύ των 

δύο έξυπνων αισθητήρων.  
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Μετά τον κόμβο ακολουθεί ένα λογισμικό ασφαλείας που είναι υπέυθυνο για την 

ασφαλή λειτουργία των συστημάτων από εξωγενής παράγοντες που αφορούν κυρίως 

το διαδίκτυο και έχουν σαν σκοπό την αλλοίωση των δεδομένων. Ακολουθεί, το 

modem που ουσιαστικά παίζει τον ρόλο πύλης εισόδου και εξόδου μεταξύ του 

βιομηχανικού πεδίου και του διαδικτύου που οδηγεί με την σειρά του τα data στον 

κεντρικό server μέσω των υπηρεσιών Cloud. Τέλος, διακρίνονται οι έξυπνες 

συσκευές που αντλούν πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα μέσω των 

υπηρεσιών και ένα ακόμη Cloud που υπάρχει για να είναι η εφεδρεία του πρώτου σε 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν νωρίτερα και αποτελούν βασικές ανησυχίες των 

μηχανικών. 

 

Εικόνα 39. Εξομοίωση τεχνολογίας IIoT με υπηρεσίες Cloud σε γραφικό περιβάλλον Cisco packet 

tracer. 
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Κεφάλαιο 10 

 

Συμπεράσματα – Βελτιώσεις 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στην ανάλυση των τεχνολογιών 

IIoT και υπηρεσιών Cloud και επισημαίνει τα οφέλη του συνδιασμού των δύο στην 

βιομηχανική παραγωγή. Τα οφέλη, που εξήχθησαν ήταν πολλά με τα κυριότερα να 

είναι αυτά της άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο με την χρήση έξυπνων 

συσκευών από τους μηχανικούς, της απόδοσης, της αξιοπιστίας, της 

διαλειτουργικότητας, της έγκαιρης πρόβλεψης αποφυγής βλαβών, το κέρδος από την 

αύξηση εσόδων και τέλος αυτό της ασφάλειας από εξωτερικές απειλές. Γεγονός, που 

προσελκύει όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία το ενδιαφέρον όλο και 

περισσοτέρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας να 

θέλουν να εγκαταστήσουν τις παραπάνω τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις τους.  

 

Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες που αποφεύγουν την εφαρμογή τους γιατί ανησυχούν 

κατα κύριο λόγο για την ασφάλεια των δεδομένων από τις απειλές του διαδικτύου 

αλλά και γιατί δεν διαθέτουν έξυπνες συσκευές στηρίζοντας τις διαδικασίες 

λειτουργίας τους στον ανθρώπινο παράγοντα. Παρ’ όλα αυτά αναμένεται για τα 

επόμενα χρόνια αύξηση των επενδύσεων για αυτά τα συστήματα σε ποσοστό της 

τάξεως του 32% με το 55% των μηχανικών να δουλεύουν κατα μέσο όρο 10 projects 

τον χρόνο.  

 

Καθώς ο όγκος των δεδομένων συνεχώς αυξάνεται λόγω της αύξησης της 

παραγωγικότητας από την εφαρμογή των παραπάνω ένα νεό ζήτημα γεννάται και 

αυτό αφορά αποκλειστικά την διαχείριση τους από τα συστήματα αναλύσεων. Το 

ζήτημα αυτό έχει να κάνει με την σχέση χρόνου και κόστους μιας και απαιτείται 

μεγάλη προσπάθεια από μέρους των μηχανικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

που αφορούν διαδικασίες παραγωγής μειώνοντας κατα αυτό τον τρόπο την 

παραγωγικότητα τους. Έτσι σαν λύση προτείνεται η εφαρμογή συστημάτων 

τεχνητής νοημοσύνης βοηθώντας τους μηχανικούς στην πολύ πιο γρήγορη εξαγωγή 

ασφαλών αποφάσεων και λύσεων (Βλέπε [12]). Η νέα αυτή εφαρμογή θα έρθει σε 
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μερική ρήξη με την τεχνολογία IIoT που θα χρειαστεί ριζικές αλλαγές μιας και 

πολλα από τα συστήματα που την αποτελούν θα αντικατασταθούν με άλλα πιο 

προηγμένα που θα είναι συμβατά σε νέες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. Το 

μέλλον του έξυπνου εργοστασίου αναμένεται να είναι πολύ ελπιδοφόρο και 

ραγδαίος αναπτυσσόμενο για τα επόμενα χρόνια. 

Εικόνα 40. Τεχνητή νοημοσύνη. 
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