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Περιγραφή της έρευνας 
 
Η προκείμενη μελέτη αφορά τα έξυπνα κτίρια. Αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό 
υπόβαθρο σχετικά με τον τομέα των έξυπνων κτιρίων (κάποια εισαγωγικά θέματα). 
Στη συνέχεια ορίζονται η μετά-έρευνα που θα ακολουθήσει, οι μέθοδοι που θα 
χρησιμοποιηθούν (προτασιακή απογραφή) και το πληθυσμιακό υλικό που εκλήφθηκε 
υπόψη και πάνω στο οποίο και πραγματοποιήθηκε η μετά-έρευνα. Έπειτα, ορίζεται το 
πλαίσιο εργασίας (framework). Δίδεται ο ορισμός του, παρουσιάζεται και αναλύεται 
η δομή του και στην συνέχεια περιγράφεται με λεπτομέρεια κάθε στοιχείο που το 
απαρτίζει. Η οριζόμενη μετά-έρευνα χρησιμοποιεί το αναπτυσσόμενο πλαίσιο 
εργασίας για την στατιστική επεξεργασία και διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της. Στη 
συνέχεια περιγράφεται το είδος της στατιστικής επεξεργασίας (ποιοτική ανάλυση), 
ορίζονται οι μέθοδοι, οι μεταβλητές και οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται καθώς και 
οι στατιστικοί κανόνες που λαμβάνονται υπόψη. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της επεξεργασίας με την μορφή πινάκων συχνοτήτων και τεστ ανεξαρτησίας 
μεταβλητών. Αναλύονται και επεξήγονται τα αποτελέσματα καθώς και διεξάγονται 
συμπεράσματα για την συνολική σύγχρονη υπάρχουσα έρευνα καθώς και για 
μελλοντικές έρευνες. 
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1.1 Εισαγωγή στα έξυπνα κτίρια  
 
Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ραγδαία. Η εξέλιξή της έχει ξεπεράσει τα στενά 
όρια του επαγγελματικού χώρου και έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς της ζωής. 
Αντικείμενα και λειτουργίες που έως τώρα βλέπαμε μόνο στις ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας, σύντομα θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Μπαίνουμε στην 
εποχή του ψηφιακού σπιτιού. 
 
Το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει, γίνεται έξυπνο, ψηφιακό, γεμάτο microchips και 
ικανό ακόμη και να συνδιαλέγεται με τον άνθρωπο. Η περιβάλλουσα νοημοσύνη 
(Ambient Intelligence) φέρνει ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα μπορεί να 
διακρίνει την ανθρώπινη παρουσία και την προσωπικότητα, την ψυχολογική διάθεση, 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, ικανό να ανταποκρίνεται έξυπνα στις 
χειρονομίες ή τις φωνητικές εντολές και να παρέχει ένα ευχάριστο και χαλαρωτικό 
περιβάλλον, χωρίς να κουράζει με πολύπλοκες διαδικασίες εκμάθησης της 
λειτουργίας της.  
 
Αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια διάφορων επίπονων εργασιών, έχουμε νιώσει την 
επιθυμία να αποκτούσαμε κάποιο βοηθό που να μπορούσε να ενεργήσει στη θέση 
μας. Την ιδέα αυτή είχαν και οι οραματιστές του "έξυπνου" σπιτιού. Να κάνουν τη 
ζωή των ενοίκων του πιο άνετη και να θέσουν στην υπηρεσία τους την τεχνολογία 
του σήμερα. Αυτή ήταν η πρώτη σύλληψη του ψηφιακού σπιτιού και η αφετηρία της 
δημιουργίας των πρώτων "έξυπνων" σπιτιών. Η μορφή που μπορεί να λάβει, 
εξαρτάται από τις επιθυμίες των χρηστών και τις δυνατότητές τους. Μπορεί να 
περιορίζεται σε μια απλή μορφή ελέγχου των φωτιστικών ή των ηλεκτρικών 
συσκευών με ένα απλό τηλεχειριστήριο. Μπορεί όμως ο χρήστης να θελήσει να 
πραγματοποιήσει μια πλήρη αυτοματοποίηση του χώρου μέσα από κάποιο 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας υπολογιστής που θα είναι προγραμματισμένος να 
κάνει τις συνηθισμένες κινήσεις της ημέρας τελείως αυτόματα. Τα πάντα κάτω από 
απόλυτο έλεγχο, χωρίς καμία απολύτως ενέργεια από εσάς. Προχωρώντας ακόμα ένα 
βήμα πιο πέρα και χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και τις 
αρχές της fuzzy logic, ένα σπίτι μπορεί να βρίσκεται κάτω από την απόλυτη εποπτεία 
ενός υπολογιστή, ο οποίος να ενεργεί όχι μόνο με βάση κάποιες προκαθορισμένες 
εντολές, αλλά παίρνοντας αποφάσεις μέσα από μια μαθησιακή διαδικασία.   
 
Έτσι ας φανταστούμε σενάρια, όπως τα παρακάτω τα οποία μπορεί να γίνουν εφικτά 
μέσω της τεχνολογίας των έξυπνων κτιρίων. Σενάρια όπως : να συνδεόμαστε στο 
Διαδίκτυο  από οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι, να ενεργοποιούνται αυτόματα τέντες 
και ρολά βάση των καιρικών συνθηκών, να μας υποδέχεται κάποιος με ένα μήνυμα 
και ανάβοντας  τα φώτα όταν επιστρέφουμε σπίτι, να υπάρχει άμεσο κάλεσμα 
ανάγκης για τους ηλικιωμένους από το ίδιο το σύστημα ή από τον ίδιο το ηλικιωμένο 
με remote control, να βλέπουμε και να διαχειριζόμαστε το σπίτι μας από οπουδήποτε 
στον κόσμο μέσω του υπολογιστή μας ή του κινητού μας τηλεφώνου, να ελέγχουμε 
τα παιδιά στο δωμάτιο τους ή να ελέγχουμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη έξοδο τους 
από το σπίτι χωρίς την άδεια μας, να ακούμε στα ηχεία ένα μήνυμα που προσδιορίζει 
τα στοιχεία του εισερχόμενου τηλεφωνήματος, να εξοικονομούμε χρήματα και 
ενέργεια επιτρέποντας στις σημαντικές συσκευές να τροφοδοτούνται με ρεύμα και 
όχι άσκοπη χρήση π.χ. θερμοσίφωνα, να τίθενται σε διάφορες καταστάσεις και 
σενάρια ο φωτισμός και γενικά οι συσκευές στο σπίτι μόλις επιστρέφουμε ή 
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πατώντας ένα μόνο πλήκτρο. π.χ. μόλις φθάνουμε στο γκαράζ να ανοίξει η πόρτα να 
ξεκινήσει να λειτουργεί η θέρμανση έπειτα να ανάψουν τα φώτα στο καθιστικό και 
να παίξουν και τα εισερχόμενα μηνύματα στα ηχεία που κατέγραψε το σύστημα όσο 
λείπαμε.  
 
Αυτά και άλλα πολλά είναι διαθέσιμα με την αυτοματοποίηση ενός χώρου που 
πραγματικά ο μόνος φραγμός στις δυνατότητες είναι η φαντασία μας. 
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1.2 Ιστορική αναδρομή 
 
Τα ευφυή κτήρια (intelligent buildings) βασισμένα στην τεχνολογία υπολογιστών 
υπήρξαν για πάνω από 20 έτη. Ίσως οι σημαντικότερες εξελίξεις ήταν η εισαγωγή 
στην οικοδόμηση των συστημάτων ελέγχου των ενσωματωμένων πρακτόρων 
(embedded agents), των αφιερωμένων δικτύων (dedicated networks) και των 
διαφόρων προσεγγίσεων των ευφυών πρακτόρων (intelligent agents). Σύμφωνα με 
τους  Sharples, Callaghan, Clarke (1999) [43] υπάρχεί η παρακάτω ταξινόμηση των 
έξυπνων κτιρίων: 

 
·  τα πρώτης γενιάς ευφυή κτήρια  αποτελούνται από τα πολυάριθμα ανεξάρτητα 
αυτορυθμιζόμενα (αυτόματα) υποσυστήματα. Αυτά τα υποσυστήματα μπορεί να είναι 
σχετικά περίπλοκα (π.χ. συστήματα HVAC ή συστήματα ασφάλειας), αλλά είναι 
ουσιαστικά αποσυνδεμένα, και λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
 
· Τα δεύτερης γενεάς ευφυή κτήρια  διαμορφώνονται όταν τα συστήματα ελέγχου του 
κτιρίου, όπως αυτά που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, συνδέονται 
μέσω ενός δικτύου. Με το να διασυνδέονται αυτά τα συστήματα κατ' αυτό τον τρόπο, 
είναι δυνατό είτε να υπάρξει απομακρυσμένος έλεγχος τους (π.χ. από το γραφείο ενός 
διαχειριστή των υπηρεσιών του κτιρίου), είτε να διευκολυνθεί κάποιος κεντρικός 
σχεδιασμός-προγραμματισμός (όπως κλείσιμο και άνοιγμα των συστημάτων κάποιες 
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές). Διάφορα εξειδικευμένα δίκτυα, σχεδιασμένα για 
αυτόν το σκοπό, είναι εμπορικά διαθέσιμα και ευρέως χρησιμοποιημένα. 
 
· Τα τρίτης γενεάς ευφυή κτήρια έχουν, εκτός από τους επεξεργαστές και τα δίκτυα 
των πρώτων δύο γενεών, την ικανότητα  της εκμάθησης  για το κτήριο και τους 
κατόχους του, και ως εκ τούτου της προσαρμογής της συμπεριφοράς ελέγχου τους 
αναλόγως. Αυτή η λειτουργία προκύπτει από την εφαρμογή των τεχνικών ευφυών 
πρακτόρων (που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως σε άλλες περιοχές, όπως η 
ρομποτική). 
 
Αν και οι τεχνολογίες των έξυπνων κτιρίων πρώτης και δεύτερης γενεάς έχουν 
αυξήσει πολύ την ευκολία της λειτουργίας ελέγχου του κτιρίου, δεν περιλαμβάνουν 
λειτουργίες σχετικές με την ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως ο συλλογισμός, εκμάθηση, ή 
η προσαρμογή, οι οποίες είναι παρούσες στα συστήματα τρίτης γενεάς.  
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια χρονολογική ανασκόπηση των σημαντικότερων 
γεγονότων που αφορούν τα έξυπνα κτίρια. 
 
 
 
1980 ◊ Ο Yoneji Masuda έγραψε ένα βιβλίο "Information Society" για τις 

επικείμενες αλλαγές στην κοινωνία , στην βιομηχανία της γνώσης και της 
πληροφορίας με παραδείγματα από την χώρα του την Ιαπωνία 

1982 ◊ Η AT&T καθιερώνει την έννοια "ευφυή κτήρια" 
 
◊ Ένα από τα πρώτα έξυπνα κτίρια " The Informart building " 
κατασκευάζεται στο Dallas των Η.Π.Α 
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1984-85 ◊ The Smart House Development USA 
 "Automated buildings" 
 "High Tech buildings" 
 "Smart Houses" 

1987 ◊ Οι  New York Times γράφουν ένα άρθρο με τίτλο " Intelligent 
buildings is a dump idea" 
 

1990  
 

 ◊ Η πρώτη  Lon Works τεχνολογία εφαρμόζεται στα κτίρια 

1999  ◊Ανακαλύπτεται η τεχνολογία Blue Tooth 
 
 
 
 
 
 
 
2002-04 
 
 
 

 ◊Η τεχνολογία Lon Works χρησιμοποιείται σε νέα προϊόντα και projects  
 
    Home Automation, 5% 
    Industry Automation, 5% 
    Building Automation, 70% 
    Transport, e.t.c., 5% 
 
 ◊ Η τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιείται σε νέα προϊόντα και projects 
    Home Automation, 20% 
    Industry Automation, <2% 
    Building Automation, 5% 
    Transport e.t.c., <2% 

 
 
Τα ποσοστά χρήσης της τεχνολογίας Lon Works παρουσιάζονται γραφικά στο 
παρακάτω διάγραμμα πίτας: 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LON WORKS

5% 5%

70%

5%
15% Home Automation

Industry Automation
Building Automation
Transport, etc
Future Fields

 
 
                         Διάγραμμα 1: Τεχνολογία LON WORKS       
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Τα ποσοστά χρήσης της τεχνολογίας Blue Tooth παρουσιάζονται γραφικά στο 
παρακάτω διάγραμμα πίτας: 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Blue Tooth

20% 1%

5%

1%

73%

Home Automation
Industry Automation
Building Automation
Transport, etc
Future Fields

 
 
                         Διάγραμμα 2: Τεχνολογία Bluetooth        
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1.3 Ορισμός έξυπνου κτηρίου  
 

1.3.1  Γενικά 
 
Υπό τη γενικότερη έννοια ένα έξυπνο κτήριο είναι αυτό  που μπορεί με κάποιο τρόπο 
να αισθανθεί το περιβάλλον του, να φθάσει στις αποφάσεις του για την κατάσταση 
εκείνου του περιβάλλοντος και να επικοινωνήσει με  τις αποφάσεις που πήρε. Στην 
πράξη αυτό πρέπει να σημαίνει ότι ένα κτήριο μπορεί να ρυθμίσει κάποια πτυχή 
εσωτερική ή εξωτερική ενός περιβάλλοντος σε απάντηση σε κάποια αλλαγή που 
τυχόν θα συμβεί στο περιβάλλον του.   
 
Εάν πάρουμε υπόψη αυτόν τον πολύ γενικό ορισμό και ρίξουμε μια ματιά στα 
περισσότερα από τα υπάρχοντα κτίρια θα διαπιστώσουμε ότι είναι ήδη ευφυή. Το 
απλούστερο παράδειγμα  μιας τέτοιας νοημοσύνης θα ήταν ένας  θερμοστάτης σε ένα 
θερμαντικό σώμα. Αισθάνεται  το θερμικό περιβάλλον, συγκρίνει τη θερμοκρασία με 
ένα καθορισμένο σημείο και διαβιβάζει σε μια συσκευή ότι είτε προσθέτει είτε 
αφαιρεί τη θερμότητα από το θερμικό περιβάλλον. Πρακτικά  η παροχή νερού στο 
θερμαντικό σώμα είτε αυξάνεται είτε μειώνεται. Αυτή η λειτουργία παρέχεται από 
μια απλή μηχανική συσκευή (συχνά μια διμεταλλική λουρίδα). Αυτός ο τύπος 
δραστηριότητας δεν θεωρείται κανονικά ως ευφυής σήμερα αλλά στην αρχή που 
πρώτα εφαρμόστηκε  ήταν. Αυτό που διακρίνει ένα ευφυές κτήριο σήμερα στην 
πράξη είναι μια πιο σύνθετη λειτουργία αντίληψη, απόφαση και επικοινωνία.  
 
Πολλά τμήματα οικοδόμησης όπως οι λέβητες, οι ηλεκτρικοί διακόπτες, τα 
κουφώματα,  ακόμη και τα  καλώδια καλούνται ευφυή από τους κατασκευαστές. Οι 
μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, και οι εσωτερικοί σχεδιαστές τείνουν να περιορίσουν την 
έννοια του ευφυούς κτιρίου  σε ένα κτίριο γραφείων συμπεριλαμβανομένων των 
εκτενών ικανοτήτων τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών  για HVAC (θέρμανση, 
εξαερισμό και κλιματισμό) , με σκοπό να επιτρέψουν το γρήγορο επανασχηματισμό 
του εσωτερικού σχεδιαγράμματος σε απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
πελατών. Τα γραφεία είναι  συχνά ανοικτά με λίγα τετραγωνικά  και περιλαμβάνουν 
και το δωμάτιο για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά..  
 
1.3.2  Τεκμηριωμένοι ορισμοί 
 
Η βιομηχανία των κτηρίων χρησιμοποιεί τον όρο  ευφυή, για να περιγράψει τον τρόπο 
με τον οποίο το σχέδιο, η οικοδόμηση και η διαχείριση ενός κτηρίου μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι το κτήριο είναι εύκαμπτο και προσαρμόσιμο, και επομένως 
κερδοφόρο, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ένας ορισμός που βρίσκει 
απήχηση από πολλούς εργολάβους και αρχιτέκτονες είναι ότι  ‘ένα ευφυές-κτήριο 
είναι αυτό που παρέχει ένα παραγωγικό οικονομικώς αποδοτικό περιβάλλον μέσω της 
βελτιστοποίησης τεσσάρων βασικών στοιχείων:των συστημάτων, των δομών, των 
υπηρεσιών, της διαχείρισης και τη; αλληλεξάρτηση μεταξύ τους’ [Robathan 89, [128] ].  
 
Οι επιστήμονες της πληροφορικής, εντούτοις, έχουν μια πολύ διαφορετική άποψη της 
νοημοσύνης. Ενδιαφέρονται στο να κάνουν τις μηχανές να αποκτήσουν ικανότητες 
που είναι συγκρίσιμες με την ευφυή ανθρώπινη δραστηριότητα. Στα πλαίσια ενός 
κτηρίου, ένα σύστημα λειτουργεί με τη λήψη των δεδομένων του από τους 
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αισθητήρες (φως, θερμοκρασία, παθητικές υπέρυθρες ακτίνες, κ.λ.π.), και τη 
χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων καθώς και άλλων πληροφοριών για τον έλεγχο 
των αναδραστήρων  (θερμάστρες, φώτα, ηλεκτρονικά-χρησιμοποιημένα παράθυρα, 
κ.λ.π.). Εάν αυτό το σύστημα πρόκειται να είσαι ευφυές, ένα ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του πρέπει να είναι η δυνατότητά του να μαθαίνει από την 
εμπειρία, και ως εκ τούτου να προσαρμόζεται κατάλληλα.  
 
Ο όρος "ευφυές κτήριο" έκανε την πρώτη εμφάνισή του τον Νοέμβριο του 1985 σε 
ένα δημοφιλές εμπορικό περιοδικό που έφερε ένα άρθρο που επιδείκνυε πώς η 
διαμόρφωση χάλυβα και το κυψελοειδές δάπεδο χάλυβα είχαν συμβάλει στην 
οικοδόμηση της νοημοσύνης. Πολυάριθμα άλλα περιοδικά έφεραν άρθρα σχετικά με 
τα ευφυή κτίρια. Αν και ο όρος εμφανίστηκε εδώ και 15 έτη και ίσως και ακόμη 
περισσότερο, δεν υπάρχει πραγματικά ένας παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός του 
ευφυούς κτηρίου [91]. 

 
Ο πρώην οργανισμός έξυπνων κτιρίων στην Ουάσιγκτον όρισε το έξυπνο κτίριο στις 
αρχές τη δεκαετίας του 1980 ως ‘αυτό που συνενώνει διάφορα συστήματα έτσι ώστε 
να διαχειρίζεται τους πόρους αποδοτικά με ένα συντονισμένο τρόπο 
μεγιστοποιώντας: την τεχνική απόδοση, την επένδυση και τα λειτουργικά κόστη 
αποταμίευσης και την ευελιξία ’[91]. 
 
Αργότερα η ομάδα εργασίας CIB (1995) έδωσε τον παρακάτω ορισμό: ‘Έξυπνο 
κτίριο  αποτελεί μια δυναμική και ανταποκρινόμενη αρχιτεκτονική που παρέχει στον 
κάθε κάτοικο παραγωγικές, αποδοτικού κόστους και αποδεκτές περιβαλλοντικά 
συνθήκες διαμέσου μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης διαμέσου των βασικών 
χαρακτηριστικών του: χώροι, διεργασίες, άνθρωποι, διαχείριση και της εσωτερικής 
σχέσης μεταξύ τους’ [91]. 

      
Στο συνέδριο στο πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Ελσίνκι (2000) ορίστηκε ένα ευφυές 
κτίριο ως: ‘Έξυπνο κτίριο είναι αυτό που παρέχει καινοτομικές και προσαρμόσιμες 
συναρμολογήσεις από τεχνολογίες με κατάλληλους φυσικούς, περιβαλλοντικούς και 
οργανωσιακούς τρόπους ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργαζομένου, η 
επικοινωνία και η συνολική ικανοποίηση’[91]. 
 
Ένας ιδιαίτερα ικανοποιητικός ορισμός είναι αυτός που δόθηκε από τους Sharples, 
Callaghan, Clarke (1999), σύμφωνα με τον οποίο ‘ένα έξυπνο κτίριο είναι αυτό που 
χρησιμοποιεί την πληροφορική τεχνολογία ώστε να κυβερνήσει αυτοδύναμα στο 
περιβάλλον του βελτιστοποιώντας την άνεση του χρήστη, την κατανάλωση ενέργειας, 
και τις λειτουργίες ασφάλειας και παρατήρησης’[43].    
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1.4 Το πιο έξυπνο σπίτι που έχει ποτέ κτιστεί  
 

Το σπίτι του ιδρυτή της Microsoft Bill Gates κατέχει το ρεκόρ στο βιβλίο Guinness 
ως το πιο "έξυπνο σπίτι " που ΄χει ποτέ κτιστεί. Από το 1984 οραματίστηκε  ένα σπίτι 
για τον ίδιο και την οικογένειά του. Το σπίτι κόστισε $55 εκατομμύρια δολάρια  και 
χρειάστηκαν  7 χρόνια για να κτιστεί και αποπερατώθηκε το 2001. Το 6.000 
τετραγωνικά μέτρα σπίτι έχει  7 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια, 6 κουζίνες και  6 τζάκια, 
αλλά το μέγεθός του δεν είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό. 
 
Οι αισθητήρες σε όλο το σπίτι, είναι δικτυωμένοι από χιλιόμετρα καλωδίων, 
ακολουθούν την κίνηση των φιλοξενουμένων  μέσω των μικροτσίπ που είναι 
εφοδιασμένοι. Αυτό επιτρέπει στους υπολογιστές να ρυθμίζουν το φως και τη 
μουσική στις προγραμματισμένες εκ των πρότερων προτιμήσεις κάθε επισκέπτη. 
Στον τοίχο είναι τοποθετημένες  υψηλής ευκρίνειας τηλεοπτικές οθόνες που 
επιδεικνύουν εικόνες  από την ψηφιακή συλλογή τέχνης του Bill Gates. Αυτές οι 
εικόνες αλλάζουν επίσης σύμφωνα με τη μεμονωμένη προτίμηση κάθε προσώπου σε 
ένα δωμάτιο. Επειδή το σπίτι είναι ένας πρωταρχικός στόχος για κάθε επίδοξο 
διαρρήκτη καθώς και απαγωγέα το σπίτι έχει ένα πολύ περίπλοκο σύστημα 
συναγερμών. Ένα απέραντο δίκτυο  φωτογραφικών μηχανών και αισθητήρων 
επιτήρησης μπορεί να επισημάνει τη θέση ενός εισβολέα. 
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1.5 Συστατικά μέρη ενός έξυπνου κτιρίου  
 
Τα ευφυή κτήρια αποτελούνται από τους πολυάριθμους αισθητήρες (sensors), τους 
αναδραστήρες(effectors) και τις μονάδες ελέγχου που διασυνδέονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διαμορφώσουν αποτελεσματικά μια μηχανή. Θεωρητικά, ένα ευρύ φάσμα 
αισθητήρων και ελεγκτών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Παραδείγματος χάριν, οι 
αισθητήρες που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι αισθητήρες θερμοκρασίας, 
αισθητήρες κίνησης, μαξιλαράκια πίεσης, ανιχνευτές καπνού ή αερίου κ.τ.λ.. 
Λιγότερο συνήθεις είναι οι αισθητήρες κατάστασης (που δίνουν πληροφορίες για την 
παρούσα κατάσταση, παραδείγματος χάριν, των ηλεκτρονικά χρησιμοποιημένων 
παραθύρων ή των οικιακών συσκευών) και τα συστήματα που ανιχνεύσουν τη θέση 
των συγκεκριμένων ατόμων. Οι συσκευές που ελέγχονται από το σύστημα, αφ' 
ετέρου, θα μπορούσαν να είναι συσκευές θέρμανσης, φωτισμού, εξαερισμού, 
συναγερμών, ηλεκτρονικά στόρια, πόρτες και  παράθυρα, καθώς και οι 
τυποποιημένες οικιακές συσκευές (όπως οι κατσαρόλες ή οι τηλεοράσεις) [43][40]. 
 
Για να λειτουργήσει το κτίριο ως ολοκληρωμένο σύστημα, το τελικό τεχνολογικό 
συστατικό που απαιτείται είναι ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο πρέπει, ιδανικά, να 
λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και να έχει απλές διεπαφές συσκευών συγκρίσιμες. 
Το προ-αναφερθέν οδήγησε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δικτύων που 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα [43]. 
 
             Πρότυπο έξυπνου κτιρίου                     Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
                                                                         
 
 
X10 
 

 
Παλαιότερη τεχνολογία που επιτρέπει τον 
περιορισμένο έλεγχο κοινών οικιακών 
συσκευών ελέγχου, μέσω του 
ηλεκτροφόρου καλωδίου.  
 

CEbus 
 

 
Πρότυπα της ένωσης EIA (Electronics 
Industry Association) που καλύπτει 
συσκευές που επικοινωνούν μέσω 
ηλεκτροφόρων καλωδίων, συνεστραμένα 
ζεύγη χαμηλής τάσης, ομοαξονικά 
καλώδια,  
υπέρυθρες ακτίνες και οπτικές ίνες.  
 

LonWorks 
 

Δημοφιλή πρότυπα που καλύπτουν μέσα 
επικοινωνίας παρόμοια με τα CEbus.  
Η βασική αρχή των LonWorks είναι ένα 
τσιπ γνωστό ως νευρωνικό τσιπ ,το οποίο 
ενεργεί ως ένας κόμβος δικτύου και 
περιλαμβάνει όλο το υλικό των 
επικοινωνιών, το πρωτόκολλο 
επικοινωνιών συν μια ασαφή γλώσσα 
ελέγχου (fuzzy control language) 
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BACnet 
 

 
Ένα πρότυπο του οργανισμού ΑSHRAE 
(American Society of Heating, 
Refrigerating and Air- 
Conditioning Engineers)  
που διαμορφώνονται σύμφωνα με το 
πρότυπο αναφοράς διασύνδεσης 
ανοικτών συστημάτων OSI. Η εταιρία 
Honeywell που αποτελεί γνωστό 
προμηθευτή αυτοματοποίησης κτιρίου, 
χρησιμοποιεί μαζί τις τεχνολογίες  
BACnet και LonWorks στα 
προϊόντα της.  [129]  
 

NEST 
 

 
Η  Novell έχει δημιουργήσει ένα 
πρότυπο, το NEST (Novel Technology) 
που στοχεύει να χρησιμοποιείται παντού : 
γραφεία, αυτοκίνητα, σπίτια, κ.λπ.  
 

Smart-House 

 
 
Έχει αναπτυχθεί από της ένωση  NAHB 
(National Association of Homes Builders) 
για τις νέες κατοικίες [130]. 
 

CAN 

 
 
Αναπτυγμένο από τη γερμανική 
επιχείρηση Bosch για την 
αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι γερό και 
ενδεχομένως φτηνό και συνδέεται με τις 
οικονομίες κλίμακας που συνδέονται  
με την αυτοκινητοβιομηχανία 
 

EHSA 

 
 
Το πρότυπο της ένωσης EHSA (European 
Home Systems Association) επιτρέπει  
τη σύνδεση σε ένα δίκτυο 
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συλλογή 
μέσων και έτσι υποστηρίζει την αρχή των 
ανοικτών συστημάτων.  [131].  
 
 

  
                                       Πίνακας 1 : Πρότυπα έξυπνου κτηρίου [43] 
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1.6 Σημαντικές εφαρμογές των έξυπνων κτιρίων  
 
Κάποιες ίσως από τις σημαντικότερες εφαρμογές των έξυπνων κτιρίων 
απαριθμούνται παρακάτω [43]: 
 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας                    
πραγματοποιείται με δυναμικό έλεγχο της θέρμανσης, του φωτισμού 
κ.τ.λ. Ένα απλό παράδειγμα το κλείσιμο του διακόπτη της θέρμανσης 
και του φωτισμού όταν δεν είναι κανείς παρών στο κτίριο.  

 
• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:  ένα παράδειγμα μιας τέτοιας 

υπηρεσίας είναι η δυνατότητα για τους ανθρώπους να καθορίσουν τις 
προτιμήσεις τους όσο αφορά ο επίπεδο της θερμότητας στο γραφείο 
τους. Αυτό το είδος υπηρεσιών είναι πολύ χρήσιμο και ευχάριστο 
ειδικά  για ανθρώπους με μια αναπηρία. 

 
• Ασφάλεια (safety):  δύο πτυχές ασφάλειας είναι σημαντικές στα 

ευφυή κτήρια. Πρώτον η ασφάλεια των προσώπων που είναι παρόντα 
στο κτήριο. Δεύτερον, η ασφάλεια του ίδιου του κτηρίου, 
παραδείγματος χάριν η ανάγκη του κτηρίου να έχει σε κάθε στιγμή 
μια ιδιαίτερη ελάχιστη θερμοκρασία για να αποτρέπει τους 
υδροσωλήνες από το πάγωμα και ράγισμα. 

 
• Ασφάλεια (security):  για την ασφάλεια του κτηρίου, μπορεί να γίνει 

ανίχνευση διάρρηξης, παραδείγματος χάριν με το κλείσιμο όλων των 
θυρών και των παραθύρων στο κτήριο και την ειδοποίηση των 
υπηρεσιών ασφάλειας. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ σύνολο των εφαρμογών, το πλαίσιο έξυπνο κτίριο 
πρέπει να πληροί τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις [43]:  
 

• Ευελιξία (Flexibility): το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει καλά τις 
επεκτάσεις και προσαρμογές  

• Ικανότητα κλιμάκωσης (Scalability):  το σύστημα πρέπει να λειτουργεί 
καλά για ένα κτίριο με μικρό αριθμό πατωμάτων και δωματίων, αλλά και για 
πολύ μεγάλα κτήρια με έναν μεγάλο αριθμό πατωμάτων και δωματίων. Οι 
επεκτάσεις στο κτήριο μπορούν να μην περιλάβουν οποιεσδήποτε μεγάλες 
προσαρμογές. 

• Δύναμη (Robustness):  τα λάθη που συμβαίνουν στο σύστημα να μην έχουν 
έναν μεγάλη επιρροή. Είναι παραδείγματος χάριν απαράδεκτο ένα πρόβλημα 
λογισμικού να βγάζει το κτήριο εκτός ελέγχου.   
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1.7 Ολοκλήρωση συστημάτων   
 
Μέσα σ’ ένα έξυπνο κτίριο υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα ελέγχου, όπως 
συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού /ψύξης, πατζουριών, 
πρόσβασης, συναγερμού διαρρηκτών, συναγερμού πυρκαγιάς, υπηρεσιών 
πληροφορικής τεχνολογίας κ.τ.λ. 
 
Όλα αυτά τα συστήματα είναι συχνά ανεξάρτητα ξεχωριστά συστήματα, τα οποία 
οδηγούν σε διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας (πρωτόκολλα), χωριστά καλώδια για 
κάθε σύστημα, χωριστά συστατικά μέρη για κάθε σύστημα (κανένα συστατικό μέρος 
δεν μπορεί να περιληφθεί σε δύο συστήματα), χωριστός κεντρικός εξοπλισμός (εάν 
απαιτείται) για κάθε σύστημα με διαφορετικό λογισμικό, χωριστό λογισμικό για την 
επιτήρηση των συστημάτων και ακόμα μερικές φορές χωριστούς υπολογιστές. 
 
Εάν χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα με το ίδιο (πρότυπο) πρωτόκολλο μπορούμε να 
δέσουμε όλα τα συστατικά μέρη μαζί χρησιμοποιώντας έτσι μερικά συστατικά μέρη 
για τις διαφορετικές λειτουργίες και αποθηκεύοντας τα υπόλοιπα συστατικά μέρη και 
καλώδια. Παραδείγματος χάριν ενώ ένας αισθητήρας κίνησης μπορεί κατά τη 
διάρκεια της ημέρας να είναι ένα μέρος του ελεγκτή  IRC (Individual Room Control) 
και να ελέγχει το φωτισμό, τον εξαερισμό, τη θέρμανση και την ψύξη σε ένα 
δωμάτιο, κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί επίσης να είναι ένα μέρος του 
συστήματος συναγερμού διαρρηκτών. Αυτή η ολοκλήρωση των συστημάτων 
(systems’ integration) δίνει μερικές δυνατότητες νέων λειτουργιών.  
 
Ας φανταστούμε ένα κτήριο γραφείων με τα μικρά γραφεία να είναι εξοπλισμένα με  
αισθητήρες κίνησης. Όταν ένα πρόσωπο μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο το φως ανάβει και 
ίσως ρυθμίζεται σύμφωνα με το φως της ημέρας, η θέρμανση ανάβει, τα πατζούρια 
ρυθμίζουν την κλίση τους σύμφωνα με το φως της ημέρας και ο εξαερισμός /ψύξη 
αρχίζει να λειτουργεί. Όταν το πρόσωπο αφήνει το δωμάτιο πάλι όλα τα 
προαναφερθέντα συστήματα κλείνουν ή βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Μια 
άλλη λειτουργία είναι ότι εάν ένα γραφείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 
παραδείγματος χάριν μια ώρα ημερησίως δεν είναι απαραίτητο για τον προσωπικό 
καθαρισμό να καθαριστεί το συγκεκριμένο γραφείο.   
 
Σε μερικά μεγάλα κτήρια γραφείων όλες οι παραπάνω δυνατότητες μπορεί να 
εξασφαλίσουν την εξοικονόμηση κάποιων χρημάτων. Όταν εγκαταστήσουμε φυσικά 
τα διάφορα συστατικά μέρη σε ένα δίκτυο, πρέπει ‘δέσουμε’ όλους τους κόμβους για 
να λειτουργήσει το συνολικό σύστημα. Αυτό το είδος ΄δεσίματος’ καλείται 
ολοκλήρωση συστημάτων. Αναφέρεται στη δυνατότητα να τεθούν όλα τα συστήματα 
μαζί ώστε να προσφέρουν λύσεις και αξία στον τελικό χρήστη. Εδώ οι γραμμές 
μεταξύ των πρωτοκόλλων, του λογισμικού, του υλικού και της δικτύωσης όλες 
συγκλίνουν και ενώνονται κάτω από την ανάγκη της απαραίτητης γνώσης για την 
ολοκλήρωση συστημάτων. Η ολοκλήρωση συστημάτων περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης δικτυακής αρχιτεκτονικής η οποία συμπεριλαμβάνει την 
ανάπτυξη του λογισμικού, τις δεξιότητες σχεδίασης του υλικού και μια πολύ καλή 
κατανόηση κάθε μιας από τις λειτουργίες των συστημάτων προκειμένου να βεβαιωθεί 
η διασυνδετικότητα τους, η διαλειτουργικότητα τους και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τους.  
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Μια πραγματικά ανοικτή αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης που επιτρέπει τη συνολική 
ολοκλήρωση των συστημάτων του κτιρίου αποτελεί το προϊόν πολλών ετών πείρας 
και εκατοντάδων προϊόντων συγκεκριμένης διαμορφώσιμης εφαρμογής. Συνδυάζει τη 
δυνατότητα να συνδεθούν όλα τα υποσυστήματα σε ένα κτήριο σε ένα συνεκτικό 
δίκτυο που εμφανίζεται ομοιογενές στο χρήστη αλλά διατηρεί την ανεξαρτησία και 
τον διαχωρισμό των δυνάμεων των υποσυστημάτων. Μια αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωσης είναι μια συλλογή προϊόντων, εργαλείων, βάσεων δεδομένων και των 
οδηγών επικοινωνίας τα οποία λειτουργούν μαζί ως διαφορετικά κομμάτια ενός 
ενιαίου συστήματος διαχείρισης του κτιρίου.  
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1.8 Τεχνολογίες στα έξυπνα κτίρια  
 
1.8.1 Ασύρματη τεχνολογία  

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούν κάποιες ασύρματες τεχνολογίες 
(Wireless technology) που παίζουν σημαντικό ρόλο στα έξυπνα σπίτια. Οι 
τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν είναι: GSM, WLAN, Bluetooth, και  PDA [132].  
 
 

1.8.1.1 GSM  
 
Το GSM (Global System for Mobile Communications) [134][135] είναι ένα πρότυπο 
ευρωπαϊκών ψηφιακών επικοινωνιών. Το σύστημα παρέχει πλήρη διπλή κυκλοφορία 
δεδομένων σε οποιαδήποτε συσκευή (συνήθως τηλέφωνο). 
Αντίθετα από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, τα προϊόντα GSM όπως τα κυψελοειδή 
τηλέφωνα απαιτούν τη χρήση μιας κάρτας SIM (Subscriber Identity Module ). 
 
Υπάρχουν δύο συστήματα στην Ευρώπη  το GSM 900 και 1800 . Η τεχνολογία GSM 
είναι επίσης γνωστή και εκτός  Ευρώπης  αλλά με διαφορετικά ονόματα. Στη Βόρεια 
Αμερική είναι γνωστή ως PCS  1900. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τη λειτουργούσα 
συχνότητα σε  megahertz (MHz). Ακόμα και όταν κάθε σύστημα χρησιμοποιεί τα 
πρότυπα GSM, δεν είναι άμεσα συμβατό το ένα με τα άλλα. Τα τηλέφωνα που 
μπορούν να συνδεθούν με δύο ή τρία δίκτυα καλούνται διπλά /τριπλά τηλέφωνα 
ζωνών. 
 
Μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών δεδομένων προσφέρεται . Οι χρήστες του GSM 
μπορούν να στείλουν και να λάβουν τα δεδομένα με ρυθμούς έως 9600 bps, σε 
χρήστες τεχνολογιών όπως POTS (Plain Old Telephone Service ), ISDN (Integrated 
Services Digital Network) καθώς και άλλων.  
 
Η πιο βασική υπηρεσία που υποστηρίζεται από το GSM είναι η τηλεφωνία. Η ομιλία 
κωδικοποιείται ψηφιακά και μεταφέρεται μέσω του δικτύου GSM ως ψηφιακό ρεύμα.  
Μια άλλη δημοφιλής υπηρεσία είναι η σύντομη υπηρεσία μηνυμάτων (SMS-Short 
Message Service). Πρόκειται για μια αμφίδρομη υπηρεσία για σύντομα 
αλφαριθμητικά  (μέχρι 160 ψηφίο-λέξεις) μηνύματα.. Τα μηνύματα μεταφέρονται με 
την τεχνική προώθησης και αποθήκευσης.  Για από σημείο σε σημείο SMS 
επικοινωνία, ένα μήνυμα μπορεί να σταλεί σε έναν άλλο συνδρομητή της υπηρεσίας, 
και μια βεβαίωση παραλαβής παρέχεται στον αποστολέα. Του SMS.  
 
Για να κατανοηθεί περισσότερο αυτή η τεχνολογία θα παρουσιαστεί συνοπτικά η 
αρχιτεκτονική ενός δικτύου GSM με το παρακάτω σχήμα. Το δίκτυο GSM μπορεί να 
διαιρεθεί, όπως φαίνεται, σε τρία μέρη. 
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                                    Σχήμα 1: Γενική αρχιτεκτονική ενός δικτύου GSM 
 
Κινητός σταθμός  
 
Ο κινητός σταθμός (mobile station) περιέχει τουλάχιστον μια κάρτα SIM και έναν 
κινητό εξοπλισμό όπως παραδείγματος χάριν ένα τηλέφωνο.  
Η κάρτα SIM περιλαμβάνει δεδομένα όπως οι προγραμματισμένοι αριθμοί 
τηλεφώνου καθώς και χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας δικτύου τα οποία 
ταυτοποιούν τον χρήστη. Χωρίς αυτήν την κάρτα η συσκευή δεν μπορεί να 
λειτουργήσει. Έτσι, παρέχεται  μεγαλύτερη ασφάλεια και επίσης μεγαλύτερη ευκολία 
της χρήσης δεδομένου ότι αυτή η κάρτα μπορεί να μετακινηθεί από ένα τηλέφωνο σε 
άλλο διατηρώντας τις ίδιες πληροφορίες διαθέσιμες στο χρήστη. Η κάρτα SIM μπορεί 
να προστατευθεί από την αναρμόδια χρήση από έναν κωδικό ασφάλειας (προσωπικός 
αριθμός ταυτότητας), PIN (Personal Identity Number).  
Η κάρτα SIM περιέχει επίσης τον κωδικό IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity),που αποτελεί ένα μυστικό κλειδί για τον έλεγχο αυθεντικοποίησης της 
πληροφορίας, καθώς και για άλλες λειτουργίες.  
Ο κινητός εξοπλισμός ταυτοποιείται μοναδικά από τον κωδικό IMEI (International 
Mobile Equipment Identify). Οι κωδικοί IMSI και IMEI είναι ανεξάρτητοι, και έτσι 
επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάξει την τηλεφωνική συσκευή και να κρατώντας την 
ίδια κάρτα SIM. 
 
Υποσύστημα σταθμού βάσης  
 
Αυτό το σύστημα (BSS-Base Station Subsystem)περιέχει δύο μέρη .Το σταθμό 
πομποδεκτών βάσης (BTS- Base Transceiver Station) και τον ελεγκτής του σταθμού 
βάσης (BSC- Base Station Controller). Ο σταθμός BTS στεγάζει τους ράδιο- 
πομποδέκτες που ορίζουν μια κυψέλη και χειρίζεται τα πρωτόκολλα ράδιο-
συνδέσεων με τον κινητό σταθμό. Σε μια μεγάλη αστική περιοχή θα υπάρχει συχνά 
ένας μεγάλος αριθμός σταθμών BTS επειδή η αξιοπιστία και οι δαπάνες είναι 
λιγότερες  από ότι στους ελεγκτές BSC.  
Ο ελεγκτής σταθμού βάσης χειρίζεται παραδείγματος χάριν τη εγκατάσταση του 
ράδιο-καναλιού και τις παραδόσεις καναλιών.  
Ο BSC είναι η σύνδεση μεταξύ του κινητού σταθμού και του κέντρου μεταγωγής 
κινητών υπηρεσιών MSC (Mobile services Switching Centre ). 
 
Υποσύστημα δικτύου  
 
Το κεντρικότερο τμήμα του υποσυστήματος δικτύου είναι το κέντρο μεταγωγής 
κινητών υπηρεσιών MSC (Mobile services Switching Centre). Ενεργεί όπως ένας 
συνηθισμένος κόμβος μεταγωγής σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο και παρέχει πρόσθετα 
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όλη τη λειτουργικότητα που απαιτείται για την διαχείριση ενός συνδρομητή κινητού, 
όπως η εγγραφή, η αυθεντικοποίηση, και η δρομολόγηση κλήσης σε συνδρομητή της 
υπηρεσίας roaming. 
 
Το MSC παρέχει σύνδεση σε ενσύρματα δίκτυα (όπως το ISDN ή το PSTN). Το 
κέντρο αυθεντικοποίησης (AuC- Authentication Centre) είναι μια προστατευμένη 
βάση δεδομένων που αποθηκεύει ένα αντίγραφο του μυστικού κλειδιού που 
αποθηκεύεται σε κάθε κάρτα SIM των συνδρομητών, που χρησιμοποιείται για την 
αυθεντικοποίηση και την κρυπτογράφηση μέσα στο ράδιο-κανάλι. 
 
WAP  
 
Το πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol) είναι μια ανοικτή, παγκόσμια 
προδιαγραφή, η οποία εξουσιοδοτεί κινητούς χρήστες με ασύρματες συσκευές να 
έχουν εύκολη πρόσβαση και αλληλεπιδρούν με πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Λειτουργεί με τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα όπως τα δίκτυα τεχνολογίας GSM, 
TDMA (Time Division Multiple Access) και Bluetooth και προορίζεται να καλύψει 
ένα ευρύ φάσμα ασύρματων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων τα κινητά τηλέφωνα 
και τα PDA. Το WAP μπορεί να υποστηρίξει δεδομένα από δύο-γραμμών κειμένου 
απεικονίσεις έως και οθόνες γραφικών που βρίσκονται  σε εξοπλισμούς όπως τα 
έξυπνα τηλέφωνα. 
Μια έκδοση του τυποποιημένης  γλώσσας  HTML (Hyper Text Mark-up Language) 
έχει ξανασχεδιαστεί για την αποτελεσματική και οικονομικώς αποδοτική μεταφορά 
πληροφοριών στα κινητά δίκτυα. Τα ασύρματα τερματικά ενσωματώνουν έναν μικρό- 
browser για την γλώσσας  HDML (Handheld Device Mark-up Language) και το 
πρωτόκολλο  HDTP (Handheld Device Transport Protocol) έπειτα συνδέει το 
τερματικό με το Διαδίκτυο όπου μπορούν να βρεθούν πληροφορίες. Η ιστοσελίδα 
πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία WAP. Η γλώσσα WML (Wireless Mark-up 
Language) χρησιμοποιεί το πρότυπο XML (Extended Mark-up Language) που ήδη 
ευρέως χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες ιστοσελίδες και επομένως με ελάχιστη 
προσπάθεια θα είναι δυνατό να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα με το WAP. Η 
γλώσσα WML έχει ως σκοπό να βελτιστοποιήσει τα δεδομένα κειμένου του 
Διαδικτύου για την παράδοση τους σε περιορισμένο εύρος ζώνης και επάνω σε 
μικρές οθόνες. Βελτιστοποιείται για να υποστηρίζει τη πλοήγηση χωρίς πληκτρολόγιο 
[133]. 
 
1.8.1.2 Ασύρματα τοπικά δίκτυα - WLAN  
 
Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα αποτελούν μια τυπική επέκταση του παραδοσιακού 
ενσύρματου τοπικού δικτύου. Μετατρέπουν τα πακέτα δεδομένων σε ραδιοκύματα ή 
υπέρυθρους παλμούς φωτός και τα στέλνουν σε άλλες ασύρματες συσκευές ή σε ένα 
σημείο πρόσβασης που εξυπηρετεί ως πύλη για το ενσύρματο τοπικό δίκτυο (LAN).  
 
Τα περισσότερα WLAN (Wireless Local Area Network) [136]  είναι σήμερα 
βασισμένα στα πρότυπα ΙΕΕΕ802.11 και 802.11b για την ασύρματη επικοινωνία 
μεταξύ των συσκευών και του παραδοσιακού τοπικού LAN. Αυτά τα πρότυπα 
επιτρέπουν τις μεταδόσεις δεδομένων σε ρυθμούς 1 έως 2 Mbps ή 5 έως 11 Mbps, και 
καθορίζουν μια κοινή αρχιτεκτονική, τις μεθόδους μετάδοσης και άλλες πτυχές της 
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ασύρματης μεταφοράς δεδομένων για να βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ 
των διαφόρων προϊόντων. 

 
 
                        Σχήμα 2: Η αρχιτεκτονική του ασύρματου τοπικού δικτύου 
 
Τα WLAN χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ραδιοκύματα ή υπέρυθρα)  για 
να διαβιβάζουν τις πληροφορίες από ένα σημείο σε άλλο χωρίς να στηρίζονται σε 
οποιαδήποτε φυσική σύνδεση. Τα δεδομένα διαμορφώνονται σε μια ραδιοσυχνότητα. 
Πολλαπλές ραδιοσυχνότητες μπορούν να υπάρξουν στο ίδιο διάστημα την ίδια 
χρονική στιγμή χωρίς να παρεμποδίζει η μια την άλλη. Για να εξάγει τα στοιχεία, 
ένας ράδιο-δέκτης συντονίζεται σε μια ραδιοσυχνότητα απορρίπτοντας όλες τις άλλες 
συχνότητες.  
 
Σε μια χαρακτηριστική διαμόρφωση WLAN, μια συσκευή αποστολής /λήψης, 
γνωστή ως σημείο πρόσβασης κάνει την σύνδεση με το ενσύρματο δίκτυο από μια 
σταθερή θέση χρησιμοποιώντας την καλωδιακή υποδομή του πρότυπου LAN. Tο 
σημείο πρόσβασης λαμβάνει, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα μεταξύ το 
ασύρματου LAN και της ενσύρματης δικτυακής υποδομής. Ένα μοναδικό σημείο 
πρόσβασης μπορεί να υποστηρίξει μια μικρή ομάδα χρηστών και μπορεί να 
λειτουργήσει μέσα σε ένα φάσμα  μεταξύ λιγότερου των 25 μέτρων και 100 μέτρων. 
Το σημείο πρόσβασης (ή η κεραία που τοποθετείται στο σημείο πρόσβασης) είναι 
συνήθως τοποθετημένο υψηλά αλλά μπορεί να τοποθετηθεί πρακτικά οπουδήποτε εφ' 
όσον λαμβάνεται η επιθυμητή ράδιο-κάλυψη. Το εύρος ζώνης εξαρτάται από πόσοι 
συνδέονται και πόσο μακριά οι χρήστες βρίσκονται από το σημείο πρόσβασης.  
 
Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο WLAN μέσω των προσαρμοστών του 
WLAN, οι οποίοι υλοποιούνται ως κάρτες PC στους φορητούς υπολογιστές, κάρτες 
στους υπολογιστές γραφείου ή ενσωματώνονται μέσα στους υπολογιστές χειρός 
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(PDAs).Οι ασύρματοι προσαρμοστές παρέχουν μια διεπαφή μεταξύ του πελάτη και 
των ραδιοκυμάτων μέσω μιας κεραίας.  
 
1.8.1.3 Τεχνολογία Bluetooth  

 
Bluetooth [137][138] είναι το όνοµα που δόθηκε σε ένα νέο ανοιχτό πρότυπο το 
οποίο χρησιµοποιεί ράδιο-ζεύξεις µικρής εµβέλειας και πρόκειται να αντικαταστήσει 
τις καλωδιακές συνδέσεις µεταξύ των κινητών και των σταθερών ηλεκτρονικών 
συσκευών. Το πρότυπο αυτό, καθορίζει µία οµοιόµορφη δοµή για ένα µεγάλο εύρος 
συσκευών, ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους µε ελάχιστη προσπάθεια από το 
χρήστη. Οι κυριότερες ιδιότητές του είναι η ευρωστία, η µικρή πολυπλοκότητα, η 
χαµηλή ισχύς και το χαµηλό κόστος.  
 
Όταν δυο συσκευές εξοπλισμένες με την τεχνολογία Bluetooth έρχονται σε ακτίνα 
δέκα μέτρων, μπορούν να εγκαταστήσουν μια σύνδεση μεταξύ τους. Η τεχνολογία 
Bluetooth αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συστήματος περιλαμβάνοντας 
απαιτήσεις υλικού, λογισμικού καθώς και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας. Οι 
προδιαγραφές της τεχνολογίας αυτής καθορίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ένα 
μικρό φάσμα (γύρω στα 100 μέτρα) ράδιο-σύνδεσης ικανό για μετάδοση φωνής και 
δεδομένων σε ρυθμούς έως  720 kbps. 
 
Το Bluetooth έχει σχεδιαστεί για τις κινητές συσκευές επειδή το σχέδιο έχει 
υλοποιηθεί ένα chip (μικρό-επεξεργαστής στα κυκλώματα CMOS (Complementary 
Metal-Oxide Semiconductor). Αυτός ο σχεδιασμός έχει μερικά πλεονεκτήματα λόγω 
της χαμηλής τιμής του, της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και του μικρού μεγέθους 
του τσιπ. Με τους αυξανόµενους αριθµούς σπιτιών που κατέχουν πολλαπλά PC, η 
ανάγκη για τα δίκτυα που είναι απλά να εγκατασταθούν και να διατηρηθούν, 
διευρύνεται. Υπάρχει επίσης η εµπορική ανάγκη να παρασχεθούν οι δυνατότητες 
κάλυψης "προώθησης πληροφοριών", η οποία είναι σηµαντική για κινητές συσκευές 
χειρός και αυτό έχει ενσωµατωθεί μερικώς στο Bluetooth. Η βασική δύναµη του 
Bluetooth είναι η δυνατότητά του να χειριστεί ταυτόχρονα και τα δεδοµένα και τη 
µεταφορά φωνής, που επιτρέπουν καινοτομικές λύσεις όπως µία κινητή µε ελεύθερα 
χέρια κάσκα για τις κλήσεις φωνής, δυνατότητα αποστολής φαξ, αυτόµατος 
συγχρονισµός PDA και κινητού υπολογιστή και εφαρµογές βιβλίων τηλεφωνικών 
διευθύνσεων.  
 

1.8.1.4 Σύγκριση των ασύρματων τεχνολογιών  
 
Δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των τριών προαναφερόμενων τεχνολογιών για 
τον λόγο ότι χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. 
 
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει κάποια ενδεικτικά στοιχεία. 
  
 GSM WLAN Blue Tooth 

 
 

Ακτίνα 
 
 

 
 
Αρκετά Km 

 
 
25-100 m 

 
 
~ 10 m 
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Εύρος ζώνης 
 
 

 
 
 
64 Kbps 

 
 
 
1-11 Mbps 

 
 
 
721 Kbps 

 
 
 

Συχνότητα 
 
 
 

 
 
 
900-1900 MHz 

 
 
 
2,4 GHz 

 
 
 
2,402-2408 GHz 

 
 

Κόστος 
 
 

 
 
Ακριβό 

 
 
Μέτριο 

 
 
Φτηνό 

 
                        Πίνακας 2: Σύγκριση τεχνολογιών 
 
Η τεχνολογία GSM έχει το πλεονέκτημα στο εύρος φάσματος-ακτίνα. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιείται παραδείγματος χάριν για κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια 
χρειάζονται λίγα σημεία πρόσβασης για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή 
έναντι των άλλων δύο τεχνολογιών επειδή το εύρος φάσματος-ακτίνας του είναι πολύ 
μικρότερο. 
 
Η τεχνολογία WLAN έχει το πλεονέκτημα στο εύρος ζώνης. Επομένως 
χρησιμοποιείται συχνά για την κυκλοφορία δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Το εύρος 
φάσματος-ακτίνα δεν είναι αποδεκτό για τις μεγάλες αποστάσεις επειδή χρειάζονται 
πολλά σημεία πρόσβασης για να καλυφθεί μια ορισμένη περιοχή, αλλά είναι 
αποδεκτό σε ένα σπίτι επειδή τα περισσότερα σπίτια μπορούν να καλυφθούν με 
μερικά σημεία πρόσβασης σε κάθε πάτωμα.  
 
Η τεχνολογία Bluetooth έχει το πλεονέκτημα στην τιμή και στην δυνατότητες να μην 
υπάρχουν συνδέσεις καλωδίων. Το εύρος ζώνης είναι ικανοποιητικό για τη μεταφορά 
της φωνής. Έτσι, χρησιμοποιείται παραδείγματος χάριν στις κάσκες για τα τηλέφωνα. 
Παραδείγματος χάριν ένα κινητό τηλέφωνο με μια ασύρματη κάσκα Bluetooth 
χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές τεχνολογίες: Το μικρόφωνο και ο ομιλητής 
συνδέονται με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth και το τηλέφωνο συνδέεται με δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών μέσω της τεχνολογίας GSM  
 
1.8.1.5 Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί – PDA  
 
Το πρώτο PDA (προσωπικός ψηφιακός βοηθός) εισήχθη εμφανίστηκε το 1996. [139] 
[140] Σχεδιάστηκαν ως προϊόντα επιπρόσθετα στους προσωπικούς υπολογιστές και 
όχι ως ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα PDA διαχειρίζονται τα προγράμματα ενός 
προσώπου, τις επαφές του καθώς και επιχειρησιακές πληροφορίες είτε επιτραπέζια 
είτε απομακρυσμένα. Συγχρονίζουν αυτόματα τις πληροφορίες τους με έναν 
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προσωπικό υπολογιστή τοπικά ή κατά μήκος ενός δικτύου ευρείας περιοχής με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους 
περιλαμβάνουν το μικρό τους μέγεθος (μέγεθος τσέπης), ένα κομψό (μονοχρωματικό) 
γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) και έναν καινοτομικό σταθμό 
διασύνδεσης που προσφέρει διπλής κατεύθυνσης συγχρονισμό μεταξύ του PC και του 
διοργανωτή. 

 
  Εικόνα 1: Κάποιοι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί 
 
Τα σημερινά κινητά τηλέφωνα έχουν υπολογιστική δύναμη υπολογισμού που 
συναγωνίζεται της υπολογιστικής δύναμης πολλών συσκευών  PDA και μερικά  
συνδυάζουν τη δύναμη και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης και των κινητών 
τηλεφώνων και των PDA. Αυτά τα κινητά τηλέφωνα καλούνται "έξυπνα τηλέφωνα". 
 
Συσκευές όπως η συσκευή Nokia Communicator 9100 της Nokia ήταν οι 
πρωτοπόροι.   
Πρόσφατα, έχουμε δει την απελευθέρωση των έξυπνων τηλεφώνων που τρέχουν 
μερικά από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα PDA 
 

 
 
                  Εικόνα 2: Nokia 9100 
 
1.8.2 Ενσύρματη τεχνολογία - Wired technology 
 
Τα συστήματα που θα εξεταστούν σε αυτό το κεφάλαιο έχουν επίκαιρο ενδιαφέρον 
για τα έξυπνα κτίρια.  Οι τεχνολογίες που θα εξεταστούν είναι η Comlux, η LON, και 
η ΕΙΒ. Άλλα συστήματα που υπάρχουν αλλά δεν εξετάζονται στη παρούσα έρευνα 
είναι το IHC (Intelligent House Control) της εταιρίας LK, το Light 2000 της εταιρίας 
Conson, και το Trios της Philips. 
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         Σχήμα 3: Τα στρώματα δικτύου στα έξυπνα κτίρια [141] 
 
Στις μέρες μας υπάρχουν διαφορετικά συστήματα όπως το Building Automation and 
Control Network (BACnet), το Process Field Bus (PROFIbus), και το Automated 
Building Standard (CAB). 
Τα συστήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι διαφορετικά πρωτόκολλα 
μεταφοράς και μόνο τα πρότυπα LON και EIB αποτελούν τα πρότυπα. 
 
1.8.2.1 Comlux 
 
Το Comlux είναι ένα σύστημα από την εταιρία Servodan. Είναι ένα σύστημα με 
κεντρική νοημοσύνη (ένας ελεγκτής). Το σύστημα είναι μόνο για τον έλεγχο 
φωτισμού.  Ο ελεγκτής είναι προγραμματισμένος με το γραφικό λογισμικό από τη 
Servodan. Δεν είναι ασφαλές για "ένα σημείο της αποτυχίας" επειδή είναι ένα 
κεντρικό σύστημα. Όταν ο ελεγκτής αποτυγχάνει το σύστημα πηγαίνει καταρρέει. 
Συχνά δεν είναι πρόβλημα αυτό επειδή χρησιμοποιείται συνήθως σε μη κρίσιμες και 
μικρές εγκαταστάσεις όπως σε μικρά σπίτια. Με το σύστημα αυτό μπορούν να 
συνδεθούν έως τέσσερις ελεγκτές σε ένα δίκτυο (κυρίου-σκλάβου δίκτυο).   
Στα πλεονεκτήματα του συμπεριλαμβάνεται ο εύκολος προγραμματισμός του και η 
καλή του λειτουργικότητα σε αντιδιαστολή με την τιμή. Στα μειονεκτήματα του 
συμπεριλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν τμήματα για τον έλεγχο της θέρμανσης [142]. 
 
1.8.2.2 LON  
 
Το σύστημα LON (Local Operating Network) [143] [144] είναι ένα δίκτυο με 
κατανεμημένη νοημοσύνη. Η ιδέα πίσω από το σύστημα LON δημιουργήθηκε το 
1988 στην Καλιφόρνια. Η λέξη κλειδί στο σύστημα LON είναι "διαλειτουργικότητα". 
Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη λειτουργική ενότητα ή συνύπαρξη.  
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                             Σχήμα 4: Το δίκτυο LON 
 
Ένας δίαυλος LON μοιάζει με μια λεωφόρο, όπου:  

• καθένας που ακολουθεί τους κανόνες (LONTALK) είναι ευπρόσδεκτος  
• καθένας που εγκρίνεται (LONMARK) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος  
• όλα τα οδικά σήματα (STANDARD SNVT) είναι γνωστά  
• όλοι οι δρόμοι είναι δομημένοι (LONWORKS)  
• όλα τα μέλη της οργάνωσης της κυκλοφορίας (LON-User group) είναι 

προσανατολισμένες ειδήσεις  
• όλα τα σύνορα (router) είναι δομημένα  
• η νέα ενέργεια μπορεί να ανεφοδιαστεί σε καύσιμα (repeater)  
• είναι δυνατό να γίνει μια γέφυρα (bridge) μεταξύ των διαφορετικών δικτύων 

 
Κάθε έξυπνο τμήμα καλείται κόμβος (node). Ένας κόμβος μπορεί να μετατρέψει μια 
φυσική τιμή σε σήμα δεδομένων και ένα σήμα δεδομένων σε φυσική τιμή. Ένας 
κόμβος περιέχει τουλάχιστον ένα νευρωνικό τσιπ και ένα πομποδέκτη. Το νευρωνικό 
τσιπ είναι το έξυπνο τμήμα του συστήματος και ο πομποδέκτης διαχειρίζεται την 
επικοινωνία μεταξύ του νευρωνικού τσιπ και του δικτύου. 
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           Σχήμα 5: Το νευρωνικό τσιπ της τεχνολογίας LON 
 
Τα πλεονεκτήματα του LON είναι: καλή λειτουργικότητα, καλό για τις πολύ μεγάλες 
εγκαταστάσεις (τα όρια για το μέγεθος των δικτύων δεν είναι πρόβλημα επειδή τα 
δίκτυα μπορούν να διαιρεθούν σε υπό-δίκτυα), καλός πλεονασμός επειδή κάθε τμήμα 
είναι ευφυές, εύκολο στο να προγραμματίσει άλλες λειτουργίες, ευέλικτο επειδή το 
σύστημα διαύλου με την ελεύθερη τοπολογία το καθιστά εύκολο να συνδέσει νέα 
στοιχεία, πολλοί κατασκευές για κάθε είδος αυτοματοποίησης όπως τον έλεγχο 
φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού κ.λπ.  
 
Τα μειονεκτήματα του LON είναι: όλα τα συστατικά πρέπει να περιλάβουν ένα 
νευρωνικό τσιπ (αυτό δίνει στην εταιρία μοναδική μονοπωλιακή θέση), πολύ λίγοι 
ολοκληρωτές συστημάτων προς στιγμήν (αυτό το καθιστά ακριβό για τις αλλαγές στα 
συστήματα). 
 
1.8.2.3 ΕΙΒ  
 
Το σύστημα ΕΙΒ (European Installation Bus) [145][146]είναι ένα δίκτυο με τη 
κατανεμημένη νοημοσύνη. Το πρωτόκολλο ΕΙΒ ελέγχεται και ρυθμίζεται από την 
ένωση ΕΙΒ (EIBA). Είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα και η ανάπτυξη οδηγείται από 
τρεις μεγάλες επιχειρήσεις (Siemens, Bosch και ABB). Το σύστημα ΕΙΒ σχεδιάζεται 
για να παρέχει ένα κατανεμημένο τεχνικό έλεγχο για τις εγκαταστάσεις στα κτήρια. 
Οποιοσδήποτε κατασκευαστής μπορεί να αναπτύξει τις δικές του εφαρμογές εάν το 
επιλέξει. Η ΕΙΒ δεν επιβάλλει άμεσες απαιτήσεις στην αρχιτεκτονική των 
μικροεπεξεργαστών. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε κατάλληλο τσιπ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την υλοποίηση. Τα πρότυπα EIS (EIB 
Interworking Standards) επιτρέπουν συστατικά μέρη διαφόρων κατασκευαστών να 
συνδυαστούν σε μια μοναδική εγκατάσταση. 
 
Τα πλεονεκτήματα του ΕΙΒ είναι: καλή λειτουργικότητα, καλό για τις πολύ μεγάλες 
εγκαταστάσεις (τα όρια για το μέγεθος των δικτύων δεν είναι πρόβλημα επειδή τα 
δίκτυα μπορούν να διαιρεθούν σε υπό-δίκτυα), καλός πλεονασμός επειδή κάθε τμήμα 
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είναι ευφυές, ευέλικτο επειδή το σύστημα διαύλου με την ελεύθερη τοπολογία το 
καθιστά εύκολο να συνδέσει νέα στοιχεία, το πρωτόκολλο ΕΙΒ μπορεί να υλοποιηθεί 
σε αρκετούς διαφορετικούς επεξεργαστές.  
 
Τα μειονεκτήματα του ΕΙΒ είναι: λίγοι κατασκευαστές μπορούν να παραδώσουν 
συστατικά μέρη για διαφορετικές λειτουργίες, πολύ λίγοι ολοκληρωτές συστημάτων 
προς στιγμήν (αυτό το καθιστά ακριβό για τις αλλαγές στα συστήματα)[148]. 
 
1.8.2.4 Σύγκριση των ασύρματων τεχνολογιών 
 
 Comlux 

 
LON 

 
EIB 

 
Διαμόρφωση Κεντρική Κατανεμημένη Κατανεμημένη 

 
Μέγιστος αριθμός 
συστατικών 
μερών στο δίκτυο 
 

512 ανά ελεγκτή 
(2.048) 
 

1021 

 
64.000 

 

Αριθμός 
προμηθευτών 
 

1  
 

>2000 >200 

Τσιπ           - Όλα τα συστατικά 
μέρη πρέπει να 
περιέχουν ένα 
νευρωνικό τσιπ με 
το πρωτόκολλο 
LonTalk 
 

Το πρωτόκολλο 
ΕΙΒ μπορεί να 
υλοποιηθεί σχεδόν 
σε κάθε 
επεξεργαστή 
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1.9 Υπηρεσίες  
 
Μια υπηρεσία μπορεί να οριστεί ως ένας τρόπος να παρασχεθεί ένα προϊόν. Το 
προϊόν μπορεί να είναι πραγματικό ή εικονικό ή ένας συνδυασμός. Πολλές υπηρεσίες 
παρέχονται ήδη σήμερα. 
 
Τον Φεβρουάριο του 1998 η Electrolux εισήγαγε το ψυγείο οθόνης. Το ψυγείο 
περιλάμβανε πρόσβαση Διαδικτύου, διαχείριση τροφίμων, ειδήσεις, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ασφάλεια της κατοικίας μαζί με  εσωτερικές κάμερες και ψηφιακό βιβλίο 
μαγειρικής. Το ψυγείο οθόνης ήταν μόνο ένα πρωτότυπο και δεν παράχθηκε ποτέ 
μαζικά. Τον σήμαναν ως πρόταση για το μελλοντικό εξοπλισμό επικοινωνίας και 
συνδύαζε έναν προσωπικό υπολογιστή με ένα ψυγείο.  
 

                                                 
 
                                                     Εικόνα 3: Το ψυγείο οθόνης [149] 
 
Η φιλοσοφία των ψυγείων οθόνης είναι ένας τρόπος να γίνουν οι νέες υπηρεσίες 
σήμερα δηλαδή ο συνδυασμός μερικών γνωστών τεχνολογιών και υπηρεσιών σε ένα 
κοινό κουτί και το αποτέλεσμα που έχουμε είναι ένα νέο προϊόν για το μέλλον. 
Σήμερα ποικίλες υπηρεσίες παρέχονται. Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες είναι 
όπως το ψυγείο οθόνης , δηλαδή συνδυάζουν μια ήδη γνωστή υπηρεσία με μια 
γνωστή τεχνολογία. 
 
Μερικά παραδείγματα υπηρεσιών παρεχόμενων σήμερα:  
- Ειδήσεις που υποβάλλονται σε μας από το τηλέφωνο GSM /WAP ή από το 
Διαδίκτυο.  
-Από απόσταση συντήρηση των πλυντηρίων ρούχων στα πλυντήρια 
Όλες αυτές οι υπηρεσίες συνδυάζουν ακριβώς τις μεμονωμένες υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες εδώ και πολύ καιρό μαζί με τις γραμμές πρόσβασης  Ίντερνετ και 
τηλεφώνων. 
- Τηλεόραση πληρωτέα κατά παραγγελία. Παραδείγματος χάριν ένα τηλεοπτικό 
κανάλι προσφέρει εισιτήρια για τα παιχνίδια πρωταθλημάτων. Μπορούμε να 
παραγγείλουμε ένα εισιτήριο με απομακρυσμένο έλεγχο στο δέκτη μας. Ο δέκτης μας 
συνδέεται σε μια τηλεφωνική γραμμή και λαμβάνουμε έναν κωδικό 
αυθεντικοποίησης για να δούμε το γεγονός. Απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον 
κωδικό για να παραγγείλουμε το εισιτήριο. Η ίδια τεχνική παραγγελίας μπορεί να 
γίνει και για τις ταινίες. Οι ταινίες στέλνονται σε ξεχωριστές συχνότητες και νέες 
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ταινίες ξεκινούν κάθε μισή ώρα. Όταν ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ταινία να την 
σταματήσουμε όπως κάνουμε με το βίντεο. Το επόμενο βήμα θα είναι εάν ο δέκτης 
έχει άμεση ευρείας ζώνης σύνδεση με το Ίντερνετ. Τότε η ταινία θα μπορούσε να 
σταλεί σε μας αποκλειστικά και θα μπορούσαμε να την σταματάμε όποτε θέλαμε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35



Κεφάλαιο 2ο
 
 
‘Μετά-έρευνα αποτίμησης 
στον τομέα των έξυπνων 
κτιρίων - Intelligent 
Buildings evaluation meta-
research’ 
 
 -  Ημιπρακτικό μέρος- 
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2.1 Εισαγωγή  
 
Η έρευνα που θα ακολουθήσει είναι μια μετά-έρευνα (meta-research) 
προηγούμενων ερευνών πάνω στον κλάδο των έξυπνων κτιρίων. Διαμέσου της 
ανασκόπησης προηγούμενων ερευνών, αυτή η έρευνα θα παρέχει προτάσεις και 
απαραίτητο υπόβαθρο για μελλοντική έρευνα στον τομέα των έξυπνων κτιρίων. Αυτή 
η έρευνα πιστεύει ότι η εξέταση προηγούμενων ερευνών που αφορούν τα έξυπνα 
κτίρια είναι απαραίτητη  εξαιτίας της σημαντικότητας των έξυπνων κτιρίων και του 
κρίσιμου ρόλου τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου. 
 
Πολλοί ερευνητές των πεδίων της τεχνητής νοημοσύνης, των τηλεπικοινωνιών και 
κατ’ επέκταση των υπολογιστικών συστημάτων έχουν προσπαθήσει να ορίσουν και 
να μετρήσουν ή να εκτιμήσουν την κατάσταση συγκεκριμένων υπαρχόντων 
τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών, από την άποψη της απόδοσης, της 
αποτελεσματικότητας, του κόστους, της ευελιξίας, της χρησιμότητας, της συνέπειας, 
της ολοκλήρωσης, της διασυνδεσιμότητας, της προσαρμοστικότητας καθώς και 
άλλων συντελεστών. Δεδομένης της σημαντικότητας των έξυπνων κτιρίων στη ζωή 
μας, η προκείμενη έρευνα κάνει ένα βήμα παραπάνω και ασχολείται με την έρευνα 
που έχει ήδη γίνει σε αυτό τον κλάδο. Εξετάζει δημοσιευμένες έρευνες καθώς και 
επιπλέον σχετικό υλικό που εστιάζεται στα έξυπνα κτίρια. Αναλύει τις προηγούμενες 
έρευνες χρησιμοποιώντας την προτασιακή απογραφή (propositional inventory) του 
Rogers (1981) [151] ως μέθοδο για να διεξάγει την έρευνα. Βασιζόμενη στην 
ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών αυτή η έρευνα με χρήση της προτασιακής 
απογραφής θα ανακαλύψει δυνατά και αδύνατα σημεία της συνολικής παλαιότερης 
έρευνας και θα παρέχει ένα υπόβαθρο και προτάσεις για μια μελλοντική έρευνα. 
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2.2 Η μέθοδος  
 
 Όπως προ-ειπώθηκε για να εξεταστεί η προηγούμενη έρευνα στον τομέα των 
έξυπνων κτιρίων , η παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιήσει ως τύπο μετά-έρευνας την 
προτασιακή απογραφή του Rogers (1981) [151]. 
 
Μια μετά-έρευνα είναι ‘μια μελέτη πάνω σε μια έρευνα και μια ανάλυση πάνω σε μια 
ανάλυση’ (Rogers,1981, p.3) και μπορεί να οριστεί ως ‘μια σύνθεση των βασικών 
αποτελεσμάτων έρευνας  για την εξαγωγή πιο γενικών αποτελεσμάτων’. Από αυτό 
συμπεραίνεται ότι η μετά-έρευνα μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες  οι 
οποίες δεν μπορούν να ληφθούν με άλλο τρόπο. 
Σύμφωνα με τον Rogers (1981), η μετά-έρευνα μπορεί να χωριστεί σε δυο πεδία. Το 
πρώτο πεδίο της μετά-έρευνας είναι η μετά-ανάλυση (meta-analysis) και το δεύτερο 
είναι η προτασιακή απογραφή (propositional inventory). Με τον όρο μετά-
ανάλυση εννοείται η ‘στατιστική ανάλυση των αρχικών-γνήσιων δεδομένων από έναν 
αριθμό ερευνών που ασχολούνται με το ίδιο πρόβλημα’ ενώ με τον όρο προτασιακή 
απογραφή εννοείται η ‘σύνθεση των γενικών συμπερασμάτων της έρευνας όπου τα 
αρχικά-γνήσια δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα και έτσι μόνο γραπτά αποτελέσματα 
καθεμίας από τις προηγούμενες έρευνες είναι διαθέσιμα στον μετά-ερευνητή’. (Rogers, 
1981, p.3) 
 
Σύμφωνα με τον Hollifield (2001) [152], η μέθοδος της προτασιακής απογραφής 
χρησιμοποιεί ‘την κατηγοριοποίηση διακριτών στοιχείων όπως μεταβλητές, μεθόδους ή 
ευρήματα σε μια συγκεκριμένη μελέτη. Καθώς παραπλήσιες έρευνες έχουν διασπαστεί  
τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του σώματος της έρευνας μπορούν τα κατανοηθούν 
στο σύνολό τους και επιπλέον μπορούν να εντοπιστούν κενά στη γνώση’. (Hollifield, 
2001, p.137) [152] 
 
Η προκείμενη έρευνα έχει διεξαχθεί σε υλικό που περιλαμβάνει άρθρα που έχουν 
δημοσιευθεί σε συνέδρια ή σε περιοδικά, φύλλα εργασίας, τεχνικές αναφορές-
εκθέσεις διαφόρων επιχειρήσεων-οργανισμών καθώς και μια διδακτορική διατριβή.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων είναι επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε 
περιοδικά, στη συνέχεια ακολουθούν άρθρα συνεδρίων, μετά φύλλα εργασίας, 
τεχνικές αναφορές-εκθέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών και τέλος μια διδακτορική 
διατριβή. Κεφάλαια βιβλίων που ασχολούνται με τον κλάδο των έξυπνων κτιρίων   
δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση. Η μοναδική πηγή άντλησης του όλου 
επιστημονικού υλικού είναι το Διαδίκτυο (Internet). 
 
Όλα τα άρθρα έχουν ταξινομηθεί με το κριτήριο της άμεσης σχετικότητας τους με το 
επιστημονικό πεδίο των έξυπνων κτιρίων σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 
εμπεριέχονται τα άρθρα που σχετίζονται άμεσα με το προκείμενο πεδίο. Στο δεύτερο 
επίπεδο εμπεριέχονται τα άρθρα που σχετίζονται άμεσα έως έμμεσα με το 
επιστημονικό πεδίο. Στο τρίτο επίπεδο εμπεριέχονται τα άρθρα που σχετίζονται 
εξολοκλήρου  έμμεσα με το επιστημονικό πεδίο.  
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Το παρακάτω διάγραμμα πίτας απεικονίζει τα ποσοστά σχετικότητας των άρθρων με 
το επιστημονικό πεδίο των έξυπνων κτιρίων. Έτσι, δεδομένου ότι στην έρευνα έχουν 
συμπεριληφθεί 127 άρθρα, έχουμε:   
 

Ποσοστά σχετικότητας των άρθρων επί 
συνόλου 127

Eπίπεδο 1
78%

Επίπεδο 2
20%

Επίπεδο 3
2%

Eπίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3  
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2.3 Το πλαίσιο εργασίας (Framework)- Ορισμός 
 
Το πλαίσιο εργασίας που δημιουργείται για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  έχει μια 
δενδροειδή δομή.  Ξεκινώντας από τη ρίζα του δέντρου που ουσιαστικά δεν 
αποτελεί τίποτε άλλο από τον τίτλο της μετά-έρευνας ( IBs evaluation survey – 
Έρευνα αποτίμησης των έξυπνων κτιρίων), κάθε φορά που κατεβαίνουμε ένα επίπεδο 
στο δέντρο αυξάνει η διεισδυτικότητα της έρευνας και από πιο γενικοί γινόμαστε πιο 
συγκεκριμένοι (προχωρούμε σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας).    
 
Στο πρώτο επίπεδο του δέντρου (level 1) υπάρχουν οι θεμελιώδεις κατηγορίες 
(fundamental categories), οι οποίες είτε αναλύονται άμεσα σε μεταβλητές που τις 
συνιστούν και αντιπροσωπεύουν είτε αναλύονται σε υποκατηγορίες σε 
περίπτωση που ο βαθμός γενίκευσης τους είναι αυξημένος και είναι απαραίτητη 
η υποκατηγοριοποίηση. Ομοίως στο δεύτερο επίπεδο (level 2) οι υπάρχουσες 
υποκατηγορίες είτε αναλύονται άμεσα στις μεταβλητές που τις συνιστούν και 
αντιπροσωπεύουν  είτε αναλύονται περαιτέρω σε άλλες υποκατηγορίες. Η 
διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο 
λεπτομέρειας. Το δέντρο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει φτάσει έως το πέμπτο 
επίπεδο (level 5). 
 
Στο αναφερόμενο πλαίσιο εργασίας υπάρχουν δυο είδη μεταβλητών, οι γνήσιες 
μεταβλητές και οι ψευδό-μεταβλητές. Ως γνήσιες μεταβλητές ορίζονται τα φύλλα 
του δέντρου, τα οποία στην παρούσα έρευνα αποτελούν τα κριτήρια που είτε δεν 
μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω από την φύση τους ως πλήρως συμπαγή ως 
οντότητες και αυτοτελή  είτε δεν αναλύονται στην συγκεκριμένη έρευνα για λόγους 
αποπεράτωσης της έρευνας σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ενώ υπάρχει 
δυνατότητα επιπλέον ανάλυσης και θα μπορούσαν να αναλυθούν σε μια 
μεταγενέστερη προσπάθεια συνέχισης της παρούσας έρευνας. Ως ψευδό-μεταβλητές  
ορίζονται κάποιοι ενδιάμεσοι κόμβοι του δέντρου, που ενώ αποτελούν ουσιαστικά 
κάποιες υποκατηγορίες που αναλύονται παραπέρα είναι και από μόνες τους 
μεταβλητές εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι επιθυμητό να εξεταστούν και ως 
συμπαγείς οντότητες στο σύνολό τους προτού διασπαστούν σε άλλες υποκατηγορίες 
ή γνήσιες μεταβλητές.   
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Το αναφερόμενο δέντρο που δημιουργείται και ορίζεται για την αποπεράτωση του 
σκοπού της μετά-έρευνας παρουσιάζεται παρακάτω: 
 
Μετά-έρευνα  αποτίμησης στον τομέα των έξυπνων κτιρίων-IBs 
evaluation meta-research    
                                             ◊ 
 
 
                                                                                                                      Ρίζα (root)    
 
[1.]                            [ 2. ]                            [3.]                        [ 4.]   
 
 
                                                                                                          Επίπεδο 1 (Level 1) 
 
 
      [2.1][2.2][2.3][2.4][2.5][2.6][2.7]                           [4.1][4.2]   
 
           
                                                                                                          Επίπεδο 2 (Level 2) 
 
 
[2.1.1][ 2.1.2]                                                [2.6.1][2.6.2] 
 
                     [2.5.1][2.5.2][2.5.3][2.5.4][2.5.5] 
 
 
                                                                                                          Επίπεδο 3 (Level 3) 
 
 
[2.1.1.1][2.1.1.2][2.1.1.3][2.1.1.4]                [2.5.5.1] [2.5.5.2]  
 
 
 
                                                                                                          Επίπεδο 4 (Level 4) 
 
 
 
    [2.1.1.4.1][2.1.1.4.2] 
 
 
                                                                                                          Επίπεδο 5 (Level 5) 
 
 
                                 Σχήμα 1: Το δένδρο της μετά-έρευνας  
                    Στο παραπάνω δέντρο δεν απεικονίζονται τα φύλλα του 
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2.4 Το πλαίσιο εργασίας – Γραφική παρουσίαση 
 
2.4.1 Επίπεδο 1 
 

•  Θεμελιώδεις κατηγορίες – Fundamental categories 
 
    1.  

 
 
    Reliability  
             /Maintainability 

 
                     
                   2. 

    
              Functionality 

 
 
                                                  
                                                  3.                                               

                        
                                                User Interface 
                                                              /Usability 

 
 
                                                                 4.                                                               

 

                               
                                     Security 
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2.4.2 Επίπεδο 2 
 

• Υποκατηγορίες της ‘λειτουργικότητας’ –‘Functionality’ 
subcategories  

 
    2.1.  

 
 
        Personalization 

 
                     
                   2.2. 

    
              Efficiency 
                                     /Effectiveness 

 
             

                                                  2.3.                                               

                        
                                                Inte                                 systems 

gration of 

 
                
                                                                2.4.                                                               

 
                                         Interconnectivity     

                                      
        
                                                                              
                                                                                                                 

      2.5. 

                                                                         Agents    

                                      
        
                                                                                                         2.6.

                                                                                        
 

                                                                                                                          
                                                                                                                            Networking 
                                                                                                                             Technology                                           
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                                                                                                                           2.7.         
 
                                                                     Essential  
                                                                                                                   functional 
                                 
                                                                                                                              

                                                                                parameters 

 
• Υποκατηγορίες της ‘ασφάλειας’ – ‘Security’ 

subcategories 
        
   4.1  

       

 
 
            Security 

technologies 

                     
      
                  4.2 

    
                  Secu
               requirements 

rity 
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2.4.3 Επίπεδο 3 
 
• Υποκατηγορίες της ‘εξατομίκευσης’ – ‘Personalization’ 

subcategories 
 

    2.1.1  
 
 
            Adaptivity 

 
                     
                   2.1.2 

    
                 Adaptability 

 
             

 
• Υποκατηγορίες για τους ‘πράκτορες’ – ‘Agents’ 

subcategories  
 

    2.5.1  
 
 
        Agent properties 

 
                     
                   2.5.2 

    
               Agent 
                                    typology    

 
             

                                                  2.5.3                                               

                        
                                                  Agent 
                                                         architectures 
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                                                                  2.5.4                            
                                                              

                                              System     
                                      
        
                                                                              
                                                                                                                 

      2.5.5 

                                                                 Agent  
                                                                                                   communication    

                                      
       
 
 
 
• Υποκατηγορίες της ‘δικτυακής τεχνολογίας’ –

‘Networking technology’ subcategories 
 
    2.6.1  

 
 
            Wired  
                  technology 

 
      
                   2.6.2 

    
                Wireless 
                                       technology 
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2.4.4 Επίπεδο 4 
 
• Υποκατηγορίες της ‘προσαρμοσιμότητας’ – ‘Adaptivity’ 

subcategories 
 

    2.1.1.1  
 
   
  Evaluation of reliability 
  and external validity 
   of input data 

 
                     
          

                2.1.1.2 

                        Evaluation of  
                                   inference 
                                     

                 mechanism 

 
             

                                                  2.1.1.3                                               

                        
                                                Evaluation of  
                                                       adaption 
                                                            decisions 

 
                
                                                                2.1.1.4                                                          

 
                                      Evaluation of total   

                                                                            interaction   
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• Υποκατηγορίες της ‘επικοινωνίας πρακτόρων’ – ‘agent 
communication’  subcategories 

 
    2.5.5.1  

 
   
  Agent communication 

         language 

                     
 
          

                2.5.5.2 

                         
                        Mess                mechanism         

age transportation 
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2.4.5 Επίπεδο 5 
 

• Υποκατηγορίες της ‘εκτίμησης της συνολικής 
αλληλεπίδρασης’ – ‘Evaluation of total interaction’  
subcategories 

 
    2.1.1.4.1 

 
   

  System behaviour 

                     
 
          

                2.1.1.4.2 

                         
                        User behaviour and 
                               usability         
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2.5 Το πλαίσιο εργασίας – Λεπτομερής 
περιγραφική παρουσίαση 
 
Έπεται μια λεπτομερής παρουσίαση του πλαισίου εργασίας. Ορίζονται και 
περιγράφονται οι κατηγορίες, οι υποκατηγορίες καθώς και όλες οι μεταβλητές του 
πλαισίου εργασίας. Έτσι έχουμε: 

 
        
        [1 .] Κατηγορία ‘Αξιοπιστία – Συντηρησιμότητα’(‘Reliability &   
                                       maintainability’) 
 
 
 
Η αξιοπιστία στον σχεδιασμό έχει σχέση με την ολοκλήρωση καλών σχεδίων που 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους χωρίς αποτυχία. Στην βιομηχανία των υπηρεσιών 
κτιρίου, αυτό δεν είναι πάντα το ζητούμενο αφού δεν υπάρχει μια επίσημη 
προσέγγιση που να εξετάζει την αξιοπιστία μέσα στη σχεδιαστική λύση και να 
αποτιμά το ρίσκο ότι οι υπηρεσίες θα εκτελέσουν τις στοχευόμενες λειτουργίες για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Η ανάγκη να τοποθετηθεί η 
αξιοπιστία και το κόστος στο μέτωπο της σχεδίασης έχει αυξηθεί καθώς αποτυχίες, 
ακατάλληλες πολιτικές συντήρησης και  υποστήριξης έμμεσα εμποδίζουν  τη 
καλοζωία των κατοίκων στα κτίρια. 
   
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβλητές της παρούσας κατηγορίας που 
θα ληφθούν υπόψη στην έρευνα. 

 
                         Αξιοπιστία – Συντηρησιμότητα 
Μεταβλητές: 
 
 
                         Σύστημα                                                     Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
1. Συμμόρφωση ή 
επάρκεια ή σταθερότητα 
δικτύου 

network compliance (or 
adequacy or stability) 

Κατά πόσο υπάρχει επάρκεια ή 
σταθερότητα του δικτύου. 
Έχει σχέση με την σταθερή 
πλευρά του δικτύου. Έχει σχέση 
με την ικανότητα του δικτύου να 
δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου 
η υπηρεσία επανακτείται και η 
εργασία να συνεχίζεται ακόμη 
και στην περίπτωση 
προβλήματος ή καταστροφής. 
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Παραδείγματος χάριν την 
ικανότητα του δικτύου να 
διαχειρίζεται κατάλληλα την  
κυκλοφορία για την οποία 
σχεδιάστηκε κατά την παρουσία 
τυχαίων σφαλμάτων. 
 

2. Επιβιωσιμότητα 
δικτύου 

network survivability Κατά πόσο υπάρχει 
επιβιωσιμότητα του δικτύου. 
Έχει σχέση με τη δυναμική 
πλευρά του δικτύου. 
Παραδείγματος χάριν, ο βαθμός 
τον οποίον η κυκλοφορία του 
δικτύου επιβιώνει όταν μια 
αποτυχία συμβεί. Πιο 
συγκεκριμένα όταν συμβούν: 
• Ξαφνικές αποτυχίες που δεν 
είναι αποτέλεσμα τυχαίων 
σφαλμάτων δικτύου 
• Φυσικές παρεμποδίσεις 
•Εσωτερικές και εξωτερικές 
επιθέσεις και συντονισμένες 
προσβολές 
 

3. Χωρίς σφάλματα Error free Κατά πόσο μπορεί να 
λειτουργεί το σύστημα χωρίς 
σφάλματα 
 

4. Παρεμπόδιση 
σφάλματος 

Error prevention Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
παρεμπόδιση σφάλματος 
 

5. Αναγνώριση 
σφάλματος 

Error recognition Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
αναγνώριση σφάλματος 
 

6. Διάγνωση σφάλματος Error diagnosis Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
διάγνωση σφάλματος 
 

7. Ανάκαμψη σφάλματος Error recovery 
/Recoverability 

Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
ανάκαμψη σφάλματος 
 

8. Ανεκτικότητα σε 
σφάλματα 

Fault tolerance Κατά πόσο είναι ανεκτικό το 
σύστημα σε σφάλματα 
 

9. Κανένα αδιέξοδο 
/μπλοκάρισμα 

No deadlock /Stuck Κατά πόσο δεν μπορεί ποτέ 
να βρεθεί το σύστημα σε 
αδιέξοδο 
 

10. Ικανότητα δοκιμών Testability Κατά πόσο υπάρχει ικανότητα 
/δυνατότητα δοκιμών  
 

11.Διαθεσιμότητα Availability Κατά πόσο το σύστημα είναι 
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διαθέσιμο 
 

12. Συντηρησιμότητα 
 
 
13. Ευκολία συντήρησης 

Maintainability 
 
 
Maintainability easiness 

Κατά πόσο υπάρχει 
δυνατότητα συντήρησης 
 
Κατά πόσο είναι εύκολο να 
συντηρηθεί το σύστημα 
 

14. Προσπάθεια 
συντήρησης 

Maintainability effort Κατά πόσο χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια για την 
συντήρηση του συστήματος 
 

15. Τοπική συντήρηση 
 
 
16. Απομακρυσμένη 
συντήρηση 

Local maintainability 
 
 
Remote maintainability 

Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
τοπική συντήρηση 
 
Κατά πόσο μπορεί να γίνει 
απομακρυσμένη συντήρηση 
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                      [2.] Υποκατηγορία ‘Λειτουργικότητα’  
                                     (‘Functionality’) 
 
 
 
    
                           [2.1] Υποκατηγορία ‘Εξατομίκευση’ 
                                       (‘Personalization’) 

 
 
Η υποκατηγορία αυτή συνοψίζει δυο βασικές υποκατηγορίες, την 
‘προσαρμοσιμότητα’ (‘adaptivity’) και την ‘προσαρμοστικότητα’ (‘adaptability’). 
Σε πρώτη φάση θα εξεταστεί αυτή η γενική κατηγοριοποίηση. Έτσι αρχικά έχουμε 
τον πίνακα: 
 

                                   Εξατομίκευση 
Μεταβλητές: 
 
 
                         Υποκατηγορίες                                                   Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 
1. Προσαρμοσιμότητα Adaptivity Κατά πόσο το σύστημα 

είναι αλληλεπιδραστικό 
προσαρμόζοντας την 
συμπεριφορά του σε κάθε 
ξεχωριστό χρήστη υπό την 
βάση των πιο σημαντικών 
συμπερασμάτων που 
παράγονται από την 
πληροφορία που αφορά 
τον χρήστη 
 

2. Προσαρμοστικότητα Adaptability Κατά πόσο το σύστημα 
παρέχει στον χρήστη τα 
εργαλεία που τον 
καθιστούν ικανό να 
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αλλάξει τα 
χαρακτηριστικά του 
 

 
 
 

 
    
                   [2.1.1] Υποκατηγορία ‘Προσαρμοσιμότητα’ 
                                           (‘Adaptivity’) 
 
 
 

                           Προσαρμοσιμότητα 
Μεταβλητές: 
 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
1. Εκτίμηση της 
αξιοπιστίας και της 
εξωτερικής εγκυρότητας 
των δεδομένων εισόδου 

Evaluation of reliability 
and external validity of 
input data 

Κατά πόσο υπάρχει 
αξιοπιστία και εγκυρότητα 
των δεδομένων εισόδου [153] 
 

2. Εκτίμηση του 
μηχανισμού εξαγωγής 
συμπερασμάτων 

Evaluation of inference 
mechanism 

Κατά πόσο είναι έγκυρος ο 
μηχανισμός εξαγωγής 
συμπερασμάτων. Κατά πόσο 
πραγματικά υπάρχουν οι 
ιδιότητες εκείνες του χρήστη 
που χρησιμοποιούνται για την 
εξαγωγή [153] 

3. Εκτίμηση των 
αποφάσεων 
προσαρμοσιμότητας  

Evaluation of adapt ion 
decisions 

Κατά πόσο είναι βέλτιστες οι 
επιλεγόμενες αποφάσεις 
προσαρμοσιμότητας 
δεδομένου ότι οι ιδιότητες του 
χρήστη έχουν εξαχθεί σωστά 
[153] 

4. Εκτίμηση της 
συνολικής 
αλληλεπίδρασης 

Evaluation of total system 
interaction 

Κατά πόσο η συνολική 
αλληλεπίδραση ολόκληρου 
του συστήματος είναι 
ικανοποιητική [153] 
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     [2.1.1.1] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση της αξιοπιστίας και της 
εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου’ (‘Evaluation of          
               reliability and external validity of input data’) 
 
 

                           Προσαρμοσιμότητα 
Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 
1. Εγκυρότητα δεδομένων Data validity Κατά πόσο τα δεδομένα 

είναι κατάλληλα, από την 
σωστή πηγή και σωστά 
 

2. Συνέπεια δεδομένων Data consistency Κατά πόσο υπάρχει 
συνέπεια των δεδομένων. 
Κατά πόσο κάθε χρήστης 
βλέπει μια συνεπή πλευρά 
των δεδομένων ταιριαστή 
με αυτές που βλέπουν οι 
άλλοι χρήστες 
 

3. Ακρίβεια Accuracy /precision Κατά πόσο ακριβή είναι 
τα δεδομένα 
 

4. Χωρίς σφάλματα Error free Κατά πόσο τα δεδομένα 
εισόδου είναι χωρίς 
σφάλματα 
 

5. Παρεμπόδιση 
σφάλματος 

Error prevention Κατά πόσο μπορεί να 
γίνει παρεμπόδιση 
σφάλματος 
 

6. Επανάκτηση 
σφάλματος 

Error recovery Κατά πόσο μπορεί να 
γίνει ανάκαμψη 
σφάλματος 
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7. Διάγνωση σφάλματος Error diagnosis Κατά πόσο μπορεί να 
γίνει διάγνωση σφάλματος 
 

8. Ανεκτικότητα 
σφάλματος 

Fault tolerance 
/Redundancy 

Κατά πόσο υπάρχει 
ανεκτικότητα σε 
σφάλματα 
 

 
 
    
  [2.1.1.2] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση του μηχανισμού εξαγωγής   
    συμπερασμάτων’ (‘Evaluation of inference mechanism’) 
 

 
         Εκτίμηση του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων  
 
Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 

1. Συνέπεια Consistency Κατά πόσο το σύστημα 
μετά από 
επαναδιαμόρφωση 
αφήνεται στη σωστή 
κατάσταση. [154] Κατά 
πόσο υπάρχει ακρίβεια και 
τάξη στην εφαρμογή 
/σύστημα, π.χ. κατά πόσο 
αντιμετωπίζονται με 
παρόμοιο τρόπο οι 
παρόμοιες εκδοχές και 
διαφορετικά οι 
διαφορετικές εκδοχές   
 

2. Ακεραιότητα 
/Ολοκλήρωση 

Integrity Κατά πόσο το σύστημα 
έχει την ικανότητα να 
παρέχει συνεπή και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα με την 
αναμενόμενη απόδοση 
 

3. Αυτό-επεξήγηση Self-explanatory Κατά πόσο το σύστημα 
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είναι αυτονόητο από τον 
χρήστη 

4. Ρεαλιστικός 
/Εκλογικευμένος 

Realistic /Rational Κατά πόσο το σύστημα 
είναι ρεαλιστικό και 
εκλογικευμένο 
 

5. Αυτονομία Autonomy Κατά πόσο υπάρχει 
αυτονομία στο σύστημα 
 

6. Ανεξαρτησία 
/Αυτάρκεια 

Self-contained ness Κατά πόσο υπάρχει 
ανεξαρτησία και 
αυτάρκεια στο σύστημα, 
υπό τη μορφή άλλων 
στοιχείων υλικού 
/λογισμικού για να 
δουλέψει 
 

7. Ευλυγισία /ευελιξία Flexibility Κατά πόσο υπάρχει 
ευλυγισία στο σύστημα. 
Κατά πόσο είναι ικανό 
δυναμικά και αυτόματα να 
χρησιμοποιεί τους πόρους 
του, προσαρμόσιμο, 
αποτελεσματικό, 
επαναχρησιμοποιήσιμο ή 
επαναδιαμορφώσιμο. 
 

8. Περιορισμοί Limitations-constraints Κατά πόσο υπάρχουν 
περιορισμοί στο σύστημα 
 

9. Ανεπάρκειες-ελλείψεις-
ατέλειες  

Deficiencies -shortages-
insufficiencies-
incompleteness 

Κατά πόσο υπάρχουν 
ανεπάρκειες, ελλείψεις και 
ατέλειες στο σύστημα 
 

10. Ταχύτητα Speed Κατά πόσο το σύστημα 
έχει αυξημένη ταχύτητα 
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  [2.1.1.3] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση των αποφάσεων     
           προσαρμοσιμότητας’ (‘Evaluation of adapt ion decisions’) 
 
 
 

        Εκτίμηση των αποφάσεων προσαρμοσιμότητας  
 
Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1.Βέλτιστες αποφάσεις Optimal decisions Κατά πόσο οι αποφάσεις 
είναι βέλτιστες 
 

2. Μη βέλτιστες 
αποφάσεις 

Non-optimal decisions Κατά πόσο οι αποφάσεις 
είναι μη βέλτιστες 
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  [2.1.1.4] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση της συνολικής αλληλεπίδρασης’    
                                (‘Evaluation of total system interaction’) 
 

 
               Εκτίμηση της συνολικής αλληλεπίδρασης   
 
Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 

1. Συμπεριφορά 
συστήματος 

System behavior Κατά πόσο είναι 
ικανοποιητική η 
συμπεριφορά του 
συστήματος 
 

2. Συμπεριφορά χρήστη 
και χρησιμοποιησιμότητα 

User behavior and 
usability 

Κατά πόσο ο χρήστης 
πλησίασε τον στόχο του 
και ικανοποιήθηκε με την 
αλληλεπίδραση. Κατά 
πόσο υπάρχει ευκολία 
χρήσης 
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            [2.1.1.4.1] Υποκατηγορία ‘Συμπεριφορά συστήματος’  
                                     (‘System  behavior’) 

 
 
                              Συμπεριφορά συστήματος 
 
 Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1. Συχνότητα 
προσαρμοσιμότητας 

Frequency of adapt ion Πόσο συχνά συμβαίνει η 
προσαρμοσιμότητα κατά 
τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης [153] 
 

2. Σταθερότητα Stability Κατά πόσο το σύστημα 
διατηρεί τη σταθερότητα 
του και δεν μπορεί να βγει 
εκτός ελέγχου. Κατά πόσο 
σε περίπτωση 
προβλήματος η εργασία 
επανακτείται και 
συνεχίζεται. 
 

3. Απαιτούμενος 
υπολογιστικός χρόνος 

Required computation 
time 

Κατά πόσο είναι 
αυξημένος ο 
απαιτούμενος 
υπολογιστικός χρόνος 
 

4. Χρόνος αντίδρασης Reaction time Κατά πόσο είναι 
αυξημένος ο χρόνος 
αντίδρασης του 
συστήματος 
 

5. Καθυστέρηση 
αντίδρασης 

Delay of reaction Κατά πόσο είναι 
αυξημένη η καθυστέρηση 
αντίδρασης αν υπάρχει 
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            [2.1.1.4.2] Υποκατηγορία ‘Συμπεριφορά χρήστη και    
           χρησιμοποιησιμότητα’ (‘User behavior and usability’) 

 
            Συμπεριφορά χρήστη και χρησιμοποιησιμότητα  
 
Μεταβλητές: 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
1. Επιτυχία αποστολής Task success Κατά πόσο υπάρχει επιτυχία 

στην αποστολή του 
συστήματος 
 

2. Απόδοση Performance Κατά πόσο είναι 
ικανοποιητική η απόδοση του 
συστήματος 
 

3. Χρησιμοποιησιμότητα Usability Κατά πόσο υπάρχει ευκολία 
μάθησης, 
αποτελεσματικότητα χρήσης, 
ικανότητα μνήμης, μικρή 
συχνότητα σφάλματος και 
υποκείμενη ικανοποίηση 
 

4. Συμπεριφορική 
πολυπλοκότητα 

Behavioral complexity Κατά πόσο το σύστημα έχει 
την ικανότητα να παίζει 
πολλαπλούς ρόλους που 
απαιτούν αντίθετες και 
αλληλοσυγκρουόμενες 
συμπεριφορές 
 

 
 
 
 
 
 
 

 61



 
    
         [2.2] Υποκατηγορία ‘Αποδοτικότητα /Αποτελεσματικότητα’          
                                   (‘Efficiency/Effectiveness’) 

 
                         Αποδοτικότητα /Αποτελεσματικότητα 
 
Μεταβλητές: 
 
 
                         Παράμετροι                                                    Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1. Απόδοση Performance Κατά πόσο είναι 
ικανοποιητική η απόδοση 
του συστήματος. Κατά 
πόσο χρησιμοποιεί τις 
ικανότητες και τις 
δυνάμεις τους 
ελαχιστοποιώντας τα 
λάθη. Κατά πόσο 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος 
επεξεργασίας και 
προκύπτουν γρηγορότερα 
τα αποτελέσματα 
 

2. Κάλυψη όλης της 
γκάμας /Ολοκληρώτητα 

Comprehensiveness 
/Completeness /Variety of 
functions 

Κατά πόσο οι 
συμπεριφορές που 
απαιτήσαμε από το 
σύστημα παράγονται από 
αυτό. Κατά πόσο καλύπτει 
ποικιλία εφαρμογών και 
υπηρεσιών και γενικά 
πολλές διαφορετικές 
παραμέτρους 
 

3. Ικανότητες Capabilities Κατά πόσο έχει επάρκεια 
ικανοτήτων 
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4. Αναθεωρημένη έκδοση Revision /Easiness Κατά πόσο μπορεί να 
δημιουργηθεί μια 
αναθεωρημένη 
/βελτιωμένη έκδοση 
 

5. Ελεγξιμότητα Controllability Κατά πόσο ελέγχει 
/ρυθμίζει το σύστημα τα 
υποσυστήματα του και 
κατά επέκταση το 
περιβάλλον του  
 

6. Αποτελεσματικότητα Effectiveness Κατά πόσο είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα. Κατά πόσο 
εκπληρώνει τους 
απαιτούμενους στόχους 
του. 
 

7. Κόστος Cost Κατά πόσο είναι 
αυξημένο το κόστος και 
γίνονται προσπάθειες 
μείωσης του 
 

8. Αποδοτικότητα Efficiency Κατά πόσο είναι 
αποδοτικό το σύστημα. 
Κατά πόσο εκτελεί τις 
λειτουργίες του 
αποτελεσματικά. (Είναι 
αυξημένο το κόστος για 
να εκπληρωθεί μια 
λειτουργία εκτιμώντας την 
χρήση των πόρων του 
συστήματος. Κατά πόσο 
εξοικονομείται ενέργεια. 
Κατά πόσο δεν 
σπαταλούνται οι πόροι. 
κ.τ.λ.) 
 

9. Ικανότητα αποτίμησης 
/Μετρησιμότητα 

Evaluability 
/Measurability 

Κατά πόσο μπορούν να 
αποτιμηθούν οι 
ικανότητες του, να 
μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα του, 
η αποδοτικότητα του 
κ.λ.π. 
 

10. Εγκατάσταση 
/Διαμόρφωση 

Installation /Configuration Κατά πόσο εύκολα μπορεί 
να πραγματοποιηθεί η 
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εγκατάσταση και 
διαμόρφωση του 
συστήματος 
 

11. Διοίκηση /Διαχείριση Administration 
/Management 

Κατά πόσο μπορεί να 
γίνει διαχείριση από 
κάποιο άτομο  
 

 
 
    
                 [2.3] Υποκατηγορία ‘Ολοκλήρωση συστημάτων’ 
                                  (‘ Integration of systems’) 
 

 
Ολοκλήρωση αποτελεί το λογικό συμπέρασμα της θεωρίας ότι ‘η πρόσβαση στην 
πληροφορία και στους ελέγχους από ένα μοναδικό σημείο βελτιώνει την 
αποδοτικότητα των εμπλεκομένων συστημάτων και την απόδοση του χώρου εργασίας 
των ανθρώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες’. [99]    
 
Η επιλογή των συστημάτων που επρόκειτο να ολοκληρωθούν απαιτεί την κατανόηση 
του πως τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα δέκα βασικότερα συστήματα 
που οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες αποφασίζουν να ολοκληρώσουν θα 
αποτελέσουν τις μεταβλητές της παρούσης υποκατηγορίας και παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

                           
                                 Ολοκλήρωση συστημάτων  
Μεταβλητές: 
 
 
                         Σύστημα                                                     Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1. Σύστημα 
θέρμανσης-   

      εξαερισμού -   
      κλιματισμού 

HVAC (heating, ventilation, 
and air-conditioning) system 
 

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα θέρμανσης -      
εξαερισμού - κλιματισμού. 
Το HVAC παρέχει υπηρεσίες 
θέρμανσης, εξαερισμού και 
κλιματισμού. Και οι τρεις 
λειτουργίες συσχετίζονται 
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άμεσα αφού όλες μεταβάλλουν 
τη θερμοκρασία, την πίεση και 
την υγρασία του αέρα του 
κτιρίου. Τα HVAC συστήματα 
γενικά ελέγχονται από τα 
συστήματα αυτοματοποίησης 
του κτιρίου, τα οποία 
επιτρέπουν: ρύθμιση από τους 
κατοίκους στις συνιστώμενες 
θερμοκρασίες,  
παρακολούθηση των 
θερμοκρασιών και προσαρμογή 
στο προφίλ του χρήστη, 
προσαρμογή της ποιότητας του 
αέρα ανάλογα με τα πρότυπα 
κτιρίου και κατοικίας, 
προσαρμογή της υγρασίας, της 
θερμοκρασίας και της 
ταχύτητας ροής του αέρα, και 
χρήση σχεδίων κατανομής 
αέρος μεταβλητού όγκου ή 
σταθερού 
[155] 

2. Σύστημα 
ασφάλειας ζωής 

Life safety system Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα ασφάλειας ζωής. 
Ένα σύστημα ασφάλειας ζωής 
ανιχνεύει οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρουσιαστεί και 
προβαίνει στη αντιμετώπισή 
του. Συνιστώσες που αφορούν 
το σύστημα είναι: έλεγχος 
πρόσβασης με κάρτες, 
ανίχνευση φωτιάς, έλεγχος με 
κάμερες κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης, συναγερμός 
εισβολών, ρύθμιση σε 
επείγουσα ανάγκη των 
ανελκυστήρων, των HVAC 
συστημάτων, των θυρών, μη 
διακοπτόμενη παροχή 
ενέργειας (Uninterruptible 
Power Supply (UPS)), 
απελευθέρωση θυρών σε 
καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, εξαγωγή καπνού 
κ.τ.λ. [155] 
 

3. Συστήματα 
επικοινωνίας 

Voice and Data 
Communications 

 Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα επικοινωνίας φωνής 
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φωνής-
δεδομένων 

 – δεδομένων. 
Οι επικοινωνίες φωνής και 
δεδομένων για ένα κτίριο 
περιλαμβάνουν: 
• υπηρεσίες φωνής, π.χ. 
τηλέφωνα, email φωνής και 
ενδοεπικοινωνία  
• συστήματα κτιρίου, π.χ. 
μουσική  
• τηλεσυνεδρίαση 
• δίκτυα τοπικής και ευρείας 
περιοχής, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, πρόσβαση σε βάση 
δεδομένων  
• ικανότητα απομακρυσμένης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες του  
• συστήματα τηλεόρασης [155] 
 

4. Σύστημα 
παρακολούθηση
ς και 
διαχείρισης της 
ενέργειας 

Energy 
monitoring/management 
system 

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα παρακολούθησης 
/διαχείρισης ενέργειας. Ένα 
σύστημα παρακολούθησης 
/διαχείρισης ενέργειας 
παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
την ενέργεια. Σκοπό έχει να 
διαβεβαιώσει τη μέγιστη 
αποδοτικότητα και το χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος. Βρίσκει 
ευκαιρίες για ελάττωση της 
θερμότητας το καλοκαίρι και 
ελάττωση της απώλειας 
θερμότητας το χειμώνα με το 
χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. 
Σε κάποια κτίρια 
χρησιμοποιούνται πολλαπλά 
καύσιμα μαζί ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις κάθε πηγή 
θερμότητας παράγει θερμότητα με 
τον δικό της τρόπο. [155] 
 

5. Σύστημα 
ελέγχου με 
κάμερες 
κλειστού 
κυκλώματος 

CCTV (Closed Circuit 
Television Cameras) 
system  

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα ελέγχου με κάμερες 
κλειστού κυκλώματος 

6. Σύστημα 
ελέγχου 
πρόσβασης 

Access control system Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα ελέγχου πρόσβασης 
Ένα σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης περιορίζει την 
είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένα 
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άτομα. Μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και συναγερμός 
εάν ένα μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο χασομεράει στην πόρτα 
πρόσβασης  
 

7. Σύστημα 
διαχείρισης 
/ελέγχου 
φωτισμού 

Lighting management 
/control system 

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα διαχείρισης 
/ελέγχου φωτισμού.  
Ένα σύστημα διαχείρισης 
/ελέγχου φωτισμού παρέχει 
επιπρόσθετες ικανότητες στους 
κατοίκους  και εφαρμόζει 
τοπικές στρατηγικές ελέγχου 
για αυξημένη ενεργειακή 
αποδοτικότητα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει 
ημερήσιος φωτισμός  ή  
εντοπίζονται κάτοικοι στο σπίτι 
. Στοχεύει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. [156]  
Προγραμματιζόμενο, 
σχεδιασμένο για τον βέλτιστο 
έλεγχο της ρύθμισης του 
φωτισμού. Συντελεί ώστε το 
κτίριο να ελαττώσει το φορτίο 
φωτισμού. Ακόμη και όταν 
υπάρχουν αισθητήρες που 
ανιχνεύουν την παρουσία 
κατοίκων υπάρχουν φώτα που 
μπορεί να μένουν ανοιχτά όταν 
δεν υπάρχουν άτομα όπως 
αίθουσες συνεδριάσεων κ.τ.λ. 
Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να 
προγραμματιστεί να σβήνει τα 
φώτα όταν το γεγονός έχει 
τελειώσει.[157] 
 

8. Σύστημα 
κατανάλωσης 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Power consumption 
system 

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ένα σύστημα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύει 
στην όσο το δυνατό 
χαμηλότερη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 

9. Σύστημα 
ανελκυστήρα 

Vertical transportation 
system (Elevator control 

Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα ανελκυστήρων. 
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system) Κάποιοι ανελκυστήρες τέτοιων 
συστημάτων μπορεί να είναι 
κλειστοί για κάποιο μέρος της 
ημέρας για διατήρηση της 
ενέργειας. Κάποιοι σχεδιασμοί 
ανελκυστήρων επιτρέπουν τη 
χρήση καρτών πρόσβασης και 
εποπτεία κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης. Ένα αποδοτικό 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης 
μπορεί να επιτρέπει δυναμικές 
αλλαγές στα δικαιώματα του 
χρήστη, όπως για παράδειγμα 
κάποιοι όροφοι να μην είναι 
προσβάσιμοι ακόμη και με 
εγκρινόμενη κάρτα πρόσβασης 
εκτός και αν υπάρχουν ήδη 
άτομα στους ορόφους αυτούς. 
Οι ανελκυστήρες μπορεί να 
εξοικονομήσουν ενέργεια 
επιβραδύνοντας ή σταματώντας 
τη λειτουργία του όταν οι 
ανιχνευτές δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει κυκλοφορία.[155] 
 

10. Σύστημα 
ασφαλείας από 
φωτιά 

Fire safety system Κατά πόσο χρησιμοποιούνται 
συστήματα ασφαλείας από 
φωτιά.  
Ένα σύστημα ασφαλείας από 
φωτιά ανιχνεύει τη καπνό και 
γενικά αέρια που εκπέμπονται 
και ενεργεί αντιστοίχως 
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                       [2.4] Υποκατηγορία ‘Διασυνδεσιμότητα’  
                                       (‘Interconnectivity’) 

 
Με τον όρο διασυνδεσιμότητα  εννοείται η ικανότητα των δικτύων να συνδέονται και 
να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάποιες φορές ειδικός εξοπλισμός ή λογισμικό 
απαιτείται για να συνδεθούν τα δίκτυα.  Στην υποκατηγορία αυτή για την παρούσα 
μελέτη λαμβάνονται υπόψη τέσσερις μεταβλητές καθεμία από τις οποίες 
περιλαμβάνει ένα σύνολο συγκεκριμένων ιδιοτήτων, που παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

                                 Διασυνδεσιμότητα  
Μεταβλητές: 
 
 
                           Ομάδες                                                          Επεξήγηση 
                        
                             Ορολογία 
        Ελληνική                             Αγγλική 
 

 
1. Συμμόρφωση με τα  

πρότυπα-Συμβατότητα- 
Διαλειτουργία-  
Ανοιχτότητα 
 
 

Compliance to standards-
Compatibility-Interoperabity
-Openness 

-Κατά πόσο είναι συμβατό με τα πιο
βασικά (well-established) πρότυπα 
-Κατά πόσο έχει την ικανότητα να 
επικοινωνεί με άλλες συσκευές ή  
συστήματα και να αλληλοκατανο- 
ούνται 
-Κατά πόσο υπάρχει ανεξαρτησία 
μεταξύ των διάφορων πλατφόρμων
  

2. Επεκτασιμότητα-  
Κλιμάκωση 

Extensibility-Expandability-
Scalability 

- Κατά πόσο είναι εύκολο και γρή-
γορο να προστεθούν νέες λειτουργίε
και εξοπλισμός στο σύστημα 
-Πόσο καλά ένας υπολογιστής, μια 
υπηρεσία, μια εφαρμογή μπορούν  
να επαυξηθούν να ικανοποιήσουν  
αυξανόμενες απαιτήσεις 
 

3. Εξαγωγιμότητα Exportability-Diffusiability Κατά πόσο το σύστημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε άλλα 

4. Επαναχρησιμοποιησι- 
μότητα 

Reusability Κατά πόσο υπάρχει 
επαναχρησιμοποιησιμότητα των 
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συστημάτων. Κατά πόσο είναι 
αυξημένος ο αριθμός των στοιχείων
 αν υπάρχει που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραπάνω  
από έναν σκοπούς μέσα  
στην ίδια εφαρμογή ή σε  
διαφορετικές 
 

 
 
    
                                 [2.5] Υποκατηγορία ‘πράκτορες’ 
                                                   (‘Agents’) 

 
Οι μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη υποκατηγορία διακρίνονται σε 
πέντε επιμέρους κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αναφορικά είναι: 
2.5.1 Κατηγορία ‘Ιδιότητες πρακτόρων’ (‘Agent properties’)  [158] 
2.5.2 Κατηγορία ‘Τυπολογία πρακτόρων’ (‘Agent typology’) 
2.5.3 Κατηγορία ‘Αρχιτεκτονικές πρακτόρων’ (‘Agent architectures’) 
2.5.4 Κατηγορία ‘Σύστημα’ (‘System’) 
2.5.5 Κατηγορία ‘Επικοινωνία πρακτόρων’ (‘Agent communication’), με δυο 

επιμέρους υποκατηγορίες: 
                2.5.5.1 Κατηγορία ‘Γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων’ (‘Agent    
                            communication language’) 
                2.5.5.1 Κατηγορία ‘Μηχανισμός μεταβίβασης μηνύματος’ (‘Message      
                            transportation mechanism’)             
  
Παρακάτω παρατίθεται μια επιμέρους ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών. Θα 
παρουσιαστούν παρακάτω οι μεταβλητές της κάθε κατηγορίας καθώς και οι ορισμοί 
αυτών. 
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                    [2.5.1] Υποκατηγορία ‘Ιδιότητες πρακτόρων’  
                                          (‘Agent properties’) 

 
 
 
Οι μεταβλητές που εμπεριέχονται στην προκείμενη υποκατηγορία 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
                                 Ιδιότητες πρακτόρων  
Μεταβλητές: 
                         Ιδιότητες                                            Επεξήγηση 

                    
                           Ορολογία 
        Ελληνική                         Αγγλική 
 

1. Αυτονομία                  Autonomy Κατά πόσο ο πράκτορας μπορεί να 
λειτουργεί από μόνος του, δίχως την 
παρέμβαση ανθρώπων ή άλλων 
συστημάτων 
 

2. Αναδραστικότητα      Reactivity or 
                                       Situated ness     
                                       or 
                                       Sensing and  
                                       acting     

Κατά πόσο ο πράκτορας αντιλαμβάνεται 
το περιβάλλον του: λαμβάνει την είσοδο 
(input) από το περιβάλλον και είναι 
ικανός να αλλάξει το περιβάλλον 
εκτελώντας κάποιες ενέργειες 
 

3. Πρόδραση                  Proactive ness  
                                       or Goal  
                                       directed  
                                       behavior  

Κατά πόσο ο πράκτορας έχει την 
ικανότητα να λάβει την πρωτοβουλία 
του ώστε να εκπληρώσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς του 
 

4. Συνεργασία               Cooperation or  
                                    Communication  
                                     or Social ability  

Κατά πόσο ο  πράκτορας είναι ικανός να 
αλληλεπιδρά με άλλους πράκτορες ή 
ανθρώπους ώστε να εκπληρώσει τους 
αντικειμενικούς σκοπούς του 
 

5. Ευλυγισία                  Flexibility 
    /Ευελιξία 

Κατά πόσο ο  πράκτορας  έχει 
αναδραστικότητα, πρόδραση και 
συνεργασία 
 

6. Μάθηση                     Learning or  
                                      Adaptivity 

Κατά πόσο ο  πράκτορας μπορεί να 
μάθει και να βελτιωθεί με την εμπειρία 
του 
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7. Κινητικότητα            Mobility Κατά πόσο ο  πράκτορας έχει την 
ικανότητα να μετακινείται από το ένα 
μηχάνημα στο άλλο μέσα στο δίκτυο 
 

8. Χρονική συνέχεια     Temporal  
                                      continuity 

Κατά πόσο ο  πράκτορας συνεχίζει για 
μακρές χρονικές περιόδους 

9. Προσωπικότητα        Personality or 
                                      Character 

Κατά πόσο ο  πράκτορας επιδεικνύει μια 
προσωπικότητα και συναισθηματική 
κατάσταση  

 
Δυο επιπλέον ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη απεικονίζονται στον παρακάτω 
πίνακα και έχουν αντληθεί από την ταξινόμηση που προτάθηκε από τον Horn et al  
[159] 
  
 
10. Επαναχρησιμο-       Reusability      
      ποίηση    

Κατά πόσο ο πράκτορας είναι 
προσωρινός 
(transient)  ή συνεχής (persistent) 

11. Περιορισμός           Resource 
      πόρων                     limitation 
                                      

Κατά πόσο ο πράκτορας δεσμεύεται από 
τους πόρους ή όχι (resource bound /not 
resource bound) 
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                    [2.5.2] Υποκατηγορία ‘Τυπολογία πρακτόρων’  
                                          (‘Agent typology’) 

 
 
Οι μεταβλητές που εμπεριέχονται στην προκείμενη υποκατηγορία παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα και έχουν ληφθεί από την τυπολογία που προτάθηκε από τον 
Nwana [Nwana 1996] [160][161] [158] 
 

                                Τυπολογία πρακτόρων 
 
Μεταβλητές: 

 
                                 Τυπολογία                                           Επεξήγηση 

                        
                        Ορολογία 
     Ελληνική                         Αγγλική 

 
 

1. Συνεργατικός         Collaborative Κατά πόσο είναι ικανός να αντιδράσει 
λογικά και αυτόνομα σε ανοιχτά και 
περιορισμένα από τον χρόνο 
περιβάλλοντα πολύ-πρακτόρων 

     πράκτορας                agent 

 
 2. Διεπαφικός              Interface agent 
     πράκτορας 

Κατά πόσο υποστηρίζει και βοηθά τον 
χρήστη όταν αλληλεπιδρά με μια ή 
περισσότερες εφαρμογές μαθαίνοντας 
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του 
με τον χρήστη ή άλλους πράκτορες.  
Κατά πόσο χαρακτηρίζεται από 
αυτονομία, ικανότητα μάθησης και 
ικανότητα συνεργασίας 
 

 3. Κινητός                    Mobile agent 
     πράκτορας 

Κατά πόσο πρόκειται για αυτόνομο 
πρόγραμμα λογισμικού ικανό να 
περιπλανιέται σε δίκτυα ευρείας 
περιοχής (όπως WWW) και να 
συνεργάζεται καθώς εκπληρώνει 
καθήκοντα για κάποιον χρήστη.  Κατά 
πόσο χαρακτηρίζεται από αυτονομία, 
κινητικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
με άλλους πράκτορες 
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 4. Πληροφοριακός      Information/ Κατά πόσο διαχειρίζεται τεράστιες 
ποσότητες πληροφορίας που είναι 
διαθέσιμη σε διάφορες κατανεμημένες 
πηγές. Ένας πληροφοριακός πράκτορας 
μπορεί να είναι στατικός ή κινητός, να 
έχει ικανότητα μάθησης ή όχι καθώς και 
να συνεργάζεται ή όχι 

     πράκτορας               Internet agent      

 
5. Ανά-δραστικός          Reactive agent 
    πράκτορας 

Κατά πόσο δρα και ανταποκρίνεται στην 
τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντός 
του, βασιζόμενος σε ένα σχήμα 
ερεθίσματος-απόκρισης.  
Ένας ανά-δραστικός πράκτορας είναι 
σχετικά απλός αλλά μπορεί να 
σχηματίσει πιο γερά και ανεκτικότερα 
στα λάθη συστήματα πρακτόρων. 
Χαρακτηρίζεται από αυτονομία και 
αναδραστικότητα  
 

 6. Υβριδικός               Hybrid agent 
      πράκτορας 

Κατά πόσο συνδυάζει δύο ή 
περισσότερους τύπους πρακτόρων σε 
ένα πράκτορα σκοπεύοντας να αυξήσει 
τις δυνάμεις και να ελαττώσει τις 
ανεπάρκειες των πιο σχετικών τεχνικών 
(για ένα συγκεκριμένο σκοπό)  
 

7. Έξυπνος                 Smart/Intelligent 
    πράκτορας              agent 

Κατά πόσο χαρακτηρίζεται από 
αυτονομία, ικανότητα μάθησης και 
ικανότητα συνεργασίας 
 

8. Ετερογενή                Heterogeneous 
    συστήματα               agent systems 
    πρακτόρων 

Κατά πόσο αποτελεί ετερογενές 
σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα 
συνδυάζει δυο ή περισσότερους 
πράκτορες των παραπάνω κατηγοριών. 
Σε αντίθεση με τους υβριδικούς 
πράκτορες στα συστήματα αυτά 
εγκαθίστανται ολοκληρωμένα 
τουλάχιστον δύο ή περισσότεροι τύποι 
πρακτόρων συμπεριλαμβανομένου και  
του υβριδικού τύπου   
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                [2.5.3] Υποκατηγορία ‘Αρχιτεκτονικές πρακτόρων’  
                                       (‘Agent architectures’) 

 
 
Οι μεταβλητές που εμπεριέχονται στην προκείμενη υποκατηγορία παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχούν στις τρεις αρχιτεκτονικές που έχουν 
υποδείξει οι Wooldridge and Jennings [Wooldridge and Jennings 1995; Wooldridge 
1999].[158][162][163] 

 
                                      Αρχιτεκτονικές πρακτόρων 
 
Μεταβλητές: 
                     
                  Αρχιτεκτονική                                          Περιγραφή 
                        
                        Ορολογία 
     Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1. Συμβολική               Logic-based    
    αρχιτεκτονική          (deliberative  
                                     or        
                                     symbolic)   
                                     architecture 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η συμβολική 
αρχιτεκτονική. 
Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική το σύστημα 
λαμβάνει μια συμβολική αναπαράσταση του 
περιβάλλοντός του και της πιθυμούμενης 
συμπεριφοράς του, την οποία μπορεί να 
χειριστεί συντακτικά. Είναι η παραδοσιακή 
προσέγγιση που υιοθετεί η τεχνητή 
νοημοσύνη, βλέποντας το σύστημα ως 
σύστημα βασισμένου στη γνώση 
(Knowledge-based system) 
 

2. Ανά-δραστική           Reactive (or    
  αρχιτεκτονική            behavioural    
                                    or    
                                    situate)   
                                    architecture 

 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η ανά-δραστική 
αρχιτεκτονική.  
Μια τέτοια αρχιτεκτονική αναπτύσσει και 
συνδυάζει ατομικές συμπεριφορές ανά-
δραστικών πρακτόρων που υπάρχουν μέσα 
στο περιβάλλον. Οι ανά-δραστικοί 
πράκτορες έχουν μια απλή αναπαράσταση 
του περιβάλλοντος αλλά υπάρχει στενή 
σύνδεση μεταξύ αντίληψης και ενέργειας. Η 
ατομική συμπεριφορά ζευγαρώνει μια 
αντιληπτή είσοδο με μια ενέργεια εξόδου  
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3.   Αρχιτεκτονική        BDI (belief- 
πεποιθήσεων,         desire-  
επιθυμιών και        intention)         
προθέσεων             architecture 

                                

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική 
πεποιθήσεων, επιθυμιών και προθέσεων. 
Μια τέτοια αρχιτεκτονική αναπαριστά τον 
πράκτορά όσο αφορά τις πεποιθήσεις 
(beliefs), τις επιθυμίες (desires) και τις 
προθέσεις (intentions) του. Τα βασικά 
συστατικά ενός τέτοιου πράκτορα είναι 
δομές δεδομένων (που αναπαριστούν 
πεποιθήσεις, επιθυμίες και προθέσεις) και 
συναρτήσεις που τις αναπαριστούν και τις 
αιτιολογούν.  
 

4. Αρχιτεκτονική           Layered 
    στρωμάτων                architecture 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική 
στρωμάτων. 
Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική η λήψη 
αποφάσεων γίνεται διαμέσου διαφόρων 
στρωμάτων λογισμικού, καθένα είναι μια 
σαφή αιτιολόγηση του περιβάλλοντος σε 
διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης . 
Διακρίνονται στις οριζόντιες 
αρχιτεκτονικές στρωμάτων (horizontally 
layered architectures) και στις κάθετες 
αρχιτεκτονικές στρωμάτων (vertically 
layered architectures). Στην πρώτη 
κατηγορία κάθε στρώμα είναι συνδεδεμένο 
σε μια είσοδο αισθητήρα και σε μια έξοδο 
δράσης. Έτσι τα στρώματα ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για τη δράση εξόδου.  Στη 
δεύτερη κατηγορία το πολύ ένα στρώμα 
συνδέεται στη είσοδο αισθητήρα και στην 
έξοδο δράσης 
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                              [2.5.4] Υποκατηγορία ‘Σύστημα’   
                                               (‘System’) 

 
 
Τα συστήματα που αποτελούνται από πράκτορες μελετούνται κάτω από δυο 
διαφορετικά πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, τα συστήματα πολυπρακτόρων (multi-
agent systems, MAS) και τα συστήματα κατανεμημένης λύσης προβλήματος 
(distributed problem solving systems, DPS) [158] [Green, Hurst et al. 1997[164],Sen 
1997[165], Jennings, Sycara et al. 1998[166], Oliveira, Fischer et al. 1999 [167]] 

 
Οι μεταβλητές που εμπεριέχονται στην προκείμενη υποκατηγορία παρουσιάζονται     
στον παρακάτω πίνακα και αντιστοιχούν σε τρεις γενικούς τύπους συστημάτων που  
λαμβάνονται υπόψη. [158][168] 
 
                                                              
                                                            Σύστημα 
 
Μεταβλητές: 
 
       Κατηγορία συστήματος                                       Περιγραφή 
                        
                        Ορολογία 
     Ελληνική                         Αγγλική 
 

 
 

1. Σύστημα                  Multi-agent 
    πολυπρακτόρων      system 
(MAS)  

Κατά πόσο πρόκειται για ένα σύστημα 
πολυπρακτόρων. 
Ένα τέτοιο σύστημα μελετά τη συμπεριφορά 
μιας ομάδας αυτόνομων πρακτόρων 
(πιθανώς που προϋπάρχουν) και εργάζονται 
μαζί προς ένα κοινό στόχο 

2. Σύστημα κατανε-    Distributed 
    μημένης λύσης        problem  
    προβλήματος           solving 
                                     system        
                                     (DPS) 
 

Κατά πόσο πρόκειται για ένα σύστημα 
κατανεμημένης λύσης προβλήματος.  
Ένα τέτοιο σύστημα ενσωματώνει 
στρατηγικές αλληλεπίδρασης ώστε να λύσει 
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα διαμέσου της 
συνεργασίας (διαιρώντας και 
διαμοιράζοντας τη γνώση του προβλήματος) 
διαφορετικών μονάδων 

3. Σύστημα ενός        Single agent 
    πράκτορα               system 
  

Κατά πόσο πρόκειται για ένα σύστημα ενός 
πράκτορα. 
Σε τέτοια συστήματα ένας πράκτορας κάνει 
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                                ολόκληρη την εργασία με καθόλου ή 
ελάχιστη αλληλεπίδραση με άλλους 
πράκτορες 

 
 

 
    
                  [2.5.5] Υποκατηγορία ‘Επικοινωνία πρακτόρων’  
                                    (‘Agent communication’) 
 
 
 
    
         [2.5.5.1] Υποκατηγορία ‘Γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων’  
                           (‘Agent  communication language’) 
 
 
       
Τα μηνύματα που στέλνουν μεταξύ τους οι πράκτορες πρέπει να έχουν καλά  
ορισμένη σημασιολογία που να είναι υπολογιστική και ορατή. Έτσι  
χρειάζονται τυποποιημένες γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων (standardized agent 
communication languages (ACL)) έτσι ώστε οι διαφορετικές ομάδες να μπορούν να 
δημιουργήσουν πράκτορες που να δια-λειτουργούν. Καθορίζοντας την γλώσσα , 
ουσιαστικά γίνεται μια αποτελεσματική κωδικοποίηση των βασικών στοιχείων 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρακτόρων. [168] 
 
Στην παρούσα κατηγορία ως μεταβλητές θα ληφθούν υπόψη κάποιες βασικές  
υλοποιήσεις γλωσσών επικοινωνίας πρακτόρων και οι οποίες παρουσιάζο- 
νται παρακάτω[169]: 
 

 
                         Γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων 
 
Μεταβλητές: 
                     
                  Γλώσσα                                         Περιγραφή 
                        

                   Ορολογία Αγγλική 
 
 
 

1. KQML (Knowledge Query and   
    Manipulation  Language) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η KQML. 
 Η KQML πιο διαδεδομένη γλώσσα 
επικοινωνίας πρακτόρων 
 

2. FIPA-ACL (FIPA Agent     Κατά πόσο χρησιμοποιείται η FIPA-ACL. 
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    Communication Language) 
 

 Η FIPA-ACL είναι γλώσσα επικοινωνίας 
πρακτόρων που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 
βαθμό από την ARCOL 
 

3. KIF (Knowledge Interchange    
    Format) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η KIF. 
 Η KIF είναι σχεδιασμένη για να εκφράσει 
οποιοδήποτε είδος γνώσης και μετά-γνώσης. 
 

4. COOL (domain independent        
    Coordination Language) 
 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η COOL  
Η COOL στοχεύει στην απλή 
αναπαράσταση και στην εφαρμογή 
συντονισμένης γνώσης για τα συστήματα 
πολυπρακτόρων. Εστιάζει σε διαχείριση 
συζήτησης που βασίζεται σε κανόνες 
 

5. ARCOL (\ARTIMIS    
    COmmunication Language) 
 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η ARCOL 
 Η ARCOL είναι γλώσσα επικοινωνίας που 
χρησιμοποιείται στο Artimis σύστημα [131]. 
Έχει μικρότερο σύνολο αξιωμάτων από ότι η 
KQML με τα οποία όμως μπορεί να γίνει 
σύνθεση 
 

 
 
 
    
    [2.5.5.2] Υποκατηγορία ‘Μηχανισμός μεταβίβασης μηνύματος’       
                         (‘Message transportation mechanism’)            
 
 
 
Μέσα στα περιβάλλοντα πρακτόρων τα μηνύματα πρέπει να είναι  
προγραμματιζόμενα καθώς επίσης και καθοδηγούμενα από τα γεγονότα. 
Μπορούν να σταλούν σε σύγχρονους ή ασύγχρονους ρυθμούς. Επιπρόσθετα 
ο μηχανισμός μεταβίβασης μπορεί να υποστηρίζει μοναδική   
διευθυνσιοδότηση  (unique addressing) ή διευθυνσιοδότηση βασισμένη σε  
ρόλους (role-based addressing). Τέλος ο μηχανισμός μεταβίβασης πρέπει να  
υποστηρίζει εκπομπές  unicast, multicast, and broadcast.[168] 
 
Στην παρούσα υποκατηγορία ως μεταβλητές θα ληφθούν υπόψη κάποιες   
βασικές υλοποιήσεις μηχανισμών μεταβίβασης μηνύματος και οι οποίες   
παρουσιάζονται παρακάτω: 
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                   Μηχανισμός μεταβίβασης μηνύματος 
 
Μεταβλητές: 
 
 
                         Ιδιότητες                                            Επεξήγηση 
                        
                           Ορολογία 
                               Αγγλική 

 
 

1. CORBA (Common Object Request 
Broker Architecture) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία  CORBA. 
 Η τεχνολογία  CORBA είναι  ένα 
βιομηχανικό πρότυπο που παρέχει μια 
αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη 
κατανεμημένων αντικειμενοστραφών 
εφαρμογών . Δεν πρόκειται για γλώσσα 
προγραμματισμού.[170][171] 

 

 

2. OMG (Object Management Group)  
 Messaging Services 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία   OMG messaging Services. 
Το OMG είναι ένα διεθνές σώμα που 
αναπτύσσει πρότυπα. Τα  OMG 
αντικείμενα μπορούν να υποστηρίξουν 
πολλαπλά περιβάλλοντα διεπαφής [172] 
 

3. JAVA Messaging Service Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία JAVA Messaging Service. 
H JAVA Messaging Service είναι  μια 
από τις πιο θεμελιώδεις τεχνολογίες που 
ενσωματώθηκαν στην αρχιτεκτονική 
Java 2 Enterprise Edition (J2EE)  [173] 
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4. RMI (Remote Method Innovation) Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία RMI. 
To RMI είναι ένας αυστηρά 
αντικειμενοστραφής μηχανισμός κλήσης 
απομακρυσμένης διαδικασίας. Ορίζει 
και υποστηρίζει ένα κατανεμημένο 
αντικειμενοστραφές μοντέλο για την 
γλώσσα προγραμματισμού JAVA 
παρέχοντας ένα προγραμματιστικό 
περιβάλλον διεπαφής για την ανάπτυξη 
αντικειμενοστραφών εφαρμογών. Η 
υλοποίηση RMI είναι περισσότερο 
κατάλληλη όταν το σύστημα περιέχει 
μόνο αντικείμενα σε JAVA που 
χρειάζονται να επικοινωνήσουν σ’ ένα 
κατανεμημένο περιβάλλον [171] 
 

5.DCOM (Distributed Component 
Object Model) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται το DCOM. 
To DCOM είναι ένα πρωτόκολλο για τα 
διάφορα τμήματα λογισμικού σ’ ένα 
δίκτυο. Είναι η κατανεμημένη έκδοση 
του προτύπου COM της Microsoft [171] 
 

6. Enterprise Java Beans Events Κατά πόσο χρησιμοποιείται το 
Enterprise Java Beans Events. 
 Το Java Beans είναι το πρότυπο 
συστατικό μοντέλο (component model)  
για τη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. 
Η ιδέα είναι να δημιουργηθούν κομμάτια 
λογισμικού που να μπορούν να 
συναρμολογηθούν μαζί για να 
δημιουργήσουν διάφορα είδη 
εφαρμογών. 
Το νεότερο συστατικό μοντέλο είναι το 
Enterprise Java Beans [174] 
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                     [2.6] Υποκατηγορία ‘Δικτυακή τεχνολογία’  
                                  (‘Networking technology’) 
 
 
 
Στα έξυπνα κτίρια την δικτυακή τεχνολογία μπορούμε να την διακρίνουμε σε 
ενσύρματη (wired) και ασύρματη (wireless). Άμεση συνέπεια αυτής της διάκριση 
είναι ο διαχωρισμός της υποκατηγορίας ‘Δικτυακή τεχνολογία’ σε δυο επιμέρους 
υποκατηγορίες, την ‘Ενσύρματη τεχνολογία’ και την ‘Ασύρματη τεχνολογία’. Έτσι, 
αναφορικά έχουμε: 
2.6.1 Υποκατηγορία ‘Ενσύρματη τεχνολογία’ 
2.6.2 Υποκατηγορία ‘Ασύρματη τεχνολογία’            
 
Με βάση αυτά που προειπώθηκαν  προκύπτει ο παρακάτω πίνακας της 
υποκατηγορίας ‘Δικτυακή τεχνολογία’ με τις προαναφερθέντες υποκατηγορίες ως 
μεταβλητές, ‘Ενσύρματη τεχνολογία’ και ‘Ασύρματη τεχνολογία’. 
 

                                  Δικτυακή τεχνολογία 
 
Μεταβλητές: 
 
 
   Γενικές κατηγορίες δικτύωσης                                        Επεξήγηση 
                        
                                 Ορολογία 
      Ελληνική                                         Αγγλική 
 

 
1. Ενσύρματη 
τεχνολογία 

Wired technology Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η ενσύρματη τεχνολογία 
 

2. Ασύρματη τεχνολογία Wireless technology Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η ασύρματη τεχνολογία 
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          [2.6.1] Υποκατηγορία ‘Ενσύρματη τεχνολογία’ 
                              (‘Wired technology’)  

 
 
Στην παρούσα υποκατηγορία ως μεταβλητές θα ληφθούν υπόψη τρεις  
επίκαιρες τεχνολογίες ενσύρματης δικτύωσης που παρουσιάζουν αρκετό  
ενδιαφέρον και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
                               Ενσύρματη τεχνολογία 
Μεταβλητές: 
 
 
   Τεχνολογίες ενσύρματης  δικτύωσης                              Επεξήγηση 
                        
                                 Ορολογία 
      Ελληνική                                         Αγγλική 
 

 
 1. LON (Local Operating 

Network) or LON 
WORKS 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία LON. 
Το LON WORKS αποτελεί 
την περιγραφή συστήματος 
για ολόκληρη της LON 
τεχνολογία. Το σύστημα 
LON είναι ένα σύστημα με 
κατανεμημένη ευφυΐα. Η 
λέξη κλειδί για το σύστημα 
είναι η διαλειτουργικότητα. 
Αυτό σημαίνει 
ολοκληρωμένη λειτουργική 
μονάδα. [144] 
 

 2. Comlux Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία Comlux.  
Το Comlux είναι ένα 
σύστημα με κεντρική 
ευφυΐα που αποτελείται από 
διάφορες μονάδες. 
Χρησιμοποιείται μόνο για 
έλεγχο φωτισμού. Επειδή 
πρόκειται για ένα σύστημα 
με κεντρικό έλεγχο, δεν 
είναι ιδιαίτερα ασφαλές 
διότι αν βγει ο κεντρικός 
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ελεγκτής εκτός λειτουργίας 
το σύστημα καταρρέει.  
 

 3. EIB (European 
Installation Bus) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία ΕΙΒ.  
Το σύστημα ΕΙΒ είναι ένα 
δίκτυο με κατανεμημένη 
ευφυΐα. Σχεδιάστηκε για να 
παρέχει κατανεμημένο 
τεχνολογικό έλεγχο για τις 
διάφορες εγκαταστάσεις 
ενός κτιρίου.[145] 
 

 
 
    

          [2.6.2] Υποκατηγορία ‘Ασύρματη τεχνολογία’ 
                            (‘Wireless technology’)  
 

 
Στην παρούσα υποκατηγορία ως μεταβλητές θα ληφθούν υπόψη τρεις επίκαιρες 
τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης που παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον και οι 
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:                                

 
                               Ασύρματη τεχνολογία 
 
Μεταβλητές: 
 
 
   Τεχνολογίες  ασύρματης  δικτύωσης                              Επεξήγηση 
                        
                                 Ορολογία 
      Ελληνική                                         Αγγλική 
 

 
 1. GSM (Global System 

for Mobile 
Communications) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία GSM. Το 
GSM είναι ένα Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ψηφιακών 
επικοινωνιών. 
Το σύστημα παρέχει 
κυκλοφορία πλήρως διπλής 
κατεύθυνσης σε κάθε 
συσκευή με GSM 
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ικανότητα, συνήθως 
τηλέφωνα. Σε αντίθεση με 
άλλες υπηρεσίες τα 
κυψελωτά τηλέφωνα 
απαιτούν τη χρήση της 
κάρτα SIM (Subscriber 
Identity Module). Η βασική 
υπηρεσία που υποστηρίζεται 
από το GSM είναι η 
τηλεφωνία. Μια άλλη 
υπηρεσία είναι η SMS 
(Short Message Service) 
[175] 
 

 2. WLAN (Wireless Local 
Area Network) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία WLAN.  
Το WLAN είναι μια 
επέκταση του παραδοσιακού 
ενσύρματου LAN. 
Μετατρέπει τα πακέτα 
δεδομένων σε ραδιοκύματα 
ή υπέρυθρους παλμούς 
φωτός και τα στέλνει σε 
άλλες ασύρματες συσκευές 
ή σ’ ένα σημείο πρόσβασης 
που εξυπηρετεί ως πύλη σ’ 
ένα ενσύρματο LAN.[136] 
 

 3. Bluetooth Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
η τεχνολογία Bluetooth. 
Το Bluetooth είναι ένα 
ανοιχτό εκ των πραγμάτων 
πρότυπο για εφαρμογές 
δεδομένων και φωνής. 
Αποτελεί την ασύρματη 
αντικατάσταση για πολλά 
καλώδια που 
χρησιμοποιούμε σήμερα για 
να μεταφέρουμε ψηφιακή 
φωνή και δεδομένα.  
Η τεχνολογία αυτή είναι μια 
ολοκληρωμένη λύση 
περιλαμβάνοντας 
προδιαγραφές υλικού, 
λογισμικού και 
διαλειτουργικότητας. 
[176][177] 
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              [2.7] Υποκατηγορία ‘Βασικές /γενικές λειτουργικές  
                                   παράμετροι συστήματος’  
               (‘Essential /general functional system parameters) 
 

 
             Βασικές λειτουργικές παράμετροι συστήματος 
 
Μεταβλητές: 
 
 
                            Παράμετροι                                          Επεξήγηση 
                        
                                 Ορολογία 
      Ελληνική                                         Αγγλική 
 

 
1. Απόδοση Performance Κατά πόσο είναι 

ικανοποιητική η απόδοση 
του συστήματος. Κατά πόσο 
χρησιμοποιεί τις ικανότητες 
και τις δυνάμεις του 
ελαχιστοποιώντας τα λάθη. 
Κατά πόσο ελαχιστοποιείται 
ο χρόνος επεξεργασίας και 
προκύπτουν γρηγορότερα τα 
αποτελέσματα 
 

2. Κινητικότητα Mobility Κατά πόσο αν πρόκειται για 
λογισμικό υπάρχει η 
ικανότητα να μετακινείται 
από το ένα μηχάνημα στο 
άλλο μέσα στο δίκτυο ή 
κατά πόσο αν πρόκειται για 
υλικό έχει την ιδιότητα της 
φορητότητας 
 

3. Ολοκληρωτικότητα-
κάλυψη 

Comprehensiveness -
Completeness 

Κατά πόσο οι συμπεριφορές 
που απαιτήσαμε από το 
σύστημα παράγονται από 
αυτό. Κατά πόσο ικανοποιεί 
τις προδιαγεγραμμένες 
απαιτήσεις του   
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4. Συνέπεια Consistency 
 

Κατά πόσο το σύστημα αν 
έχει δυνατότητα 
επαναδιαμόρφωσης μετά 
από αυτή αφήνεται στη 
σωστή κατάσταση. Κατά 
πόσο υπάρχει ακρίβεια και 
τάξη στην εφαρμογή 
/σύστημα, π.χ. κατά πόσο 
αντιμετωπίζονται με 
παρόμοιο τρόπο οι 
παρόμοιες εκδοχές και 
διαφορετικά οι διαφορετικές 
εκδοχές. Κατά πόσο 
διατηρεί τη συνέπεια των 
δεδομένων. Κατά πόσο κάθε 
χρήστης βλέπει μια συνεπή 
πλευρά των δεδομένων 
ταιριαστή με αυτές που 
βλέπουν οι άλλοι χρήστες 
 

5. Ακεραιότητα Integrity Κατά πόσο διατηρείται η 
ακεραιότητα του 
συστήματος. Κατά πόσο το 
σύστημα έχει την ικανότητα 
να παρέχει συνεπή και 
αναμενόμενα αποτελέσματα 
με την αναμενόμενη 
απόδοση. Κατά πόσο 
υπάρχει ακεραιότητα 
δεδομένων. (Με τον όρο 
ακεραιότητα δεδομένων 
εννοείται η αποφυγή μη 
εξουσιοδοτημένης 
τροποποίησης των 
δεδομένων κατά  τη 
μεταφορά τους στο δίκτυο) 

 
6. Αυτονομία Autonomy Κατά πόσο υπάρχει 

αυτονομία στο σύστημα 
Κατά πόσο μπορεί να 
λειτουργεί από μόνο του, 
δίχως την παρέμβαση 
ανθρώπων ή άλλων 
συστημάτων 
 

7. Ευλυγισία Flexibility Κατά πόσο υπάρχει 
ευλυγισία στο σύστημα. 
Κατά πόσο είναι ικανό 
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δυναμικά και αυτόματα να 
χρησιμοποιεί τους πόρους 
του όπως απαιτείται ή όπως 
προσφέρονται οι ευκαιρίες. 
Κατά πόσο είναι 
προσαρμόσιμο, 
αποτελεσματικό, 
επαναχρησιμοποιήσιμο ή 
επαναδιαμορφώσιμο. 
 

8. Ελεγξιμότητα Controllability Κατά πόσο ελέγχει /ρυθμίζει 
το σύστημα τα 
υποσυστήματα του και κατά 
επέκταση το περιβάλλον του 
 

9. Χρησιμότητα Usefulness Κατά πόσο χρησιμοποιείται 
το σύστημα 
 

10.  Διαβρωτικότητα Pervasiveness Κατά πόσο υπάρχει 
διαβρωτικότητα στη χρήση 
του συστήματος. Κατά πόσο  
χάνεται μέσα στη χρήση του 
συστήματος η έννοια της 
χρησιμοποίησης ενός 
υπολογιστικού συστήματος 
και συμπεριλαμβάνεται 
μέσα στην φυσιολογική 
δραστηριότητα του χρήστη. 
Κατά πόσο υπάρχει ευκολία 
χρήσης και συμμετοχής στο 
σύστημα 
 

11. Μοναδικότητα Uniqueness Κατά πόσο το σύστημα 
διατηρεί την μοναδικότητά 
του (έχει μοναδικές 
λειτουργίες) 
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                 [3.] Κατηγορία ‘Περιβάλλον διεπαφής χρήστη/       
               Χρησιμοποιησιμότητα’ (‘User Interface/ Usability’) 
 
 
 
Τα έξυπνα κτίρια εμπεριέχουν ένα σύνολο αυτοματοποιημένων συστημάτων που 
έχουν εγκατασταθεί με κύριο σκοπό να βελτιώσουν τις διάφορες εκδοχές της 
χρησιμοποιησιμότητας και του ελέγχου του περιβάλλοντος τους. Σχεδιάζονται να 
λειτουργούν αυτόνομα χωρίς καθόλου ή έστω ελάχιστη είσοδο από τον χρήστη. 
 Στόχος τους είναι να αυξήσουν το επίπεδο χρησιμότητας τους για τους κατοίκους. 
Αν οι λειτουργικές απαιτήσεις (functional requirements) απαντούν στο ‘Τι’, οι 
απαιτήσεις της χρησιμοποιησιμότητας (usability requirements) απαντούν στο ‘Πώς’. 
Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη αποτελεί το κλειδί για μια επιτυχή συνεργασία 
του έξυπνου κτιρίου με τους κατοίκους του. 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των μεταβλητών που θα ληφθούν 
υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα κατηγορία. 

      Περιβάλλον διεπαφής χρήστη/ χρησιμοποιησιμότητας 
 
Μεταβλητές: 
 
 
                      Κριτήρια αξιολόγησης                                      Επεξήγηση 
                        
                                 Ορολογία 
      Ελληνική                                         Αγγλική 
 
 

1. Ευκολία 
/διαύγεια 
κατανόησης  

Easiness/clearness to understand Πόσο εύκολα κατανοεί ο 
χρήστης τη διεπαφή 
/σύστημα 

 
2. Ευκολία 
/διαύγεια 
εξοικείωσης  

Easiness/clearness to familiarize Πόσο εύκολα 
εξοικειώνεται ο χρήστης 
με τη διεπαφή /σύστημα 

 
3. Ευκολία 
/διαύγεια μάθησης 

Easiness/clearness to learn Πόσο εύκολα μαθαίνει ο 
χρήστης το σύστημα 
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4. Ευκολία 
/διαύγεια χρήσης 

Easiness/clearness to use Πόσο εύκολα 
χρησιμοποιεί ο χρήστης 
τη διεπαφή /σύστημα 

 
5. Ευκολία 
/διαύγεια 
συντήρησης 

Easiness/clearness to maintain Πόσο εύκολα 
συντηρείται το σύστημα 

 
6. Ευκολία 
/διαύγεια 
αναβάθμισης 

Easiness/clearness to upgrade Πόσο εύκολα 
αναβαθμίζεται το 
σύστημα 

 
7. Προσπάθεια 
κατανόησης 

Effort to understand Πόση προσπάθεια 
χρειάζεται να κάνει ο 
χρήστης για να 
κατανοήσει τη διεπαφή 
/σύστημα 

 
8. Προσπάθεια 
εξοικείωσης 

Effort to familiarize Πόση προσπάθεια 
χρειάζεται να κάνει ο 
χρήστης για να 
εξοικειωθεί με τη 
διεπαφή /σύστημα 

 
9. Προσπάθεια 
μάθησης 

Effort to learn Πόση προσπάθεια 
χρειάζεται να κάνει ο 
χρήστης για να μάθει τη 
διεπαφή /σύστημα 

 
10. Προσπάθεια 
χρήσης 

Effort to use Πόση προσπάθεια 
χρειάζεται να κάνει ο 
χρήστης για να 
χρησιμοποιήσει τη 
διεπαφή /σύστημα 

 
11. Προσπάθεια 
συντήρησης 

Effort to maintain Πόση προσπάθεια 
χρειάζεται να γίνει για 
να συντηρηθεί το 
σύστημα 

 
12. Προσπάθεια Effort to upgrade Πόση προσπάθεια 
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αναβάθμισης χρειάζεται να γίνει για 
να αναβαθμιστεί το 
σύστημα 

 
13. Χρόνος 
κατανόησης 

Time to understand Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να 
κατανοήσει ο χρήστης 
τη διεπαφή /σύστημα 

 
14. Χρόνος 
εξοικείωσης 

Time to familiarize Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να 
εξοικειωθεί ο χρήστης 
με τη διεπαφή /σύστημα 

 
15. Χρόνος 
μάθησης 

Time to learn Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να μάθει 
ο χρήστης τη διεπαφή 
/σύστημα 

 
16. Χρόνος χρήσης Time to use Πόσος χρόνος 

χρειάζεται για να 
χρησιμοποιήσει ο 
χρήστης τη διεπαφή 
/σύστημα 

 
17. Χρόνος 
συντήρησης 

Time to maintain Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να 
συντηρηθεί το σύστημα 

 
18. Χρόνος 
αναβάθμισης 

Time to upgrade Πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να 
αναβαθμιστεί το 
σύστημα 

 
19. 
Προβλεψιμότητα 

Predictability Πόσο εύκολα ο χρήστης 
μπορεί να προβλέψει την 
αντίδραση του 
συστήματος 

 
20. Αυτό-απόδειξη Meaningfulness/Self evidence Πόσο καλά ο χρήστης 
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μπορεί να μαντέψει τη 
σημασία των 
αποφάσεων 

 
21. Ευκολία /Άνεση Convenience /Comfort Κατά πόσο το σύστημα 

παρέχει άνεση 

 
22. Ελκυστικότητα Attractiveness Κατά πόσο το σύστημα 

είναι ελκυστικό 

 
23. Ευχαρίστηση 
/Διασκεδαστική 
ικανότητα 

Pleasure/Enjoy ability Κατά πόσο το σύστημα 
παρέχει ευχαρίστηση ή 
/και διασκέδαση 

 
24. Οπτικοποίηση Visualization Κατά πόσο παρέχεται 

οπτικοποίηση των 
λειτουργιών 

 
25. Αισθητικός 
σχεδιασμός 

Aesthetic design Κατά πόσο το σύστημα 
έχει σχεδιαστεί με 
αισθητική 

 
26. Αλληλεπίδραση Interactivity Κατά πόσο αλληλεπιδρά 

το σύστημα με τον 
χρήστη 

 
27. Εξατομίκευση Personalization Κατά πόσο 

εξατομικεύεται το 
σύστημα στον χρήστη 

 
28. Έλεγχος χρήστη User control Κατά πόσο ο χρήστης 

έχει τον έλεγχο του 
συστήματος 

 
29. Διαφάνεια/ 
Ενημέρωση χρήστη 

Transparency/User awareness Κατά πόσο οι 
λειτουργίες του 
συστήματος είναι 
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διαφανείς στον χρήστη 

 
30. Αιτιότητα Causality Καταλαβαίνει ο χρήστης 

τι πυροδότησε μια 
συγκεκριμένη αντίδραση 
του συστήματος 

 
31. Εκλογίκευση Rationality Καταλαβαίνει ο χρήστης 

το γιατί 
32. Ακρίβεια Accuracy/Precision Κατά πόσο είναι ακριβές 

το σύστημα στην έξοδο 
που παράγει  

 
33. Διόρθωση Correctness Κατά πόσο έχει 

δυνατότητα το σύστημα 
να διορθώσει κάποιο 
σφάλμα του  

 
34. 
Αποτελεσματικό-
τητα 

Effectiveness Κατά πόσο είναι 
αποτελεσματικό το 
σύστημα στον χρήστη 
(cost, comfort, 
satisfaction,κ.τ.λ.) 

 
35. Ανταποκρισιμό-
τητα /Ταχύτητα/ 
Ανατροφοδότηση 

Responsiveness/Speed/Feedback Κατά πόσο ο χρόνος 
ανταπόκρισης του 
συστήματος σε μια 
αλληλεπίδραση του 
χρήστη είναι μικρός 

 
36. Επικαιρότητα Timeliness Κατά πόσο το σύστημα 

είναι επίκαιρο 
/πρόσφατο και οι 
λειτουργίες του έγκυρες 

 
37. Ικανοποίηση 
χρήστη 

User satisfaction Κατά πόσο ικανοποιεί το 
σύστημα τον χρήστη 

 
38. Πρόσβαση /Μη- Accessibility/ Discriminating Κατά πόσο χρειάζεται 
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οξυδέρκεια οξυδέρκεια για τη χρήση 
/πρόσβαση στο σύστημα 

 
39. Πλοήγηση Navigability Κατά πόσο παρέχει το 

σύστημα μηχανισμό 
πλοήγησης στον χρήστη  

 
40. Υποστήριξη Support Κατά πόσο παρέχει το 

σύστημα υποστήριξη 
στον χρήστη 

 
41. Βοήθεια Help Κατά πόσο παρέχει το 

σύστημα βοήθεια στον 
χρήστη 

 
42. Τεκμηρίωση Documentation Κατά πόσο παρέχεται 

τεκμηρίωση του 
συστήματος 

 
43. Μηχανή 
αναζήτησης 

Search engine Κατά πόσο το σύστημα 
παρέχει μηχανή 
αναζήτησης 

 
44. Ολοκλήρωση Integration Κατά πόσο υπάρχει 

ολοκλήρωση στο 
σύστημα. Κατά πόσο 
υπάρχει  ρευστότητα με 
την οποία ξεχωριστές 
συσκευές μπορούν να 
λειτουργούν μαζί σε 
συνεργασία  

 
45. Συγχρονισμός Synchronization 

  

  

  

  

Κατά πόσο υπάρχει 
συγχρονισμός στο 
σύστημα. Κατά πόσο 
υπάρχει η ευκολία και η 
ακρίβεια με την οποία η 
πληροφορία που 
λαμβάνεται από μια 
συσκευή μπορεί να γίνει 
διαθέσιμη σε άλλες. 
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46. Βιοτεχνολογία 
/Ανθρώπινοι 
συντελεστές 

Ergonomics /Human factors Κατά πόσο 
κατανοούνται οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των ανθρώπων και των 
άλλων στοιχείων του 
συστήματος και κατά 
πόσο εφαρμόζονται οι 
θεωρίες, οι αρχές και οι 
μέθοδοι που προκύπτουν 
από αυτήν την 
κατανόηση στη 
βελτίωση της καλοζωίας 
του ανθρώπου και της 
απόδοσης του 
συστήματος 

 
 
 
 
 
    
                                   [4.]  Κατηγορία ‘Ασφάλεια’ 
                                               (‘Security’) 

 
 
Στην κατηγορία ‘Ασφάλεια’ υπονοείται η ασφάλεια του δικτύου. Η κατηγορία αυτή 
διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες, την υποκατηγορία ‘Απαιτήσεις ασφάλειας’ και 
την υποκατηγορία ‘Τεχνολογίες ασφάλειας’  
 
 
    
                      [4.1]  Υποκατηγορία ‘Απαιτήσεις ασφάλειας’ 
                                      (‘Security requirements’)  
 

 
Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος. Οι 

απαιτούμενες υπηρεσίες που συνθέτουν ένα γενικό ασφαλές πλαίσιο εργασίας  

μπορούν να χωριστούν σε πέντε θέματα, τα οποία αποτελούν και τις μεταβλητές της 

παρούσας υποκατηγορίας [178][179]:  
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                             Απαιτήσεις ασφάλειας 
 
Μεταβλητές: 
 
 
                                   Κατηγορίες                                         Επεξήγηση 
                        
                            Ορολογία 
      Ελληνική                           Αγγλική 
 
 

1. Έλεγχος 
αυθεντικότητας 

Authentication Κατά πόσο υπάρχει έλεγχος 
αυθεντικοποίησης.  

Η διαδικασία της αυθεντικοποίησης 
αποσκοπεί στην εξακρίβωση της 
ταυτότητας, την οποία ισχυρίζεται 
ότι έχει ένας χρήστης έτσι ώστε να 
αποκλείονται οι περιπτώσεις της 
«ψηφιακής πλαστοπροσωπίας». Πιο 
συγκεκριμένα, τα συστήματα 
ασφαλείας επιτυγχάνουν την 
πιστοποίηση επαληθεύοντας 
πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει, 
με αυτές που το σύστημα ήδη ξέρει 
για το χρήστη. 

 
2. Eξουσιοδότηση Authorization Κατά πόσο υπάρχει έλεγχος 

εξουσιοδότησης. 

 Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει τον 
έλεγχο πρόσβασης σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες και υπηρεσίες όταν η 
ταυτότητα του χρήστη εξακριβωθεί. 
Δηλαδή εξουσιοδότηση σημαίνει 
παραχώρηση δικαιωμάτων από τον 
ιδιοκτήτη στο χρήστη. Η 
εξουσιοδότηση στην ουσία 
περιορίζει τις ενέργειες ή τις 
λειτουργίες που τα εξουσιοδοτημένα 
μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν 
σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. 
Αυτοί οι περιορισμοί βασίζονται στο 
επίπεδο ασφαλείας του 
πιστοποιημένου μέλους. Η 
εξουσιοδότηση αποτελείται από 
μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, 
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δικτυακούς πόρους και δικαιώματα 
πρόσβασης. Τα δικαιώματα 
πρόσβασης περιγράφουν προνόμια 
πρόσβασης ή άδειες σχετικά με τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες 
διάφορες οντότητες μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
πόρους και πως αυτές οι οντότητες 
επιτρέπεται να μπουν σ’ αυτούς τους 
δικτυακούς πόρους. 

 
3. Εμπιστευτικότητα Confidentiality Κατά πόσο υπάρχει 

εμπιστευτικότητα δεδομένων. 

 Η εμπιστευτικότητα είναι 

συνυφασμένη με την αποφυγή μη 

εξουσιοδοτημένης τροποποίησης 

μιας πληροφορίας, παρέχεται μέσω 

κρυπτογράφησης και είναι 

απαραίτητο στοιχείο της 

ιδιωτικότητας του χρήστη (user 

privacy). Η εμπιστευτικότητα πρέπει 

να εξασφαλίζει ότι: 

• η πληροφορία δεν μπορεί να 

διαβαστεί, αντιγραφεί, 

μετατραπεί ή αποκαλυφθεί 

χωρίς την απαραίτητη 

εξουσιοδότηση 

• οι επικοινωνίες μέσω των 

δικτύων δεν μπορούν να 

διακοπούν. Τεχνικές 

κρυπτογράφησης και 

κωδικοποίησης έχουν 

σχεδιαστεί για να ικανοποιούν 

αυτές τις απαιτήσεις 
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4. Ακεραιότητα Integrity Κατά πόσο υπάρχει ακεραιότητα 
δεδομένων. 

 Ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή μη 
εξουσιοδοτημένης τροποποίησης 
των δεδομένων κατά  τη μεταφορά 
τους στο δίκτυο και αυτό 
διασφαλίζεται με διάφορες μεθόδους 
(π.χ. ψηφιακές  υπογραφές). 
Υπάρχουν μέθοδοι που ελέγχουν αν 
ένα μήνυμα έχει μεταβληθεί τη 
στιγμή της μεταφοράς. Οι υπηρεσίες 
ακεραιότητας θα πρέπει να 
προστατεύουν από μετατροπές στα 
δεδομένα αλλά επίσης και 
προσθέσεις, αφαιρέσεις και 
αναδιατάξεις μερών των δεδομένων. 

 
5. Μη αποποίηση 
ευθύνης 

Non-repudation Κατά πόσο υπάρχει μηχανισμός μη 
αποποίησης ευθύνης. 

 Μη αποποίηση ευθύνης σημαίνει ότι 
κανένας από τους 
συναλλασσόμενους δεν πρέπει να  
έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη 
συμμετοχή του σε μια συναλλαγή. 
Οι υπηρεσίες μη αποποίησης 
ευθύνης πρέπει, αν ερωτηθούν από 
ένα τρίτο μέλος, να μπορούν να 
αποδείξουν την προέλευση, 
μεταφορά, παράδοση και μετάδοση 
των δεδομένων. 
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                   [4.2]  Υποκατηγορία ‘Τεχνολογίες ασφάλειας’ 
                                    (‘Security technologies’)  
 
 
 
                             Τεχνολογίες ασφάλειας  

 
Μεταβλητές: 
 
 
                                                                            Επεξήγηση 
                        
                            Ορολογία 
      Ελληνική                           Αγγλική 
 
 

1. Συμμετρική 
κρυπτογραφία και 
κρυπτογραφία 
δημοσίου κλειδιού 

Symmetric 
encryption and 
public key 
cryptography 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
συμμετρική κρυπτογραφία και η 
κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού  
 
Στην παραδοσιακή κρυπτογραφία, ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης ενός 
μηνύματος γνωρίζουν και 
χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό 
κλειδί. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή 
σαν συμμετρική κρυπτογραφία. Στην 
ασύμμετρη κρυπτογραφία ή 
κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού το 
δημόσιο κλειδί δημοσιεύεται (π.χ. με 
email, σε κάποιον εξυπηρετητή ή 
μέσω υπηρεσιών καταλόγου 
δημοσίων κλειδιών τις οποίες 
προσφέρουν οι Αρχές Πιστοποίησης) 
ενώ το ιδιωτικό παραμένει μυστικό. 
Η ανάγκη για τον παραλήπτη και τον 
αποστολέα να διαμοιραστούν 
απόρρητη πληροφορία περιορίζεται 
πλέον [178][179] 
 

2. Ψηφιακές 
υπογραφές 

Digital signatures  Κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι 
ψηφιακές υπογραφές. 
 Οι ασύμμετροι αλγόριθμοι είναι 
υπολογιστικά αργοί για την 
κρυπτογράφηση ενός ολόκληρου 
μηνύματος. Έστω λοιπόν ότι ο Α 
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επιθυμεί να στείλει υπογεγραμμένο 
έγγραφο ή μήνυμα στον Β. Το πρώτο 
βήμα είναι γενικά να εφαρμόσει μια 
hash συνάρτηση στο μήνυμα και να 
δημιουργήσει ένα message digest. Το 
message digest είναι συνήθως 
αισθητά μικρότερο από το 
πρωτότυπο μήνυμα. Ουσιαστικά η 
δουλειά της hash συνάρτησης είναι 
να πάρει ένα μήνυμα οποιουδήποτε 
μεγέθους και να το συρρικνώσει σε 
προκαθορισμένο μέγεθος. Για να 
δημιουργήσει κανείς μια ψηφιακή 
υπογραφή κρυπτογραφεί συνήθως το 
message digest και όχι το ίδιο το 
μήνυμα (μ’ άλλα λόγια το 
κρυπτογραφημένο message digest 
είναι η ψηφιακή υπογραφή του 
αποστολέα) [178][179] 
 

3. Ψηφιακά 

πιστοποιητικά και 

αρχές 

πιστοποίησης 

 

Digital certificates 
and certification 
authorities 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται τα 
ψηφιακά πιστοποιητικά. 
Το πρόβλημα στο μοντέλο δημόσιου 
κλειδιού είναι η σύνδεση οντότητας 
(χρήστη, εμπόρου, επιχείρησης κ.α.) 
με το δημόσιο κλειδί της. Έστω ότι ο 
Α προσποιείται ότι είναι ο Β και 
υπογράφει έγγραφα με ένα ζευγάρι 
κλειδιών που ισχυρίζεται ότι είναι 
του Β. Μένει λοιπόν, να απαντηθεί 
το ερώτημα, πως πιστοποιεί κανείς, 
ότι είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι 
είναι και συνεπώς το κλειδί που 
εκδίδει είναι έγκυρο. Τη λύση δίνουν 
ψηφιακά έγγραφα τα οποία 
καλούνται ψηφιακά πιστοποιητικά 
και τα οποία συσχετίζουν μια 
οντότητα με ένα συγκεκριμένο 
δημόσιο κλειδί. Τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται 
τυπικά, για να δημιουργήσουν 
αίσθημα εμπιστοσύνης στη 
νομιμότητα ενός δημόσιου κλειδιού. 
Είναι ουσιαστικά ψηφιακές 
υπογραφές που προστατεύουν τα 
δημόσια κλειδιά από παραχάραξη, 
λανθασμένη αναπαράσταση ή 
μετατροπή. [178][179] 
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4. Διαχείριση 
κλειδιών 

Keys management Κατά πόσο πραγματοποιείται η 

διαχείριση κλειδιών. 

Διαχείριση κλειδιών ονομάζουμε τη 

δημιουργία, μεταφορά, αποθήκευση 

και διαγραφή των κλειδιών. 

Προφανώς ο αριθμός των πιθανών 

κλειδιών για κάθε δεδομένη 

εφαρμογή πρέπει να είναι εξαιρετικά 

μεγάλος. Διαφορετικά, ένας 

εισβολέας θα μπορούσε να σπάσει το 

σύστημα δοκιμάζοντας όλα τα 

πιθανά κλειδιά. Έστω, ότι ο αριθμός 

των πιθανών κλειδιών είναι πράγματι 

εξαιρετικά μεγάλος αλλά κάποια από 

αυτά τα κλειδιά φέρουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να παραχθούν από 

κάποια άλλα. Μια τέτοια κατάσταση 

αποτελεί πρόβλημα. Συνεπώς πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί μια γεννήτρια 

τυχαίων ή ψευδοτυχαίων αριθμών 

για τη δημιουργία κλειδιών. Τα 

συμμετρικά κλειδιά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για μικρές 

χρονικές περιόδους μπορούν να 

κρυπτογραφηθούν από συμμετρικά 

κλειδιά που ισχύουν για μεγάλες 

χρονικές περιόδους και να 

ανταλλαχθούν κρυπτογραφημένα. Τα 

κλειδιά που χρησιμοποιούνται για 

την κρυπτογράφηση των κλειδιών 

μπορούν να διανεμηθούν 

χειρονακτικά ή μπορούν με τη σειρά 

τους να κρυπτογραφηθούν από άλλα 
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χειρονακτικά διανεμημένα 

συμμετρικά κλειδιά. [178][179] 

 
5. Firewall Firewall Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία Firewall.  
Firewall ονομάζεται ένας 
μηχανισμός ασφάλειας, που ελέγχει 
την κυκλοφορία της πληροφορίας 
μεταξύ ενός τοπικού δικτύου και του 
Διαδικτύου και προστατεύει από 
εξωτερικές απειλές και παραβιάσεις. 
Χρησιμοποιείται για να ελέγχει όλες 
τις συνδέσεις δικτύου που γίνονται 
σε έναν οργανισμό, να απαγορεύει 
μερικές από αυτές και να κρατάει 
αρχεία όλης της κίνησης, όπου 
προσπάθειες για παραβιάσεις 
μπορούν να καταγραφούν. Τα 
firewalls μπορούν να απομονώσουν 
επιλεκτικά του υπολογιστές από το 
διαδίκτυο. Ένα firewall δημιουργεί 
έναν τομέα ασφάλειας που περικλείει 
όλους τους υπολογιστές που είναι 
συνδεδεμένοι σ’ αυτόν. [178][179] 

6. Ασύρματη 
ισοδύναμη 
ιδιωτικότητα 
(WEP) 

Wireless Equivalent 
Privacy (WEP) 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία WEP. 

Το WEP χρησιμοποιείται ως το 

κύριο μέσο πιστοποίησης εισόδου 

των χρηστών σε ένα ασύρματο 

δίκτυο 802.11b, κρυπτογραφώντας 

τα δεδομένα στο επίπεδο του MAC 

(medium access control layer). Ως 

στόχο έχει να προσφέρει ανάλογο 

επίπεδο ασφάλειας με αυτό στα 

ενσύρματα δίκτυα. H 

κρυπτογράφηση υλοποιείται κατά τη 

διάρκεια μεταφοράς των δεδομένων 

στον αέρα και παύει να ισχύει, όταν 

αυτά περάσουν σε ενσύρματο 
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δίκτυο. Όπως όλα τα συστήματα 

κρυπτογράφησης, χρησιμοποιεί 

ειδικό αλγόριθμο «ανακατέματος» 

των δεδομένων, βασισμένο στους 

Rivest-Shamir-Adelman (RSA), τον 

RC4. Ο WEP αλγόριθμος είναι 

μέρος του ΙΕΕΕ 802.11 προτύπου 

και ουσιαστικά καθορίζει το πως η 

κρυπτογράφηση υποστηρίζει 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 

πιστοποίηση των πακέτων που 

αποστέλλονται με ασύρματο τρόπο. 

 
7. WPA (Wi-Fi 
προστατευμένη 
πρόσβαση) & 
802.11x 

WPA (Wi-Fi 
Protected Access) & 
802.11x 

Κατά πόσο χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία WPA. 
To WPA είναι ο αντικαταστάτης του 
WEP και η κυκλοφορία του 
βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. 
Βασίζεται στο πρωτόκολλο 
κρυπτογράφησης Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP) το οποίο 
επίσης χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 
RC4. Η μεθοδολογία χρήσης και 
ανταλλαγής των κλειδιών έχει 
αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 
WEP ενώ τα σημεία διαφοροποίησής 
του στοχεύουν στο να δυσκολέψουν 
στο μέγιστο δυνατό τον πιθανό 
εισβολέα. Ενσωματώνει το 
πρωτόκολλο ΑΕS (Advanced 
Encryption Standard) το οποίο 
αντικαθιστά το DES (Data 
Encryption Standard) για την 
προστασία ευαίσθητων δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 3ο
 

‘Διεξαγωγή των 
      αποτελεσμάτων της 
           μετά-έρευνας 
                     και 
               ανάλυσής τους’ 
 
         -Πρακτικό μέρος- 

                 
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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3.1 Περιγραφή της στατιστικής επεξεργασίας – 
Περιγραφή της μεθόδου – Ορισμός των κωδικών 
και της όλης διαδικασίας που έλαβε χώρα  
 
Η στατιστική επεξεργασία του πλαισίου εργασίας (framework) έγινε με τη βοήθεια 
του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 
χαρακτηρίζονται ως ποιοτικές μεταβλητές και η καταχώρησή τους έγινε σύμφωνα 
με την αρχή καταχώρισης ποιοτικών δεδομένων σε κλίμακα τάξης. Κατά την 
μέθοδο αυτή κωδικοποιούμε την κάθε απάντηση που αντιστοιχεί στο ερώτημα της 
κάθε μεταβλητής δίνοντας έναν αριθμό ως κωδικό και στη συνέχεια καταχωρούμε 
στα κελιά τους κωδικούς.  
 
Για να κατανοηθεί το παραπάνω καλύτερα, θα ορίσουμε για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης έρευνας τον όρο ‘απόδοση’ της μεταβλητής. Ο ορισμός που θα 
ακολουθήσει αυτοσχεδιάστηκε για τις ανάγκες και τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 
μετά-έρευνας. Ως ‘απόδοση’ της μεταβλητής ορίζουμε τον βαθμό θετικής 
απάντησης και κάλυψης στο ερώτημα που της αντιστοιχεί με βάση το πλαίσιο 
εργασίας που έχει οριστεί μέσα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας.  
 
Τώρα μπορούμε να ορίσουμε τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν στην μετά-
έρευνα: 
 
Κωδικός Νο 1: <<Ignore>> Αναφέρεται στο ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν 
εξετάζεται από το συγκεκριμένο άρθρο ως αυτόνομη έννοια. Δεν λαμβάνεται υπόψη 
το γεγονός ότι από την συνολική εκτίμηση του άρθρου μπορεί να βγαίνει κάποιο 
αυθαίρετο συμπέρασμα σχετικά με την μεταβλητή γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μη 
έγκυρη και λογικώς συνεπαγόμενη εκτίμηση της.  
 
Κωδικός Νο 2: <<Moderate>> Αναφέρεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
μεταβλητή με βάση τις απόψεις, την εκτίμηση και τα συμπεράσματα των ερευνητών 
και κατ’ επέκταση συγγραφέων του συγκεκριμένου άρθρου καθώς επίσης και τις 
απόψεις και συμπεράσματα άλλων άρθρων που λαμβάνονται υπόψη στο 
συγκεκριμένο άρθρο αποτιμάται ότι ικανοποιείται σε μέτριο βαθμό η απόδοσής της.
 
Κωδικός  Νο  3: <<Good>> Αναφέρεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή 
με βάση τις απόψεις, την εκτίμηση και τα συμπεράσματα των ερευνητών και κατ’ 
επέκταση συγγραφέων του συγκεκριμένου άρθρου καθώς επίσης και τις απόψεις και 
συμπεράσματα άλλων άρθρων που λαμβάνονται υπόψη στο συγκεκριμένο άρθρο 
αποτιμάται ότι ικανοποιείται σε καλό βαθμό η απόδοσής της.  
 
Κωδικός  Νο 4:  <<Very Good>> Αναφέρεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
μεταβλητή με βάση τις απόψεις, την εκτίμηση και τα συμπεράσματα των ερευνητών 
και κατ’ επέκταση συγγραφέων του συγκεκριμένου άρθρου καθώς επίσης και τις 
απόψεις και συμπεράσματα άλλων άρθρων που λαμβάνονται υπόψη στο 
συγκεκριμένο άρθρο αποτιμάται ότι ικανοποιείται σε πολύ καλό βαθμό η απόδοσή 
της.  
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Κωδικός Νο 5 : <<Excellent>> Αναφέρεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
μεταβλητή με βάση τις απόψεις, την εκτίμηση και τα συμπεράσματα των ερευνητών 
και κατ’ επέκταση συγγραφέων του συγκεκριμένου άρθρου καθώς επίσης και τις 
απόψεις και συμπεράσματα άλλων άρθρων που λαμβάνονται υπόψη στο 
συγκεκριμένο άρθρο αποτιμάται ότι ικανοποιείται σε άριστο βαθμό η απόδοσής της.  
 
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα κατηγοριοποιήσαμε το Frame Work και εξετάσαμε 
κάθε κατηγορία χωριστά από δύο τομείς της Στατιστικής. Ο πρώτος τομέας 
αναφέρεται στην Περιγραφική Στατιστική όπου μελετήθηκαν τα ποσοστά εξέτασης 
(Συχνότητες) των διαφόρων μεταβλητών ανά κατηγορίες του Frame Work και ο 
δεύτερος τομέας αναφέρεται στα Στατιστικά Μέτρα – Τεστ Ανεξαρτησίας των 
μεταβλητών. Στη δεύτερη περίπτωση εξετάστηκε η Μηδενική υπόθεση ότι οι 
μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους   σε σχέση με την Εναλλακτική υπόθεση 
ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. Πιο αναλυτικά σε κάθε κατηγορία του Frame 
Work εξετάστηκε το ενδεχόμενο κάποιες από τις μεταβλητές της κατηγορίας να 
εξαρτώνται από κάποιες άλλες της ίδιας κατηγορίας έτσι ώστε κατά την έρευνα 
αυτών των μεταβλητών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και κάποιες άλλες 
μεταβλητές που τυχόν εξαρτώνται από αυτές .  
 

3.2 Τα αποτελέσματα της στατιστικής 
επεξεργασίας και η ανάλυση τους 
 
        
        [1 .] Κατηγορία ‘Αξιοπιστία – Συντηρησιμότητα’(‘Reliability &   
                                       maintainability’) 
 
 

  
Πίνακας [1.]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

     Relia1 
94,5% - 2,4% 0,8% 2,4% 

Relia2 97,6% - 1,6% 0,8% - 
Relia3 99,2% - 0,8% - - 
Relia4 99,2% - 0,8% - - 
Relia5 93,7% - 4,1% 2,2% - 
Relia6 99,2% - 0,8% - - 
Relia7 98,4% - 0,8% - 0,8% 
Relia8 96,1% - 1,6% 2,4% - 
Relia9 99,2% - 0,8% - - 
Relia10 98,4% - 1,6% - - 
Relia11 81,9% 2,4% 6,3% 7,1% 2,4% 
Relia12 95,3% 0,8% 3,1% - 0,8% 
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Relia13 96,9% 0,8% 0,8% 1,6% - 
Relia14 97,6% 0,8% 0,8% - 0,8% 
Relia15 100% - - - - 
Relia16 100% - - - - 

 
* Σημείωση: Η ονομασία των μεταβλητών έγινε από τα πρώτα 5 γράμματα της 
κατηγορίας του Frame Work <<Reliability>> ακολουθούμενη από έναν αύξων αριθμό 
και ο λόγος είναι ότι το πρόγραμμα SPSS  δέχεται μόνο ένα ορισμένο εύρος 
χαρακτήρων. Η επεξήγηση κάθε μεταβλητής δίνεται αναλυτικά στο Frame Work με 
βάση τον αύξοντα αριθμό της. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταβλητές όλων των πινάκων 
που ακολουθούν. 
 
Με βάση λοιπόν τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές με την 
κωδική ονομασία Relia 15  και Relia 16 δεν εξετάζονται από κανένα άρθρο. Πιο 
διεξοδικά η τοπική συντήρηση του συστήματος (Local maintainability-Relia15) και η 
απομακρυσμένη συντήρηση (Remote maintainability-Relia16)  φαίνεται ότι δεν 
αποτελούν παράγοντες μελέτης των άρθρων. Σαν πιο πιθανή αιτία ίσως να είναι το 
γεγονός ότι είναι από τους παράγοντες που μπορούν εύκολα να βελτιστοποιηθούν 
αρκεί να διευθετηθούν πρώτιστα άλλοι παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα του 
συστήματος (Availability – Relia 11), δηλαδή κατά πόσο τα συστήματα είναι 
διαθέσιμά,  όπου εξετάζεται σε ποσοστό περίπου 18% , δηλαδή 23 άρθρα εξετάζουν 
την διαθεσιμότητα των συστημάτων και πιο συγκεκριμένα σε ένα ποσοστό περίπου 
14% τα συστήματα είναι πλήρως διαθέσιμα , ενώ σε ένα ποσοστό περίπου 40% 
έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε ποσοστό περίπου 40% ο βαθμός διαθεσιμότητας 
των συστημάτων είναι καλός ενώ σε ποσοστό περίπου 5% η διαθεσιμότητα των 
συστημάτων ικανοποιείται σε μέτριο βαθμό. Από τα άρθρα λοιπόν που εξετάζουν την 
συγκεκριμένη μεταβλητή βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το 95%  περίπου την 
ερευνούν διεξοδικά και την βελτιώνουν ενώ για τα υπόλοιπα δεν αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα έρευνάς τους.   
 
Από τις υπόλοιπες μεταβλητές μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι  
1. η επάρκεια – σταθερότητα-συμμόρφωση του δικτύου(network compliance or 

adequacy or stability-relia1) σε ποσοστό περίπου 6% 
2. η αναγνώριση σφάλματος (Error recognition-Relia 5) σε ποσοστό περίπου 6,5% 
3. η ανεκτικότητα σε σφάλματα (Fault tolerance-Relia8) σε ποσοστό περίπου 4% 
4. η συντηρησιμότητα (Maintainability-Relia12) σε ποσοστό περίπου 5%. 
 
Από τα παραπάνω η σταθερότητα του δικτύου, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει επάρκεια 
ή σταθερότητα του δικτύου  σε ένα ποσοστό περίπου 42% το δίκτυο έχει την 
ικανότητα να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η υπηρεσία επανακτείται πλήρως και 
η εργασία συνεχίζεται ακόμη και στην περίπτωση προβλήματος ή καταστροφής. Στο 
ερώτημα του κατά πόσο μπορεί να γίνει αναγνώριση σφάλματος (Error recognition-
Relia 5) τα αποτελέσματα κυμαίνονται από καλό (58%) έως πολύ καλό βαθμό(42%). 
Η ανεκτικότητα των συστημάτων σε σφάλματα (Fault tolerance-Relia8) 
χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή σε ποσοστό 62% και απλώς καλή σε ποσοστό 37%. Η 
δυνατότητα συντήρησης (Maintainability-Relia12) επιτυγχάνεται πλήρως σε ποσοστό 
16% ,ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις (60%) χαρακτηρίζεται ως καλή .  
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
Σκοπός του τεστ είναι να διαπιστωθεί η δυνατότητα τυχόν εξάρτησης κάποιων 
μεταβλητών μεταξύ τους. Δηλαδή αν οι ερευνητές κατά την δημιουργία των 
διαφόρων αρχιτεκτονικών για τα έξυπνα κτίρια πρέπει να εξετάζουν μεμονωμένα την 
κάθε μεταβλητή ή αυτή θα πρέπει να εξετάζεται συναρτήσει κάποιων ή κάποιας 
άλλης μεταβλητής. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε την εξής στατιστική 
υπόθεση: 
Η0 : Μηδενική υπόθεση. Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
Η1: Εναλλακτική υπόθεση. Οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 
 
Συγκρίναμε λοιπόν τις μεταβλητές μεταξύ τους και διαπιστώθηκε ότι ισχύει η 
μηδενική υπόθεση. Σε μια μόνο περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής η εξάρτηση της μεταβλητής χωρίς σφάλματα (Error free- Relia3) με την 
μεταβλητή αναγνώριση σφάλματος(Error recognition - Relia5). Αυτό γιατί από τον 
πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των δυο 
μεταβλητών.     
 

Πίνακας [1.]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της κατηγορίας   
‘Αξιοπιστία – Συντηρησιμότητα’(‘Reliability -  maintainability’) 

Relia3 vs. Relia5 
 
                                                Symmetric Measures 

 
Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal by 

Ordinal
Kendall's 

tau-b
,344 ,162 1,012 ,312

Kendall's 
tau-c

,030 ,029 1,012 ,312

Gamma 1,000 ,000 1,012 ,312
Spearman 

Correlation
,344 ,162 4,091 ,000

Interval by 
Interval

Pearson's R ,344 ,162 4,091 ,000

N of Valid 
Cases

127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Οι δείκτες του πίνακα ( Symmetric measures) είναι κατά σειρά: 
• Kendall's tau-b 
• Kendall's tau-c 
• Gamma 
• Spearman Correlation 
• Pearson's R 
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Από τους παραπάνω δείκτες ο δείκτης Pearson's R λαμβάνεται υπόψη μόνο στην 
περίπτωση  των ποσοτικών μεταβλητών.   Από τους υπόλοιπους δείκτες ο 
καταλληλότερος για την περίπτωση των ποιοτικών μεταβλητών είναι ο δείκτης 
Spearman Correlation και ακολουθεί ο δείκτης Gamma ενώ οι άλλοι δυο δείκτες μας 
δείχνουν περισσότερο μια ένδειξη για την ακρίβεια του τεστ. Οι τιμές όλων των 
δεικτών κυμαίνονται από –1 έως 1. Στις θέσεις –1 και 1 έχουμε τέλεια αρνητική ή 
θετική εξάρτηση και στη θέση 0 καμία εξάρτηση. Η στήλη Asymptotic Std. Error 
βοηθάει στη δημιουργία διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις εκτιμούμενες 
παραμέτρους. Η στήλη Approx. T δηλώνει την τιμή την οποία ελέγχουμε για 
αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση. Τέλος η στήλη Approx. Sig 
είναι η ισχύς του τεστ.  
Με βάση τα παραπάνω και παρατηρώντας τους δείκτες Spearman Correlation και 
Gamma  μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι μεταβλητές Relia3  - Relia5 έχουν σχέση 
μεταξύ τους και ίσως θα έπρεπε να εξετάζονται μαζί. 
 

 
 
                      [2.] Υποκατηγορία ‘Λειτουργικότητα’  
                                     (‘Functionality’) 
 
 
 
    
                           [2.1] Υποκατηγορία ‘Εξατομίκευση’ 
                                       (‘Personalization’) 

 
 

Πίνακας [2.1]: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

  
Very Good Excellent 

   Personal1 
41,7% 17,3% 29,1% 8,7% 3,1% 

Personal2 74% 2,2% 3,9% - - 
 
Η Προσαρμοσιμότητα (Adaptivity-Personal1) , δηλαδή κατά πόσο το σύστημα είναι 
αλληλεπιδραστικό προσαρμόζοντας την συμπεριφορά του σε κάθε ξεχωριστό χρήστη 
υπό την βάση των πιο σημαντικών συμπερασμάτων που παράγονται από την 
πληροφορία που αφορά τον χρήστη μελετάται από περίπου το 60% των άρθρων. Από 
το σύνολο των άρθρων που μελετούν την προσαρμοστικότητα το 5% αυτών εκτιμά 
τον βαθμό απόδοσης της προσαρμοσιμότητας των συστημάτων ως άριστο, το 63% 
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αυτών εκτιμά τον βαθμό απόδοσης της προσαρμοσιμότητας καλό έως πολύ καλό και 
το 33% αυτών τον εκτιμά ως μέτριο. 
 
 

 
    
                   [2.1.1] Υποκατηγορία ‘Προσαρμοσιμότητα’ 
                                           (‘Adaptivity’) 
 

 
Πίνακας [2.1.1]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 

Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

   Adaptiv1 
81,9% 5,5% 11,8% 0,8% - 

Adaptiv2 77,2% 6,3% 10,2% 5,5% 0,8% 
Adaptiv3 79,5% 3,1% 7,9% 9,4% - 
Adaptiv4 75,6% 3,9% 9,4% 11% 0,8% 

 
Η εκτίμηση της αξιοπιστίας και της εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου 
(Evaluation of reliability and external validity of input data –adaptiv1) εξετάζεται από 
το 18.1% των άρθρων , δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει αξιοπιστία και 
εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου. Το 69.6% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της υπό 
μελέτη μεταβλητής από καλό έως πολύ καλό και το 30.4% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η εκτίμηση του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων (Evaluation of inference 
mechanism –adaptiv2) εξετάζεται από το 22.8% των άρθρων , δηλαδή εξετάζεται 
κατά πόσο είναι έγκυρος ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων και κατά πόσο 
πραγματικά υπάρχουν οι ιδιότητες εκείνες του χρήστη που χρησιμοποιούνται για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων. Το 3.5% των παραπάνω άρθρων που εξετάζουν την 
συγκεκριμένη μεταβλητή εκτιμούν τον βαθμό απόδοσής της ως άριστο, το 68.85% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 27.65% εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η εκτίμηση των αποφάσεων προσαρμοσιμότητας (Evaluation of adapt ion decisions –
adaptiv3) εξετάζεται από το 20.5% των άρθρων , δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο είναι 
βέλτιστες οι επιλεγόμενες αποφάσεις προσαρμοσιμότητας δεδομένου ότι οι ιδιότητες 
του χρήστη έχουν εξαχθεί σωστά . Το 84.3% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της υπό 
μελέτη μεταβλητής από καλό έως πολύ καλό και το 15.2% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η εκτίμηση της συνολικής αλληλεπίδρασης (Evaluation of total system interaction-
adaptiv4) εξετάζεται από το 25% των άρθρων , δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο η 
συνολική αλληλεπίδραση ολόκληρου του συστήματος είναι ικανοποιητική. Το 3.2% 
των παραπάνω άρθρων που εξετάζουν την συγκεκριμένη μεταβλητή εκτιμούν τον 
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βαθμό απόδοσής της ως άριστο, το 80.1% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό 
έως πολύ καλό και το 16.7% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

Πίνακας [2.1.1]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.1.1 υποκατηγορίας  
 Adaptivity (Adaptiv3 vs. Adaptiv2) 

 
Symmetric Measures 

 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal

by
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,858 ,050 6,708 ,000

Kendall's 
tau-c 

,422 ,063 6,708 ,000

Gamma ,959 ,022 6,708 ,000
Spearman 
Correlatio

n 

,884 ,050 21,095 ,000

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,852 ,057 18,224 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

 
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Με βάση και τα τεστ ανεξαρτησίας παρατηρούμε μια εξάρτηση σχετικά ισχυρή 
μόνο μεταξύ των μεταβλητών Adaptiv3 και Adaptiv2 άρα μπορούμε να 
πιθανολογήσουμε ότι η μελέτη των δυο αυτών μεταβλητών σε συνδυασμό μεταξύ 
τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών σε ευρύτερη κλίμακα, 
όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας των τεστ ανεξαρτησίας 
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     [2.1.1.1] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση της αξιοπιστίας και της 
εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου’ (‘Evaluation of          
               reliability and external validity of input data’) 
 

  
Πίνακας [2.1.1.1]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 

Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

      Eval1 
92,9% 4,7% 2,4% - - 

Eval2 91,3% 6,3% 1,6% 0,8% - 
Eval3 85% 8,7% 4,7% 0,8% 0,8% 
Eval4 88,2% 7,1% 4,7% - - 
Eval5 93,7% 2,4% 3,1% 0,8% - 
Eval6 93,7% 0,8% 2,4% 3,1% - 
Eval7 91,3% 7,1% - 1,6% - 
Eval8 94,5% 3,9% - - 1,6% 

 
Η ακρίβεια (Accuracy /precision –Εval3) εξετάζεται από το 15% των άρθρων , 
δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο ακριβή είναι τα δεδομένα. Το 5.3% των παραπάνω 
άρθρων που εξετάζουν την συγκεκριμένη μεταβλητή εκτιμούν τον βαθμό απόδοσής 
της ως άριστο, το 36% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και 
το 58.2% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η χωρίς σφάλματα (Error free-Eval4) δηλαδή κατά πόσο τα δεδομένα εισόδου είναι 
χωρίς σφάλματα. εξετάζεται από το 11.8% των άρθρων , δηλαδή εξετάζεται κατά 
πόσο ακριβή είναι τα δεδομένα.. Το 39.8% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από 
καλό έως πολύ καλό και το 60.2% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Οι υπόλοιπες μεταβλητές εξετάζονται με περίπου ίδιο ποσοστό δηλαδή 10% 
διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μια ισοκατανομή στην έρευνα. Από αυτές η 
ανεκτικότητα σφάλματος (Fault tolerance /Redundancy-Eval8), δηλαδή κατά πόσο 
υπάρχει ανεκτικότητα σε σφάλματα εξετάζεται από το 5.5% των άρθρων .Το 1.6% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 29.1% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης 
της από καλό έως πολύ καλό και το 70.9%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως 
μέτριο. 
 
 Η εξάρτηση των μεταβλητών Eval3 και Eval4 είναι εμφανής , όπως διαπιστώνεται 
και από τον παρακάτω πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας. 
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
Πίνακας [2.1.1.1]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.1.1.1 υποκατηγορίας  

(‘Evaluation of reliability and external validity of input data’) 
 (Eval3vs Eval4) 

 
Symmetric Measures 

 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,268 ,115 2,026 ,043

Kendall's 
tau-c 

,096 ,047 2,026 ,043

Gamma ,99 ,151 2,026 ,043
Spearman 
Correlatio

n 

,964 ,120 3,215 ,002

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,355 ,147 4,248 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c Based on normal approximation. 
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  [2.1.1.2] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση του μηχανισμού εξαγωγής   
    συμπερασμάτων’ (‘Evaluation of inference mechanism’) 
 

 
  

Πίνακας [2.1.1.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

      Eval1 
90,6% 2,4% 3,9% 3,1% - 

Eval2 90,6% 2,4% 4,7% 2,4% - 
Eval3 92,9% 3,1% 3,9% - - 
Eval4 92,9% 3,1% 3,9% - - 
Eval5 91,3% 1,6% 3,1% 3,9% - 
Eval6 90,6% 3,9% 5,5% - - 
Eval7 91,3% 1,6% 4,7% 2,4% - 
Eval8 92,1% 5,5% - - - 
Eval9 92,1% 7,1% 0,8% - - 
Eval10 91,3% 3,1% 5,5% - - 

 
 
Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι όλες οι μεταβλητές εξετάζονται με το ίδιο 
περίπου ποσοστό 10%. Σε όλες τις μεταβλητές υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης , ενώ 
για τις μεταβλητές συνέπεια (Consistency –Eval1),δηλαδή κατά πόσο το σύστημα 
μετά από επαναδιαμόρφωση αφήνεται στη σωστή κατάσταση εξετάζεται από το 9.4% 
των άρθρων .Το 75.5% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό 
και το 24.5%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
  
H oλοκλήρωση (Integrity- Eval2), δηλαδή  κατά πόσο το σύστημα έχει την ικανότητα 
να παρέχει συνεπή και αναμενόμενα αποτελέσματα με την αναμενόμενη απόδοση , 
εξετάζεται από το 9.4% των άρθρων .Το 75.5% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από 
καλό έως πολύ καλό και το 24.5%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
  
 Για την αυτονομία (Autonomy-Eval5), δηλαδή κατά πόσο υπάρχει αυτονομία στο 
σύστημα εξετάζεται από το 8.7% των άρθρων .Το 80.4% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 19.6%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης 
της ως μέτριο. 
 
Για την ευλυγισία (Flexibility -Eval7) ,δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ευλυγισία στο 
σύστημα. Κατά πόσο είναι ικανό δυναμικά και αυτόματα να χρησιμοποιεί τους 
πόρους του, είναι προσαρμόσιμο, αποτελεσματικό, επαναχρησιμοποιήσιμο ή 
επαναδιαμορφώσιμο, ισχύουν τα ίδια ποσοστά με την παραπάνω μεταβλητή (Eval5).    
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Η εξάρτηση των μεταβλητών μεταξύ τους είναι εμφανής σύμφωνα με τα τεστ 
ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ όλων των μεταβλητών,  με πολύ 
ισχυρή εξάρτηση όπως φαίνεται και από τα τεστ ανεξαρτησίας να υπάρχει μεταξύ 
των μεταβλητών Eval1 και Eval2. 
 
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 
Πίνακας [2.1.1.2]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.1.2.2 υποκατηγορίας  

(‘Evaluation of inference mechanism’) 
(Eval1vs Eval2) 

 
Symmetric Measures 

 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,997 ,003 3,921 ,000

Kendall's 
tau-c 

,235 ,060 3,921 ,000

Gamma 1,000 ,000 3,921 ,000
Spearman 

Correlation 
1,000 ,000 552,303 ,000

Interval 
by 

Interval

Pearson's R ,991 ,007 84,714 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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  [2.1.1.3] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση των αποφάσεων     
           προσαρμοσιμότητας’ (‘Evaluation of adapt ion decisions’) 
 
 

  
Πίνακας [2.1.1.3]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 

Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

  
Very Good Excellent 

   EvalDec1 
81,1% 15% 7,9% - - 

EvalDec2 99,2% - 0,8% - - 
 
Η μεταβλητή βέλτιστες αποφάσεις (Optimal decision-EvalDec1),δηλαδή  κατά πόσο 
οι αποφάσεις είναι βέλτιστες εξετάζεται από το 19.9% των άρθρων .Το 39.6% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως  καλό και το υπόλοιπο 60.4%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
Οι παραπάνω μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
 
 
    
  [2.1.1.4] Υποκατηγορία ‘Εκτίμηση της συνολικής αλληλεπίδρασης’    
                                (‘Evaluation of total system interaction’) 
 

 
Πίνακας [2.1.1.4]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 

Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

  
Very Good Excellent 

   EvalDec1 
75,6% 7,1% 11,8% 5,5% - 

EvalDec2 76,4% 6,3% 11,8% 5,5% - 
 
 
Η συμπεριφορά του συστήματος(System behavior- EvalDec1), δηλαδή κατά πόσο 
είναι ικανοποιητική η συμπεριφορά του συστήματος εξετάζεται από το 24.4% των 
άρθρων .Το 72,1% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό ως πολύ  καλό και το 
υπόλοιπο 27.9%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 

 116



Συμπεριφορά χρήστη και χρησιμοποιησιμότητα (User behavior and usability-
EvalDec2),δηλαδή κατά πόσο ο χρήστης πλησίασε τον στόχο του και ικανοποιήθηκε 
με την αλληλεπίδραση. Κατά πόσο υπάρχει ευκολία χρήσης, εξετάζεται από το 24.4% 
των άρθρων .Το 73.3% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό ως πολύ  καλό και 
το υπόλοιπο 26.7%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο 
Οι παραπάνω μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
 
    
            [2.1.1.4.1] Υποκατηγορία ‘Συμπεριφορά συστήματος’  
                                     (‘System  behavior’) 
 

 
 

Πίνακας [2.1.1.4.1]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

  Sysbehav1 
87,4% 3,4% 3,9% 2,1% 2,2% 

Sysbehav2 89% 1,3% 3,3% 3% 1,8% 
Sysbehav3 100% - - - - 
Sysbehav4 98,4% 0,8% 0,8% - - 
Sysbehav5 91,3% 2,3% 1,6% 2,8% 2% 

 
 
H μεταβλητή συχνότητα προσαρμοσιμότητας (Frequency of adapt ion-Sysbehav1), 
δηλαδή πόσο συχνά συμβαίνει η προσαρμοσιμότητα κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης ,εξετάζεται από το 12.6% των άρθρων .Το 17.4% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσής της ως άριστο , το 47.6% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως 
πολύ καλό και το 35%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η μεταβλητή σταθερότητα (Stability-Sysbehav2),δηλαδή κατά πόσο το σύστημα 
διατηρεί τη σταθερότητα του και δεν μπορεί να βγει εκτός ελέγχου. Κατά πόσο σε 
περίπτωση προβλήματος η εργασία επανακτείται και συνεχίζεται,  εξετάζεται από το 
11% των άρθρων .Το 16.3% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 57.2% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 26.5%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η μεταβλητή καθυστέρηση αντίδρασης (Delay of reaction-Sysbehav5),δηλαδή κατά 
πόσο είναι αυξημένη η καθυστέρηση αντίδρασης αν υπάρχει εξετάζεται από το 8.7% 
των άρθρων .Το 22.9% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 50.5% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 26.6%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η μεταβλητή απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος (Required computation time-
Sysbehav3) δεν εξετάζεται από κανένα άρθρο. Οι παραπάνω μεταβλητές είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
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            [2.1.1.4.2] Υποκατηγορία ‘Συμπεριφορά χρήστη και    
           χρησιμοποιησιμότητα’ (‘User behavior and usability’) 

 
 
 

Πίνακας [2.1.1.4.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

 Userbehav1 
58,3% 8,4% 19,7% 7,8% 5,8% 

Userbehav2 55,1% 8,7% 18,9% 10,4% 6,8% 
Userbehav3 89% 1,9% 3,1% 3,4% 2,6% 
Userbehav4 100% - - - - 
 
 
Η μεταβλητή  επιτυχία αποστολής (Task success- Userbehav1), δηλαδή κατά πόσο 
υπάρχει επιτυχία στην αποστολή του συστήματος εξετάζεται από το 41.7% των 
άρθρων .Το 13.9% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 65.9% εκτιμούν 
το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 20.2%  εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η μεταβλητή απόδοση (Performance-Userbehav2), δηλαδή κατά πόσο είναι 
ικανοποιητική η απόδοση του συστήματος εξετάζεται από το 44.9% των άρθρων .Το 
15.1% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 70.2% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 14.7%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης 
της ως μέτριο. 
 
Η μεταβλητή χρησιμοποιησιμότητα (Usability-Userbehav3), δηλαδή κατά πόσο 
υπάρχει ευκολία μάθησης, αποτελεσματικότητα χρήσης, ικανότητα μνήμης, μικρή 
συχνότητα σφάλματος και υποκείμενη ικανοποίηση εξετάζεται από το 11% των 
άρθρων .Το 23.6% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 59% εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 17.4%  εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της ως μέτριο. Τέλος δεν εξετάζεται από κανένα άρθρο η μεταβλητή 
Userbehav4. Οι παραπάνω μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
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         [2.2] Υποκατηγορία ‘Αποδοτικότητα /Αποτελεσματικότητα’          
                                   (‘Efficiency/Effectiveness’) 

 
Πίνακας [2.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

      Effic1 
55,1% 15,7% 18,9% 9,4% 0,8% 

Effic2 71,7% 13,4% 8,7% 6,3% - 
Effic3 82,7% 6,4% 9,4% 0,8% 0,8% 
Effic4 98,4% 1,6% - - - 

      Effic5 
29,1% 9,4% 31,5% 27,6% 2,4% 

Effic6 56,7% 4,7% 28,3% 9,4% 0,8% 
Effic7 59,8% 9,4% 13,4% 11% 6,3% 
Effic8 68,5% 3,9% 12,6% 14,2% 0,8% 
Effic9 71,7% 6,3% 14,2% 6,3% 1,6% 
Effic10 59,8% 24,4% 10,2% 3,9% 1,6% 

 
 
Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και μάλιστα σε ποσοστό περίπου 70% διαπιστώνεται 
ότι αποτελεί η Ελεγξιμότητα (Controllability-Effic5) του συστήματος δηλαδή κατά 
πόσο ελέγχει /ρυθμίζει το σύστημα τα υποσυστήματα του και κατά επέκταση το 
περιβάλλον του. Το 3.4% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 84.4% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 12.2%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο.  
 
Επίσης τα μισά από τα εξεταζόμενα άρθρα περίπου 50% ασχολούνται με την 
απόδοση του συστήματος (Performance-Effic1),δηλαδή κατά πόσο είναι 
ικανοποιητική η απόδοση του συστήματος. Κατά πόσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες 
και τις δυνάμεις του ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Κατά πόσο ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος. Το 1.6% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 56.6% εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 41.8%  εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Με το ίδιο περίπου ποσοστό εξέτασης  40% μελετάται το κόστος (Cost-
Effic7),δηλαδή κατά πόσο είναι αυξημένο το κόστος και γίνονται προσπάθειες 
μείωσης του ,όπου το 15.7 εκτιμούν τον βαθμό απόδοσης ως άριστο και το 60% από 
καλό ως πολύ καλό  και η εγκατάσταση /διαμόρφωση (Installation /Configuration-
Effic10)  του συστήματος, δηλαδή κατά πόσο εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
εγκατάσταση και διαμόρφωση του συστήματος όπου το 4% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσης ως άριστο και το 35% από καλό ως πολύ καλό . 

 119



 
Η αποτελεσματικότητα (Effectiveness-Effic6) του συστήματος δηλαδή κατά πόσο 
είναι αποτελεσματικό το σύστημα. Κατά πόσο εκπληρώνει τους απαιτούμενους 
στόχους του. κατέχει και αυτή σημαντική θέση στα εξεταζόμενα άρθρα σε ποσοστό 
περίπου 45% όπου το 1.7% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο και το 83.7% 
από καλό ως πολύ καλό. 

 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [2.2]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.2 υποκατηγορίας  
 Efficiency/Effectiveness (Effic5vs Effic1) 

 
 

Symmetric Measures 
 

 Value Asymp.
Std. Error

 Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal 
by 

Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,130 ,076 1,698 ,089

Kendall's 
tau-c 

,110 ,065 1,698 ,089

Gamma ,189 ,110 1,698 ,089
Spearman 
Correlatio

n 

,151 ,089 1,709 ,090

Pearson's 
R 

,144 ,088 1,630 ,106Interval 
by 

Interval
N of 

Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Δεν διαπιστώθηκε εξάρτηση των μεταβλητών της κατηγορίας Efficiency και αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι τα εξεταζόμενα άρθρα μελετούν την κάθε μεταβλητή 
χωριστά. Γίνονται αναφορές στα αποτελέσματα δουλειάς άλλων ερευνητών για τις 
διάφορες μεταβλητές και ο σκοπός τους είναι να βελτιώσουν την ήδη υπάρχον μελέτη 
για την αντίστοιχη μεταβλητή. 
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                 [2.3] Υποκατηγορία ‘Ολοκλήρωση συστημάτων’ 
                                  (‘ Integration of systems’) 
 

 
Πίνακας [2.3]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

   IntegSys1 
85% 12,6% 1,6% 0,8% - 

IntegSys2 77,2% 20,5% 0,8% 1,6% - 
IntegSys3 74,8% 12,9% 6,7% 5,6% - 
IntegSys4 86,6% 11% 1,6% 0,8% - 

   IntegSys5 
97,6% 2,4% - - - 

IntegSys6 87,4% 10,2% 0,8% 1,6% - 
IntegSys7 60,6% 22,3% 9,7% 6,6% 0,8% 
IntegSys8 81,8% 7,1% 1,6% 0,8% 0,8% 
IntegSys9 97,6% 1,6% 0,8% - - 
IntegSys10 78,7% 18,9% 0.8% - 1,6% 

 
 
Τα συστήματα που μελετούνται περισσότερο στα έξυπνα κτίρια είναι 
1. Σύστημα θέρμανσης-εξαερισμού –κλιματισμού (IntegSys1) 
2. Σύστημα ασφάλειας ζωής(IntegSys2) 
3. Σύστημα επικοινωνίας-φωνής δεδομένων(IntegSys3) 
4. Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας (IntegSys4) 
5. Σύστημα διαχείρισης /ελέγχου φωτισμού(IntegSys7) 
6. Σύστημα ασφάλειας από φωτιά (IntegSys10) 
 
To σύστημα επικοινωνίας-φωνής δεδομένων(IntegSys3) εξετάζεται από το 25% των 
άρθρων όπου το 49.2% θεωρεί το βαθμό απόδοσής του από καλό ως πολύ καλό. 
 
Το σύστημα διαχείρισης /ελέγχου φωτισμού(IntegSys7) εξετάζεται από το 40% των 
άρθρων όπου το 2% θεωρεί το βαθμό απόδοσής του ως άριστο και το 42.5% θεωρεί 
το βαθμό απόδοσής του από καλό ως πολύ καλό 
 
Με τα ίδια περίπου ποσοστά εξετάζονται και οι υπόλοιπες κύριες μεταβλητές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [2.3]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.3 υποκατηγορίας  
 Integration of Systems (IntegSys2vs IntegSys10) 

 
 

Symmetric Measures 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,269 ,099 2,528 ,011

Kendall's 
tau-c 

,127 ,050 2,528 ,011

Gamma ,572 ,147 2,528 ,011
Spearman 
Correlatio

n 

,274 ,100 3,180 ,002

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,357 ,172 4,277 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

a Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 

 
 
    
                       [2.4] Υποκατηγορία ‘Διασυνδεσιμότητα’  
                                       (‘Interconnectivity’) 

 
Πίνακας [2.4]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

    Interco1 
95,3% - 2,4% 0,8% 2,4% 

Interco2 78,7% 0,8% - 2,4% 18,1% 
Interco3 100% - - - - 
Interco4 96,1% - 2,4% 1,6% - 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η μεταβλητή Επεκτασιμότητα-  
Κλιμάκωση, δηλαδή κατά πόσο είναι εύκολο και γρήγορο να προστεθούν νέες λειτουργίες 
και εξοπλισμός στα συστήματα. (Extensibility-Expandability-Scalability-Interco2), 
εξετάζεται σε ποσοστό περίπου 22%. Ένας υπολογιστής, μια υπηρεσία, μια εφαρμογή 
μπορούν να επαυξηθούν για να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε άριστο 
βαθμό σε ποσοστό 82% ενώ πολύ καλά αποτελέσματα δίνει το 12% των άρθρων που 
μελετούν την συγκεκριμένη μεταβλητή. Η συμβατότητα των συστημάτων (Compatibility-
Interco1) με τα πιο βασικά (well-established) πρότυπα  επιτυγχάνεται πλήρως σε ποσοστό 
42% ενώ το υπόλοιπο(56%) έχει να επιδείξει από καλά έως πολύ καλά αποτελέσματα. Η 
επαναχρησιμοποιησιμότητα των συστημάτων (Reusability-Interco4) μέσα στην ίδια ή και 
σε διαφορετικές εφαρμογές κρίνεται από καλή (63%) έως πολύ καλή(37%).  Η μεταβλητή 
Εξαγωγιμότητα ( Interco3) δεν αποτελεί παράγοντα μελέτης από κανένα άρθρο. 
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

Πίνακας [2.4]β  Τεστ  Συσχέτισης των μεταβλητών της 2ης κατηγορίας  
Υποκατηγορία ‘Διασυνδεσιμότητα’ (‘Interconnectivity’) 

Interco1 vs. Interco4 
 

Symmetric Measures 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,523 ,185 1,761 ,078

Kendall's 
tau-c 

,087 ,049 1,761 ,078

Gamma ,956 ,041 1,761 ,078
Spearman 
Correlatio

n 

,526 ,186 6,912 ,000

Pearson's 
R 

,501 ,188 6,469 ,000Interval 
by 

Interval
N of 

Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Από την εξέταση των δεικτών Gamma και Spearman Correlation πιθανολογούμε μια μικρή 
συσχέτιση  της μεταβλητής Συμμόρφωση με τα πρότυπα-Συμβατότητα- Διαλειτουργία-
Ανοιχτότητα (Compliance to standards-Compatibility-Interoperability-Openness -Interco1) 
σε σχέση με την μεταβλητή Επαναχρησιμοποιησιμότητα(Reusability-Interco4).  
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                                 [2.5] Υποκατηγορία ‘πράκτορες’ 
                                                   (‘Agents’) 

 
 
 
    
                    [2.5.1] Υποκατηγορία ‘Ιδιότητες πρακτόρων’  
                                          (‘Agent properties’) 

 
Πίνακας [2.5.1]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

  
Very Good Excellent 

  AgentPro1 
80,3% 11% 4,7% 2,4% 1,6% 

AgentPro2 92,9% 1,6% 3,9% 0,8% 0,8% 
AgentPro3 91,3% 3,9% 3,1% - 1,6% 
AgentPro4 83,5% 9,4% 4,7% 1,6% 0,8% 

  AgentPro5 
82,7% 12,6% 2,4% 2,4% - 

AgentPro6 89% 3,1% 6,3% 0,8% 0,8% 
AgentPro7 79,5% 3,9% 3,1% 1,6% 1,6% 
AgentPro8 100% - - - - 
AgentPro9 99,2% 0,8% - - - 
AgentPro10 96,9% 2,4% 0,8% - - 
AgentPro11 100% - - - - 
 
Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι μεταβλητές που έχουν 
μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ,αυτονομία (Autonomy-AgentPro1) ,συνεργασία   
(Cooperation or Communication or Social ability-AgentPro4), ευλυγισία (Flexibility-
AgentPro5) ,μάθηση (Learning or Adaptivity-AgentPro6) και  κινητικότητα 
(Mobility-AgentPro7). Ειδικότερα η αυτονομία των πρακτόρων , η συνεργασία και η 
ευλυγισία φαίνεται να αποτελούν τους κύριους παράγοντες βελτίωσης των ιδιοτήτων 
των πρακτόρων, που εξετάζονται από το 20.% των άρθρων  όπου ο βαθμός απόδοσής 
τους κρίνεται ως άριστος σε ποσοστό 8% και από καλός ως πολύ καλός σε ποσοστό  
35%. 
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [2.5.1]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.5.1 υποκατηγορίας  
 Agent properties 

 
 

Symmetric Measures 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,229 ,116 1,765 ,078

Kendall's 
tau-c 

,068 ,039 1,765 ,078

Gamma ,577 ,169 1,765 ,078
Spearman 
Correlatio

n 

,240 ,122 2,613 ,010

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,186 ,110 2,000 ,048

N of 
Valid 
Cases

 114

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Δεν διαπιστώνεται κάποια συναρτησιακή εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών που 
αφορούν τις ιδιότητες των πρακτόρων μια και οι συντελεστές συσχέτισης παίρνουν 
τιμές χαμηλές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι έρευνες εστιάζονται συνήθως στην 
εξέταση των ιδιοτήτων των πρακτόρων από αυτόνομη σκοπιά. 
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                    [2.5.2] Υποκατηγορία ‘Τυπολογία πρακτόρων’  
                                          (‘Agent typology’) 

 
Πίνακας [2.5.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

  AgentTyp1 
96,9% 0,8% 0,8% 1,6% - 

AgentTyp2 94,5% 2,4% 2,4% 0,8% - 
AgentTyp3 90,6% 5,5% - 2,4% 1,6% 
AgentTyp4 97,6% 0,8% 1,6% - - 

  AgentTyp5 
89% 8,7% 2,4% - - 

AgentTyp6 96,9% 0,8% 2,4% - - 
AgentTyp7 74,8% 5,5% 5,5% 7,9% 6,9% 
AgentTyp8 100% - - - - 

 
 
Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους έξυπνους πράκτορες 
(Intelligent Agents- AgentTyp7) , όπου η αυτονομία , η ικανότητα μάθησης και η 
συνεργασία  των πρακτόρων είναι οι βασικοί παράγοντες που μελετούνται και 
εξετάζονται από το 26% των άρθρων όπου ο βαθμός απόδοσής τους είναι άριστος σε 
ποσοστό 26.5% και από καλός ως πολύ καλός σε ποσοστό 50.5%.. Το ενδιαφέρον 
των ερευνητών εστιάζεται και στους κινητούς πράκτορες (Mobile Agents-
AgentTyp3) που εξετάζονται από το 10% των άρθρων όπου ο βαθμός απόδοσής τους 
είναι άριστος σε ποσοστό 16% και  ως πολύ καλός σε ποσοστό 24%. 
Για τους συνεργατικούς πράκτορες (Collaborative Agent-AgentTyp1) και τους 
πράκτορες διεπαφής ( Interface Agents-AgentTyp2) ο βαθμός απόδοσής τους 
κρίνεται καλός ως πολύ καλός από περίπου το 50% των άρθρων που εξετάζουν τις 
συγκεκριμένες μεταβλητές. 
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

Πίνακας [2.5.2]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.5.2 υποκατηγορίας  
 Agents Typology (AgentTyp1 vs. AgentTyp7) 

 
 

Symmetric Measures 
 

 Value Asymp.
Std. Error

 Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal 
by 

Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,199 ,097 1,550 ,121

Kendall's 
tau-c 

,043 ,028 1,550 ,121

Gamma ,680 ,174 1,550 ,121
Spearman 
Correlatio

n 

,209 ,104 2,395 ,018

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,193 ,091 2,204 ,029

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Από τα τεστ ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα άρθρα 
μελετούν ανεξάρτητα κάθε κατηγορία πρακτόρων αλλά  θα είχε μεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον να γίνουν προσπάθειες σύνδεσης των διαφόρων κατηγοριών. 
Πιθανολογούμε ότι όσο τα διάφορα περιβάλλοντα θα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα 
τόσο η ανάγκη εύρεσης συνδυαστικών λύσεων θα αυξάνεται.  
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                [2.5.3] Υποκατηγορία ‘Αρχιτεκτονικές πρακτόρων’  
                                       (‘Agent architectures’) 

 
Πίνακας [2.5.3]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

  AgentArc1 
93,7% 4,7% 0,8% 0,8% - 

AgentArc2 78% 1,6% 18,1% 1,6% 0,8% 
AgentArc3 97,6% 0,8% - 0,8% 0,8% 
AgentArc4 88,2% 3,1% 3,1% 2,1% 3,1% 

 
 
Οι κυριότερες αρχιτεκτονικές πρακτόρων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον είναι η αναδραστική αρχιτεκτονική (Reactive or behavioural or situate 
architecture-AgentArc2) και η αρχιτεκτονική στρωμάτων (Layered architecture-
AgentArc4).  
 
Η αναδραστική αρχιτεκτονική (Reactive or behavioural or situate architecture-
AgentArc2) εξετάζεται από το 22% των άρθρων και το 3.6% εκτιμούν το βαθμό 
απόδοσής της ως άριστο , το 90.9% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως 
πολύ καλό και το 5.5%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Η αρχιτεκτονική στρωμάτων (Layered architecture-AgentArc4) εξετάζεται από το 
12% των άρθρων και το 25.8% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 60% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 14.2%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο 
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ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

Πίνακας [2.5.3]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.5.3 υποκατηγορίας  
 Agent Architectures 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp.
Std. Error

 Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal 
by 

Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,204 ,098 1,905 ,057

Kendall's 
tau-c 

,071 ,038 1,905 ,057

Gamma ,512 ,169 1,905 ,057
Spearman 
Correlatio

n 

,213 ,103 2,436 ,016

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,209 ,097 2,392 ,018

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
 Δεν διαπιστώνεται κάποια συναρτησιακή εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών που 
αφορούν τις αρχιτεκτονικές των πρακτόρων μια και οι συντελεστές συσχέτισης 
παίρνουν τιμές χαμηλές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι έρευνες εστιάζονται συνήθως 
στην εξέταση των αρχιτεκτονικών των πρακτόρων από αυτόνομη σκοπιά. 
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                              [2.5.4] Υποκατηγορία ‘Σύστημα’   
                                               (‘System’) 

 
Πίνακας [2.5.4]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

  AgentSyst1 
68,5% 5,5% 9,4% 3,1% 13,4 

AgentSyst2 100% - - - - 
AgentSyst3 99,1% 0,8% - - - 

 
 
Τα συστήματα κατανεμημένης λύσης προβλήματος (AgentSyst2) δεν εξετάζονται 
καθόλου από το διαπραγματευόμενο σύνολο άρθρων της παρούσας μελέτης. Τα 
συστήματα ενός πράκτορα (AgentSyst2) εξετάζονται απειροελάχιστα έως καθόλου. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων μελετά τα συστήματα πολύ πρακτόρων 
(AgentSyst1) τα οποία και κατέχουν κεντρική θέση στις αρχιτεκτονικές των έξυπνων 
κτιρίων.  
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [2.5.4]β Τεστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 2.5.4 υποκατηγορίας  
 Systems 

 
Symmetric Measures 

 
 Value Asymp.

Std. Error
 Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal 

by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

-,056 ,028 -1,003 ,316

Kendall's 
tau-c 

-,010 ,010 -1,003 ,316

Gamma -1,000 ,000 -1,003 ,316
Spearman 
Correlatio

n 

-,059 ,030 -,662 ,509

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

-,054 ,027 -,602 ,548
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N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Το γεγονός ότι η υπό μελέτη αρχιτεκτονικές δεν συσχετίζονται μεταξύ τους 
επαληθεύεται από το τεστ ανεξαρτησίας το υποδεικνύει ότι οι τρεις μεταβλητές ( 
αρχιτεκτονικές συστήματος) είναι αυστηρώς ανεξάρτητες. 
 
 

 
    
                  [2.5.5] Υποκατηγορία ‘Επικοινωνία πρακτόρων’  
                                    (‘Agent communication’) 
 
 
 
    
         [2.5.5.1] Υποκατηγορία ‘Γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων’  
                           (‘Agent  communication language’) 
 
 

Πίνακας [2.5.5.1]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

  AgentLag1 
89% 1,6% 7,9% - 1,6% 

AgentLag2 92,9% 1,6% 1,6% 1,6% 2,4% 
AgentLag3 98,4% 1,6% - - - 
AgentLag4 100% - - - - 

  AgentLag5 
100% - - - - 

 
Η πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων είναι η  KQML (Knowledge 
Query and  Manipulation  Language-AgentLag1) που εξετάζεται από το 11% των 
άρθρων και  ο βαθμός απόδοσής της θεωρείται άριστος από το 14.5% και καλός ως 
πολύ καλός από το 81.8%  και στη συνέχεια ακολουθεί η FIPA-ACL (FIPA Agent 
Communication Language-AgentLag2) που εξετάζεται από το 8% των άρθρων και  ο 
βαθμός απόδοσής της θεωρείται άριστος από το 30% και καλός ως πολύ καλός από 
το 37.5%   
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    [2.5.5.2] Υποκατηγορία ‘Μηχανισμός μεταβίβασης μηνύματος’       
                         (‘Message transportation mechanism’)            
 
 

Πίνακας [2.5.5.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες) 
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων 

 
 
  
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

 AgentMes1 
89% 4,9% 1,8% 3,6% 0,8% 

AgentMes2 98,4% 1,6% - - - 
AgentMes3 100% - - - - 
AgentMes4 92,9% 2,5% 1,6% 3% - 

 AgentMes5 
99,2% 0,8% - - - 

 AgentMes6 
100% - - - - 

 
 
Από τις τεχνολογίες η πιο διαδεδομένη είναι η CORBA( Common Object Request 
Broker Architecture- AgentMes1) που είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο και  εξετάζεται 
από το 11% των άρθρων και  ο βαθμός απόδοσής της θεωρείται άριστος από το 7.2% 
και καλός ως πολύ καλός από το 49.4% . Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
τεχνολογία RMI ( Remote Method Innovation-AgentMes4) που εξετάζεται από το 7% 
των άρθρων και ο βαθμός απόδοσής της κρίνεται καλός ως πολύ καλός από το 65.7% 
των άρθρων. 
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                [2.6] Υποκατηγορία ‘Δικτυακή τεχνολογία’  
                                  (‘Networking technology’) 
  [2.6.1] Υποκατηγορία ‘Ενσύρματη τεχνολογία’ (‘Wired technology’) 
 [2.6.2] Υποκατηγορία ‘Ασύρματη τεχνολογία’ (‘Wireless technology’)           
 
 

 
 

Πίνακας [2.6,2.6.1,2.6.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

 NetWire 
77,2% - 3,9% 5,5% 12,6% 

 NetWireless 61,4% 3,1% 11,8% 7,1% 16,5% 
 Netwire1 96,1% - - - 3,9% 
 Netwire2 100% - - - - 
 Netwire3 96,1% - 1,6% 1,5% 0,8% 
Netwireles1 92,9% - - - 7,1% 
Netwireles2 97,6% - - - 2,4% 
Netwireles3 83,5% - 0,8% 0,8% 15% 
 
 
 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η δικτυακή τεχνολογία στα έξυπνα 
κτίρια ερευνάται κατά το ίδιο περίπου ποσοστό τόσο από την ενσύρματη πλευρά της 
όσο και από την ασύρματη πλευρά της. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες 
προσπάθειες γίνονται από την πλευρά της ασύρματης τεχνολογίας κάτι το οποίο 
απεικονίζεται και από τoν πίνακα και πιο συγκεκριμένα για τις μεταβλητές GSM 
(Global System for Mobile Communications-Netwireles1) και Bluetooth 
(Netwireles3). Η τεχνολογία  GSM  που είναι ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιακών 
επικοινωνιών έχει εξελιχθεί σε άριστο επίπεδο και απόδειξη είναι τα κινητά 
τηλέφωνα που κατέχουν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών. Η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth που είναι ένα ανοιχτό εκ των 
πραγμάτων πρότυπο για εφαρμογές δεδομένων και φωνής, αποτελεί την ασύρματη 
αντικατάσταση για πολλά καλώδια που χρησιμοποιούμε σήμερα για να μεταφέρουμε 
ψηφιακή φωνή και δεδομένα και μάλιστα χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα 
σε ποσοστό 90%. Από την ενσύρματη δικτύωση  χρησιμοποιείται περισσότερο  η 
τεχνολογία ΕΙΒ(European Installation Bus-Netwire3). Το σύστημα ΕΙΒ είναι ένα 
δίκτυο με κατανεμημένη ευφυΐα. Σχεδιάστηκε για να παρέχει κατανεμημένο 
τεχνολογικό έλεγχο για τις διάφορες εγκαταστάσεις ενός κτιρίου. Η χρησιμοποίησή 
του στα έξυπνα κτίρια σε άριστο βαθμό αγγίζει το 20% ενώ μοιρασμένα είναι τα 
ποσοστά του απόδοσης από τη χρήση του  από καλά (40%) έως πολύ καλά (40%). 
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              [2.7] Υποκατηγορία ‘Βασικές /γενικές λειτουργικές  
                                   παράμετροι συστήματος’  
               (‘Essential /general functional system parameters) 
 

 
Πίνακας [2.7]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  

των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 
 

Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

       Ess1 
55,1% 8,7% 18,9% 12,4% 4,8% 

Ess2 40,9% 15,3% 17,3% 16,2% 10,1% 
Ess3 71,7% 6,4% 8,7% 10,3% 3,3% 
Ess4 80,3% 8,7% 3,1% 4,8% 3% 
Ess5 89% 0,8% 4,7% 3,9% 1,6% 
Ess6 70,9% 6,4% 8,7% 9,5% 4,6% 
Ess7 52% 17,8% 13,7% 11,6% 5% 
Ess8 29,1% 9,4% 31,5% 27,6% 2,4% 
Ess9 41,7% 6% 35,4% 12,4% 5,4% 
Ess10 74% 6,3% 7,1% 7,1% 5,1% 
Ess11 65,4% 3,1% 17,4% 9,3% 4,8% 

 
 
H κινητικότητα (Mobility-Ess2) εξετάζεται από το 60% των άρθρων και το 16.6% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 55.8% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης 
της από καλό έως πολύ καλό και το 25.5%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως 
μέτριο. 
H απόδοση (Performance-Ess1) εξετάζεται από το 45% των άρθρων και το 10.6% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 68.8% εκτιμούν το βαθμό απόδοσης 
της από καλό έως πολύ καλό και το 19.3%  εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της ως 
μέτριο. 
Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ελεγξιμότητα 
(Controllability-Ess8), δηλαδή κατά πόσο ελέγχει /ρυθμίζει το σύστημα τα 
υποσυστήματα του και κατά επέκταση το περιβάλλον του, όπου εξετάζεται από το 
71% των άρθρων και το 3.3% εκτιμούν το βαθμό απόδοσής της ως άριστο , το 83.1% 
εκτιμούν το βαθμό απόδοσης της από καλό έως πολύ καλό και το 13.6%  εκτιμούν το 
βαθμό απόδοσης της ως μέτριο. 
 
Από τα τεστ ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε καμία 
εξάρτηση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών.   
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                 [3.] Κατηγορία ‘Περιβάλλον διεπαφής χρήστη/       
               Χρησιμοποιησιμότητα’ (‘User Interface/ Usability’) 
 
 

Πίνακας [3.]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

      User1 
95,3% - 2,4% 1,6% 0,8% 

User2 96,1% - 1,6% 2,4% - 
User3 96,1% - 1,6% 1,6% 0,8% 
User4 96,1% - 1,6% 2,4% - 

      User7 96,1% 0,8% 3,1% - - 
User8 96,1% 1,6% 2,4% - - 
User9 96,1% 1,6% 2,4% - - 
User10 96,1% 1,6% 2,4%  0,8% 
User13 96,1% 1,6% 1,6% - 0,8% 
User14 96,1% 0,8% 2,4% 0,8% - 
User15 96,1% 1,6% 2,4% - - 
User16 96,9% 0,8% 1,6% 0,8% - 
User19 96,9% - 2,4% 0,8% - 
User20 96,9% 1,6% 0,8% 0,8% - 
User21 96,9% - - 3,1% - 
User22 97,6% - - 1,6% 0,8% 
User23 96,9% - 0,8% 2,4% - 
User24 97,6% - 1,6% 0,8% - 
User25 96,9% 0,8% 1,6% 0,8% - 
User26 96,1% - 0,8% 0,8% 2,4% 
User27 97,6% - 2,4% - - 
User28 94,5% 1,6% 3,1% 0,8% - 
User31 97,6% 0,8% 0,8% 0,8% - 
User34 96,1% - - 3,1% 0,8% 
User35 96,4% - - 2,4% 0,8% 
User36 96,1% - 0,8% 1,6% 1,6% 
User37 96,1% - 0,8% 2,4% 0,8% 
User38 96,1% 2,4% - 1,6% - 
User40 97,6 - 1,6% 0,8% - 
User44 96,1% - 0,8% 3,1% - 
User45 94,5% - 2,4% 3,1% - 
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* Σημείωση: Όσες από τις μεταβλητές του Frame Work δεν απεικονίζονται στον 
παραπάνω πίνακα, σημαίνει ότι δεν εξετάζονται από τα άρθρα. 
 
Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η ερευνητική δραστηριότητα 
εντοπίζεται κυρίως στις μεταβλητές,  ευκολία /διαύγεια μάθησης (Easiness/clearness 
to learn-User3),  ευκολία /διαύγεια χρήσης ( Easiness/clearness to use-User4), 
αλληλεπίδραση (Interactivity-User26) ,αποτελεσματικότητα(Effectiveness-User34), 
επικαιρότητα (Timeliness-User36),  ικανοποίηση χρήστη (User satisfaction-User37). 
Τέλος μπορούμε να επισημάνουμε ότι η ικανοποίηση του χρήστη(User37), αποτελεί 
παράγοντα συνεχούς βελτίωσης (ερευνάται και βελτιώνεται συνεχώς σε ποσοστό 
περίπου 80%, σε σχέση με τα άρθρα που την εξετάζουν). 
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [3.]β Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 3ης κατηγορίας  
 User Interface/Usability, User3 vs User4  

 
 

Symmetric Measures 
 

 Value Asymp.
Std. Error

 Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal
by 

Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,998 ,002 2,354 ,019

Kendall's 
tau-c 

,115 ,049 2,354 ,019

Gamma 1,000 ,000 2,354 ,019
Spearman 
Correlatio

n 

1,000 ,000 1270,663 ,000

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,991 ,004 81,753 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Από τα Τέστ ανεξαρτησίας που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές User3, User4, 
User26, User34, User36, User37 έχουν τέλεια ισχυρή εξάρτηση που σημαίνει ότι θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα. Ο δείκτης Spearman Correlation που έχει 
τιμή 1 δηλώνει αυτή την ισχυρή εξάρτηση που έχουν οι μεταβλητές User3 και User4. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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                                    [4.]  Κατηγορία ‘Ασφάλεια’ 
                                               (‘Security’) 

[4.1]&[4.2] ‘Απαιτήσεις ασφάλειας’ (‘Security requirements’) 
και ‘Τεχνολογίες ασφάλειας’ (‘Security technologies’) 

 
 
 
 

Πίνακας [4.1,4.2]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων . 

 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

     Secur1 
91,3% - - 1,6% 7,1% 

Secur2 96,1% - - - 3,9% 
Secur3 96,1% - 0,8% 1,6% 1,6% 
Secur4 96,2% - 0,8% 1,6% 1,6% 
Secur5 100% - - - - 

Sectech1 92,9% - - - 7,1% 
Sectech2 99,2% - - - 0,8% 
Sectech3 97,6% - 0,8% 0,8% 0,8 
Sectech4 100% - - - - 
Sectech5 98,4% - - 0,8% 0,8% 
Sectech6 100% - - - - 
Sectech7 99,2% - - - 0,8% 

 
Όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου και ειδικότερα τις απαιτήσεις ασφάλειας  ο 
Έλεγχος αυθεντικότητας (Authentication-Secur1),δηλαδή η εξακρίβωση της 
ταυτότητας, την οποία ισχυρίζεται ότι έχει ένας χρήστης έτσι ώστε να αποκλείονται 
οι περιπτώσεις της «ψηφιακής πλαστοπροσωπίας» ικανοποιείται σε βέλτιστο βαθμό 
σε ποσοστό 78% ενώ σε ένα 12% ο έλεγχος αυθεντικότητας ικανοποιείται σε πολύ 
καλό βαθμό. H εμπιστευτικότητα (confidentiality-Secur3) των δεδομένων 
εξασφαλίζεται πλήρως από τα συστήματα σε ποσοστό 40%, ενώ ένα 40% των 
συστημάτων την παρέχει σε πολύ καλό βαθμό. Τα ίδια ποσοστά με την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων ,εξασφαλίζουν τα διάφορα συστήματα όσον αφορά 
την ακεραιότητα (Integrity-Secur4) των δεδομένων .  
 Για τις  τεχνολογίες ασφάλειας η μεταβλητή Συμμετρική κρυπτογραφία και 
κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού (Symmetric encryption and public key 
cryptography – Sectech1) χρησιμοποιείται από το 7% των εξεταζόμενων άρθρων με 
άριστα αποτελέσματα ασφάλειας. Δεν εξετάζονται οι μεταβλητές μη αποποίηση 
ευθύνης(Non-repudation-Secur5) , διαχείριση κλειδιών (Keys management-Sectech4) 
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και ασύρματη ισοδύναμη ιδιωτικότητα (Wireless Equivalent Privacy (WEP)-
Sectech6).  
 

ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
 

Πίνακας [4.1,4.2]β Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών της 4ης κατηγορίας  
Υποκατηγορία Security Technology ,Sectech1 vs. Sectech3 

  
Symmetric Measures 

 Value Asymp.
Std. Error

 Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal 
by 

Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,561 ,134 1,795 ,073

Kendall's 
tau-c 

,088 ,049 1,795 ,073

Gamma 1,000 ,000 1,795 ,073
Spearman 
Correlatio

n 

,863 ,136 7,619 ,000

Interval 
by 

Interval

Pearson's 
R 

,543 ,131 7,229 ,000

N of 
Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
 
Οι μεταβλητές ψηφιακά πιστοποιητικά και αρχές πιστοποίησης (Digital certificates 
and certification authorities-Sectech1) και  συμμετρική κρυπτογραφία - κρυπτογραφία 
δημοσίου κλειδιού (Symmetric encryption and public key cryptography-Sectech3) 
φαίνεται να έχουν συναρτησιακή εξάρτηση, με βάση τα άρθρα είναι από αυτές που 
εξετάζονται από τα περισσότερα ταυτόχρονα. 
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3.3 Συνολική αποτίμηση των θεμελιωδών 
κατηγοριών (Total evaluation of fundamental 
categories) 
 
Οι τέσσερις θεμελιώδεις κατηγορίες όπως  έχει ήδη αναφερθεί είναι: 

1. Αξιοπιστία /Συντηρησιμότητα (Reliability /Maintainability) 
2. Λειτουργικότητα (Functionality) 
3. Περιβάλλον διεπαφής χρήστη /Χρησιμοποιησιμότητα (User interface 

/Usability 
4. Ασφάλεια  (Security) 

 
Αν και έχει γίνει λεπτομερής εξέταση όλων των επιμέρους στοιχείων καθώς και των 
εξαρτήσεων μεταξύ τους των τεσσάρων θεμελιωδών κατηγοριών του πλαισίου 
εργασίας (framework), θα ήταν συνετό να γίνει μια επιπλέον σύγκριση αυτή τη φορά 
όμως με βάση τις ίδιες τις θεμελιώδεις κατηγορίες. Δεδομένου ότι για τη 
συγκεκριμένη σύγκριση λαμβάνουμε τις τέσσερις αυτές κατηγορίες ως ψευδό-
μεταβλητές, δηλαδή ως συμπαγείς οντότητες, μην λαμβάνοντας υπόψη την επιμέρους 
ανάλυσή τους σε επίπεδο διασαφήνισης και λεπτομέρειας, λαμβάνουμε τον 
παρακάτω πίνακα συχνοτήτων: 
  

Πίνακας [total]α: Ποσοστά Εξέτασης (Συχνότητες)  
των μεταβλητών σε σύνολο 127  άρθρων .   

 
 
Ιδιότητες 
  
Μεταβλητές 

 
Ignore 

 
Moderate 

 
Good 

 
Very Good 

 
Excellent 

Total1 
60,6% 1,5% 18,1% 15,8% 3,9% 

Total2 53,5% - 12,6% 23,6% 10,2% 
Total3 61,4% 1,1% 14,2% 18,3% 3,9% 
Total4 55,1% 1,4% 15,7% 22,3% 5,5% 
 
Οι μεταβλητές Total1,Total2,Total3,Total4 αντιστοιχούν με τη σειρά στις τέσσερις 
θεμελιώδεις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. Η μεταβλητή Total1 
λαμβάνεται υπόψη από σε ποσοστό 39,6% επί του συνόλου των άρθρων, η 
μεταβλητή Total2 λαμβάνεται υπόψη από σε ποσοστό 46,5% επί του συνόλου των 
άρθρων, η μεταβλητή Total3 λαμβάνεται υπόψη από σε ποσοστό 38,6% επί του 
συνόλου των άρθρων και τέλος η μεταβλητή Total4 λαμβάνεται υπόψη από σε 
ποσοστό 44,9% επί του συνόλου των άρθρων. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
επιβεβαιώνεται από τον πίνακα συχνοτήτων ότι τα ποσοστά των άρθρων που αγνοούν 
τις παραπάνω μεταβλητές είναι μετρίου βαθμού, δεδομένου ότι όπως είναι φυσικό 
λόγω της ποικιλομορφίας των μεθόδων, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών δεν 
μπορούν όλες να εστιάζουν και να αναλύουν ταυτοχρόνως σε όλες τις μεταβλητές. 
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η απόδοση των μεταβλητών είναι και αρνητική, 
δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητή στη δημιουργία 

 139



κάποιου συστήματος αλλά απλά να μην δίνουν βάση σε αυτή οι συγγραφείς του 
άρθρου εστιάζοντας και αναλύοντας κάποια άλλη πτυχή του συστήματος. Από τον 
πίνακα παρατηρούμε επίσης ότι σε κάποιο ποσοστό της κλίμακας από το 1 έως το 
10%, όλες οι μεταβλητές έχουν να επιδείξουν άριστο βαθμό απόδοσης. Επίσης 
διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά συσσωρεύονται γύρω από τον καλό και 
τον πολύ καλό βαθμό απόδοσης και τα ποσοστά μέτριου βαθμού απόδοσης είναι 
σχετικά μικρά. Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύουν αυτά εισακούονται τα τελευταία 
χρόνια πάνω σε αυτό το κλάδο, δηλαδή ότι η τεχνολογία έχει επιδείξει πολλά από την 
άποψη της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας, της διεπαφής /χρησιμοποιησιμότητας  
και της ασφάλειας στον κλάδο των έξυπνων κτιρίων και είναι απλά θέμα χρόνου και 
κρατικών πολιτικών κατά πόσο σε λίγο θα υπάρχει κοντά μας. 
 
                               ΤΕΣΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

  Πίνακας [total]β1: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total1 vs. Total2 
  

Symmetric Measures 
 Value Asymp. 

Std. Error
Approx. T Approx. 

Sig.
Ordinal by 

Ordinal
Kendall's 

tau-b 
-,010 ,078 -,134 ,894

Kendall's 
tau-c 

-,008 ,063 -,134 ,894

Gamma -,017 ,129 -,134 ,894
Spearman 
Correlation 

-,012 ,089 -,135 ,893

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

-,015 ,091 -,165 ,869

N of Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total1 και Total2 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  
 
Πίνακας [total]β2: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total1 vs. Total3 
 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Error

Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,011 ,080 ,132 ,895

Kendall's 
tau-c 

,008 ,057 ,132 ,895

Gamma ,018 ,136 ,132 ,895
Spearman 
Correlation 

,012 ,090 ,136 ,892

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

,018 ,093 ,203 ,839

N of Valid  127
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Cases
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total1 και Total3 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  
 
Πίνακας [total]β3: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total1 vs. Total4 
 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Error

Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,158 ,079 1,973 ,048

Kendall's 
tau-c 

,119 ,060 1,973 ,048

Gamma ,254 ,120 1,973 ,048
Spearman 
Correlation 

,181 ,090 2,056 ,042

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

,209 ,089 2,387 ,018

N of Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total1 και Total3 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  
 
Πίνακας [total]β4: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total2 vs. Total3 
 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Error

Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

-,088 ,079 -1,114 ,265

Kendall's 
tau-c 

-,071 ,064 -1,114 ,265

Gamma -,148 ,135 -1,114 ,265
Spearman 
Correlation 

-,098 ,089 -1,106 ,271

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

-,078 ,090 -,877 ,382

N of Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total2 και Total3 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  
 
Πίνακας [total]β5: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total2 vs. Total4 
 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Error

Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

,158 ,083 1,882 ,060

Kendall's 
tau-c 

,132 ,070 1,882 ,060

Gamma ,243 ,122 1,882 ,060
Spearman 
Correlation 

,178 ,093 2,020 ,046

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

,182 ,092 2,069 ,041

N of Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total2 και Total4 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας  
 
Πίνακας [total]β6: Τέστ Συσχέτισης των μεταβλητών Total3 vs. Total4 
 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Error

Approx. T Approx. 
Sig.

Ordinal by 
Ordinal

Kendall's 
tau-b 

-,026 ,076 -,340 ,734

Kendall's 
tau-c 

-,019 ,057 -,340 ,734

Gamma -,042 ,125 -,340 ,734
Spearman 
Correlation 

-,028 ,086 -,319 ,751

Interval by 
Interval

Pearson's 
R 

-,053 ,084 -,592 ,555

N of Valid 
Cases

 127

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
Με βάση το τεστ ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Total3 και Total4 
είναι αυστηρώς ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό 
άρθρων που λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας 
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3.4 Συμπεράσματα – προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα (υπό σύνοψη) 
 
Η τοπική και η απομακρυσμένη συντήρηση των συστημάτων δεν αποτέλεσαν 
παράγοντες μελέτης των άρθρων, δεδομένου ότι ίσως να δόθηκε μεγαλύτερη 
προτεραιότητα σε συντελεστές όπως η διαθεσιμότητα των συστημάτων, η οποία 
μελετάται διεξοδικά και βελτιώνεται. Έτσι, αντικείμενο μελέτης και βελτιστοποίησης 
μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η τοπική και η απομακρυσμένη 
συντήρηση των συστημάτων. 
 
Μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρατηρείται στις μεταβλητές:  
επάρκεια–σταθερότητα-συμμόρφωση του δικτύου, αναγνώριση σφάλματος, 
ανεκτικότητα σε σφάλματα, και συντηρησιμότητα γενικά χωρίς να διακρίνεται σε 
τοπική ή απομακρυσμένη με σχετικώς ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
 
Μετά την σύγκριση των μεταβλητών της θεμελιώδους κατηγορίας ‘Αξιοπιστία – 
Συντηρησιμότητα’(‘Reliability -  maintainability’) διαπιστώθηκε ότι ισχύει η 
μηδενική υπόθεση. Σε μια μόνο περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής η εξάρτηση της μεταβλητής χωρίς σφάλματα (Error free) με την μεταβλητή 
αναγνώριση σφάλματος (Error recognition). Παρατηρώντας τους δείκτες Spearman 
Correlation και Gamma  μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι δυο αυτές μεταβλητές έχουν 
σχέση μεταξύ τους και ίσως θα έπρεπε να εξετάζονται μαζί. 
 
Μεγάλο αντικείμενο μελέτης αποτελεί η προσαρμοσιμότητα με σχετικώς καλές 
αποδόσεις. Όσο αφορά την προσαρμοσιμότητα τα αποτελέσματα σχετικά με την 
αξιοπιστία των δεδομένων εισόδου, τον μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων, τις 
αποφάσεις προσαρμοσιμότητας και την εκτίμηση της συνολικής αλληλεπίδρασης 
είναι ικανοποιητικά. Η μελέτη του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων και η 
εκτίμηση των αποφάσεων προσαρμοσιμότητας, δεδομένου της ισχυρής 
αλληλεξάρτησης τους, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι μπορεί να αποτελέσει από 
κοινού αντικείμενο μελλοντικών ερευνών σε ευρύτερη κλίμακα. 
 
Οι μεταβλητές που συνιστούν την κατηγορία της εκτίμησης της αξιοπιστίας και της 
εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου στα πλαίσια της 
προσαρμοσιμότητας δεν εξετάζονται με λεπτομέρεια και ξεχωριστά από την πληθώρα 
των άρθρων, οπότε καθεμία τους θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
περισσότερο λεπτομερούς και διεισδυτικής μελέτης για πιο βέλτιστα αποτελέσματα. 
Τονίζεται όμως ότι ο παραπάνω ισχυρισμός ισχύει μόνο στα πλαίσια της 
προσαρμοσιμότητας. 
 
Τα αποτελέσματα για τους μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την 
ολοκλήρωση, την αυτονομία και την ευλυγισία-ευελιξία είναι αρκετά ικανοποιητικά 
αλλά υπάρχουν και αρκετά περιθώρια βελτίωσης.  
Σύμφωνα με τα τεστ ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ όλων των 
μεταβλητών της υποκατηγορίας ‘μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων’ 
παρατηρήθηκαν πολλές εξαρτήσεις, με πολύ ισχυρή εξάρτηση μεταξύ των 
μεταβλητών ‘συνέπεια’ και ‘ολοκλήρωση’. 
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Επίσης υπάρχουν περιθώρια βελτιστοποίησης των αποφάσεων που παίρνονται στα 
πλαίσια της προσαρμοσιμότητας όπως και στην συμπεριφορά των συστημάτων. Με 
πλήρης ανεξαρτησία μεταξύ των δυο μεταβλητών της υποκατηγορίας ‘εκτίμηση των 
αποφάσεων προσαρμοσιμότητας’. 
 
Με βάση και τα τεστ ανεξαρτησίας παρατηρούμε μια εξάρτηση σχετικά ισχυρή μόνο 
μεταξύ των μεταβλητών ‘εκτίμηση του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων’ και 
‘εκτίμηση των αποφάσεων προσαρμοσιμότητας’ άρα μπορούμε να πιθανολογήσουμε 
ότι η μελέτη των δυο αυτών μεταβλητών θα έπρεπε να γίνεται σε συνδυασμό. 
 
Στα πλαίσια της προσαρμοσιμότητας από την οπτική γωνία της αξιοπιστίας και 
εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου, υπάρχει μια ισοκατανομή όσο 
αφορά τις συχνότητες εξέτασης των μεταβλητών της συγκεκριμένης υποκατηγορίας 
από το σύνολο των άρθρων. Δυστυχώς όμως αυτή η ισοκατανομή αφορά ένα χαμηλό 
φάσμα συχνοτήτων αν και οι βαθμοί απόδοσης δεν συνιστούν απαραίτητα μια 
αρνητική εκδοχή. Επίσης είναι εμφανής η εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 
‘ακρίβεια’ και ‘χωρίς σφάλματα’. 
 
Η χρησιμοποιησιμότητα στα πλαίσια της προσαρμοστικότητας θεωρείται καλή με 
περιθώρια βελτίωσης όπως και η ευκολία χρήσης, η συχνότητα προσαρμοσιμότητας, 
η σταθερότητα του συστήματος και η καθυστέρηση αντίδρασης. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος δεν εξετάζεται από κανένα 
άρθρο. Η επιτυχία της αποστολής αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος των ερευνητών, 
όπως και η απόδοση με λιγότερη σημασία να δίνεται στην χρησιμοποιησιμότητα στα 
πλαίσια της συμπεριφοράς χρήστη και της χρησιμοποιησιμότητας υπό τη βάση της 
προσαρμοσιμότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εξετάζεται καθόλου η 
συμπεριφορική πολυπλοκότητα, δεδομένο που ανοίγει ορίζοντες μελλοντικής έρευνα 
και εξέλιξης αυτής της παραμέτρου που συντελεί στη επιτυχία τη 
προσαρμοσιμότητας. Η ανεξαρτησία των μεταβλητών που συνιστούν την 
υποκατηγορία ‘συμπεριφορά συστήματος’ είναι πλήρης, όπως επίσης και η 
ανεξαρτησία των μεταβλητών που συνιστούν την υποκατηγορία ‘συμπεριφορά 
χρήστη και χρησιμοποιησιμότητα’. 
 
Στα πλαίσια της αποτελεσματικότητας /αποδοτικότητας, μεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά έχει η ελεγξιμότητα του συστήματος, με 
πολύ καλή παρουσία σήμερα και προοπτικές. Επίσης τα μισά από τα εξεταζόμενα 
άρθρα περίπου ασχολούνται με την απόδοση του συστήματος, με καλά αποτελέσματα 
αλλά και περιθώρια βελτίωσης. Αρκετές μελέτες ερευνούν και το κόστος κάνοντας 
προσπάθειες μείωσης του, δεδομένου ότι ακόμη είναι υψηλό. Σημαντικό πεδίο 
ενδιαφέροντος αποτελεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος με  σημαντική θέση 
στα εξεταζόμενα άρθρα και καλές αποδόσεις. Δεν διαπιστώθηκε εξάρτηση των 
μεταβλητών της υποκατηγορίας αποτελεσματικότητας /αποδοτικότητας και αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι τα εξεταζόμενα άρθρα μελετούν την κάθε μεταβλητή 
χωριστά. Γίνονται αναφορές στα αποτελέσματα δουλειάς άλλων ερευνητών για τις 
διάφορες μεταβλητές και ο σκοπός τους είναι να βελτιώσουν την ήδη υπάρχον μελέτη 
για την αντίστοιχη μεταβλητή. 
 
Συστήματα κεντρικού ενδιαφέροντος από τα έξυπνα κτίρια αποτελούν τα : σύστημα 
θέρμανσης-εξαερισμού –κλιματισμού, σύστημα ασφάλειας ζωής, σύστημα 
επικοινωνίας-φωνής δεδομένων, σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης 
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ενέργειας, σύστημα διαχείρισης /ελέγχου φωτισμού και σύστημα ασφάλειας από 
φωτιά. Τα συστήματα αυτά παρατηρήθηκαν από την μελέτη ως ανεξάρτητα μεταξύ 
τους. 
 
Στα πλαίσια της διασυνδεσιμότητα η μεταβλητή επεκτασιμότητα – κλιμάκωση έχει 
καλές αποδόσεις ομοίως η συμβατότητα και η επαναχρησιμοποιησιμότητα με την 
μεταβλητή εξαγωγιμότητα να μην αποτελεί παράγοντα μελέτης των άρθρων και κατ’ 
επέκταση θα μπορούσε στο μέλλον να της δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Πιθανολογείται 
μια μικρή συσχέτιση  της μεταβλητής συμμόρφωση με τα πρότυπα-συμβατότητα- 
διαλειτουργία - ανοιχτότητα σε σχέση με την μεταβλητή επαναχρησιμοποιησιμότητα.  
 
Όσο αφορά τους πράκτορες στα έξυπνα κτίρια μεταβλητές που έχουν μεγάλο 
ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η αυτονομία, η συνεργασία, η ευλυγισία, η μάθηση και  
η κινητικότητα. Ειδικότερα η αυτονομία των πρακτόρων , η συνεργασία και η 
ευλυγισία φαίνεται να αποτελούν τους κύριους παράγοντες βελτίωσης των ιδιοτήτων 
των πρακτόρων. Δεν διαπιστώνεται κάποια συναρτησιακή εξάρτηση μεταξύ των 
μεταβλητών που αφορούν τις ιδιότητες των πρακτόρων μια και οι συντελεστές 
συσχέτισης παίρνουν τιμές χαμηλές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι έρευνες 
εστιάζονται συνήθως στην εξέταση των ιδιοτήτων των πρακτόρων από αυτόνομη 
σκοπιά. 
 
Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους έξυπνους πράκτορες, όπου η 
αυτονομία , η ικανότητα μάθησης και η συνεργασία  των πρακτόρων είναι οι βασικοί 
παράγοντες που μελετούνται με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον των 
ερευνητών εστιάζεται και στους κινητούς πράκτορες με καλές αποδόσεις. Για τους 
συνεργατικούς πράκτορες και τους πράκτορες διεπαφής ο βαθμός απόδοσής τους 
κρίνεται καλός ως πολύ καλός από τα μισά περίπου άρθρα που εξετάζουν τις 
συγκεκριμένες μεταβλητές. 
 
Από τα τεστ ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα άρθρα 
μελετούν ανεξάρτητα κάθε κατηγορία πρακτόρων αλλά  θα είχε μεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον να γίνουν προσπάθειες σύνδεσης των διαφόρων κατηγοριών. 
Πιθανολογούμε ότι όσο τα διάφορα περιβάλλοντα θα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα 
τόσο η ανάγκη εύρεσης συνδυαστικών λύσεων θα αυξάνεται.  
 
Οι κυριότερες αρχιτεκτονικές πρακτόρων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον είναι η αναδραστική αρχιτεκτονική και η αρχιτεκτονική στρωμάτων με 
αυξημένους βαθμούς απόδοσης. 
Δεν διαπιστώνεται κάποια συναρτησιακή εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών που 
αφορούν τις αρχιτεκτονικές των πρακτόρων μια και οι συντελεστές συσχέτισης 
παίρνουν τιμές χαμηλές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι έρευνες εστιάζονται συνήθως 
στην εξέταση των αρχιτεκτονικών των πρακτόρων από αυτόνομη σκοπιά. 
 
Τα συστήματα κατανεμημένης λύσης προβλήματος δεν εξετάζονται καθόλου από το 
διαπραγματευόμενο σύνολο άρθρων της παρούσας μελέτης. Τα συστήματα ενός 
πράκτορα εξετάζονται απειροελάχιστα έως καθόλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
άρθρων μελετά τα συστήματα πολύ-πρακτόρων τα οποία και κατέχουν κεντρική θέση 
στις αρχιτεκτονικές των έξυπνων κτιρίων. Με τις υπό μελέτη αρχιτεκτονικές να 
παρουσιάζονται ως αυστηρώς ανεξάρτητες 
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Η πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων είναι η  KQML  και στη 
συνέχεια ακολουθεί η FIPA-ACL. Από τις τεχνολογίες η πιο διαδεδομένη είναι η 
CORBA. Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνολογία RMI με 
ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης. 
 
Η δικτυακή τεχνολογία στα έξυπνα κτίρια ερευνάται κατά το ίδιο περίπου ποσοστό 
τόσο από την ενσύρματη πλευρά της όσο και από την ασύρματη πλευρά της. Τα 
τελευταία χρόνια οι περισσότερες προσπάθειες γίνονται από την πλευρά της 
ασύρματης τεχνολογίας κάτι το οποίο επαληθεύει και η συγκεκριμένη μελέτη. Η 
τεχνολογία  GSM  έχει εξελιχθεί σε άριστο επίπεδο και απόδειξη είναι τα κινητά 
τηλέφωνα που κατέχουν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών. Η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth που είναι ένα ανοιχτό εκ των 
πραγμάτων πρότυπο για εφαρμογές δεδομένων και φωνής, αποτελεί την ασύρματη 
αντικατάσταση για πολλά καλώδια που χρησιμοποιούμε σήμερα για να μεταφέρουμε 
ψηφιακή φωνή και δεδομένα και μάλιστα χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα 
σε υψηλά ποσοστά. Από την ενσύρματη δικτύωση  χρησιμοποιείται περισσότερο  η 
τεχνολογία ΕΙΒ με υψηλές αποδόσεις. 
 
Όσο αφορά την υποκατηγορία ‘βασικές λειτουργικές παράμετροι συστήματος’, η 
συχνότητα και ο βαθμός απόδοσης της μεταβλητής ‘κινητικότητα’ δημιουργεί καλές 
προοπτικές. Θετικά είναι και τα μηνύματα για την μεταβλητή ‘απόδοση’ με πιο 
χαμηλή συχνότητα. Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
Ελεγξιμότητα, με αποδόσεις που δειλά θα χαρακτηρίζαμε υψηλές. Από τα τεστ 
ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε καμία εξάρτηση μεταξύ 
των μεταβλητών της αυτής υποκατηγορίας.   
 
Όσο αφορά το περιβάλλον διεπαφής και την χρησιμοποιησιμότητα συμπεραίνουμε 
ότι η ερευνητική δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στις μεταβλητές,  ευκολία 
/διαύγεια μάθησης, ευκολία /διαύγεια χρήσης, αποτελεσματικότητα, επικαιρότητα,   
και ικανοποίηση χρήστη. Τέλος μπορούμε να επισημάνουμε ότι η ικανοποίηση του 
χρήστη, αποτελεί παράγοντα συνεχούς βελτίωσης (ερευνάται και βελτιώνεται 
συνεχώς σε αυξημένο ποσοστό). Τέλεια ισχυρή εξάρτηση και επομένως σήμαντρο για 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση παρατηρήθηκε μεταξύ των μεταβλητών ευκολία /διαύγεια 
μάθησης, ευκολία /διαύγεια χρήσης, αλληλεπίδραση, αποτελεσματικότητα, 
επικαιρότητα και ικανοποίηση χρήστη. Ο δείκτης Spearman Correlation που έχει τιμή 
1 δηλώνει αυτή την ισχυρή εξάρτηση που έχουν οι μεταβλητές. 
 
Όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου και ειδικότερα τις απαιτήσεις ασφάλειας  ο 
Έλεγχος αυθεντικότητας ικανοποιείται σε βέλτιστο βαθμό σε υψηλό ποσοστό ενώ σε 
ένα μικρότερο ποσοστό ο έλεγχος αυθεντικότητας ικανοποιείται σε πολύ καλό βαθμό. 
H εμπιστευτικότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται σε υψηλό βαθμό. Ομοίως και η 
ακεραιότητα των δεδομένων. Για τις  τεχνολογίες ασφάλειας η μεταβλητή 
συμμετρική κρυπτογραφία και κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού (Symmetric 
encryption and public key cryptography – Sectech1) εξετάζεται από μικρό αριθμό των 
εξεταζόμενων άρθρων με άριστα αποτελέσματα ασφάλειας. Δεν εξετάζονται οι 
μεταβλητές μη αποποίηση ευθύνης, διαχείριση κλειδιών και ασύρματη ισοδύναμη 
ιδιωτικότητα (WEP). Οι μεταβλητές ψηφιακά πιστοποιητικά και αρχές πιστοποίησης 
και  συμμετρική κρυπτογραφία - κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού φαίνεται να έχουν 
συναρτησιακή εξάρτηση, με βάση τα άρθρα είναι από αυτές που εξετάζονται από τα 
περισσότερα ταυτόχρονα. 
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Όσο αφορά τις τέσσερις θεμελιώδεις κατηγορίες της μελέτης, τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοστά των άρθρων που αγνοούν τις παραπάνω μεταβλητές 
είναι μετρίου βαθμού, δεδομένου ότι όπως είναι φυσικό λόγω της ποικιλομορφίας 
των μεθόδων, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών δεν μπορούν όλες να εστιάζουν και να 
αναλύουν ταυτοχρόνως σε όλες τις μεταβλητές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η 
απόδοση των μεταβλητών είναι και αρνητική, δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να 
λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητή στη δημιουργία κάποιου συστήματος αλλά απλά να 
μην δίνουν βάση σε αυτή οι συγγραφείς του άρθρου εστιάζοντας και αναλύοντας 
κάποια άλλη πτυχή του συστήματος. Τα μεγαλύτερα ποσοστά  απόδοσης 
συσσωρεύονται γύρω από τον καλό και τον πολύ καλό βαθμό απόδοσης και τα 
ποσοστά μέτριου βαθμού απόδοσης είναι σχετικά μικρά. Με βάση τα τεστ 
ανεξαρτησίας παρατηρείται ότι οι τέσσερις θεμελιώδεις κατηγορίες είναι αυστηρώς 
ανεξάρτητες μεταξύ τους με βάση τον συγκεκριμένο πληθυσμό άρθρων που 
λήφθηκαν υπόψη για τις ανάγκες της μετά-έρευνας πράγμα που δεν αναιρεί την 
λογική υπόσταση των πραγμάτων δεδομένου ότι μελετούνται ξεχωριστά. 
 
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύουν αυτά που εισακούονται τα τελευταία 
χρόνια πάνω σε αυτό το κλάδο, δηλαδή ότι η τεχνολογία έχει επιδείξει πολλά από την 
άποψη της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας, της διεπαφής /χρησιμοποιησιμότητας  
και της ασφάλειας στον κλάδο των έξυπνων κτιρίων σε ικανοποιητικά επίπεδα 
λεπτομέρειας και κάλυψης επί του συνόλου των θεμάτων. Είναι απλά θέμα χρόνου 
και κρατικών πολιτικών κατά πόσο σε λίγο θα υπάρχει η τεχνολογία αυτή κοντά μας. 
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• [1 .] Category ‘Reliability &  maintainability’) 
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          Diagram 1: RELIA1= network compliance (or adequacy or stability) 
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          Diagram 2: RELIA2= network survivability 
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          Diagram 3: RELIA3= Error free 
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          Diagram 4: RELIA4= Error prevention 
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          Diagram 5: RELIA5= Error recognition 

RELAI6

RELAI6

kalhignore

Pe
rc

en
t

120

100

80

60

40

20

0

 
 
           Diagram 6: RELIA6= Error diagnosis 
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               Diagram 7: RELIA7= Error recovery /Recoverability 
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           Diagram 8: RELIA8= Fault tolerance 
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             Diagram 9: RELIA9= No deadlock /Stuck 
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             Diagram 10: RELIA10= Testability 
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              Diagram 11: RELIA11= Availability 
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                Diagram 12: RELIA12= Maintainability 
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              Diagram 13: RELIA13= Maintainability easiness 
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              Diagram 14: RELIA14= Maintainability effort 
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              Diagram 15: RELIA15= Local maintainability 

RELAI16

RELAI16

ignore

Pe
rc

en
t

120

100

80

60

40

20

0

 
 
 
              Diagram 16: RELIA16= Remote maintainability 
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• [2.1] Subcategory ‘Personalization’ 
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              Diagram 17: PERSO1= Adaptivity 
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               Diagram 18: PERSO2= Adaptability 
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• [2.1.1] Subcategory‘Adaptivity’ 
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             Diagram 19: ADAPT1= Evaluation of reliability and external   
                                                       validity of input data 
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             Diagram 20: ADAPT2= Evaluation of inference mechanism 
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              Diagram 21: ADAPT3= Evaluation of adapt ion decisions 
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             Diagram 22: ADAPT4= Evaluation of total system interaction 
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• [2.1.1.1] Subcategory ‘Evaluation of          
               reliability and external validity of input data’ 
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Diagram 23: EVAL1= Data validity 
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        Diagram 24: EVAL2= Data consistency 
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              Diagram 25: EVAL3= Accuracy /Precision 
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                            Diagram 26: EVAL4= Error free 
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               Diagram 27: EVAL5= Error prevention 
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                Diagram 28: EVAL6= Error recovery 
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                Diagram 29: EVAL7= Error diagnosis 
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                Diagram 30: EVAL8= Fault tolerance /Redundancy 
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• [2.1.1.2] Subcategory ‘Evaluation of inference mechanism’ 
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              Diagram 31: EVAL1= Consistency 
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              Diagram 32: EVAL2= Integrity 
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              Diagram 33: EVAL3= Self-explanatory 
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               Diagram 34: EVAL4= Realistic /Rational 
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              Diagram 35: EVAL5= Autonomy 
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              Diagram 36: EVAL6= Self-contained ness 
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              Diagram 37: EVAL7= Flexibility 
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               Diagram 38: EVAL8= Limitations-constraints 
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              Diagram 39: EVAL9= Deficiencies -shortages-insufficiencies-  
                                                     incompleteness 
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             Diagram 40: EVAL10= Speed 
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• [2.1.1.3] Subcategory ‘Evaluation of adapt ion decisions’ 

EVALDEC1
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                Diagram 41: EVALDEC1= Optimal decision 
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               Diagram 42: EVALDEC2= Non-optimal decision 
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• [2.1.1.4] Subcategory‘Evaluation of total system interaction’ 
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               Diagram 43: EVALTOT1= System behavior 
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               Diagram 44: EVALTOT2= User behavior and usability 
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• [2.1.1.4.1] Subcategory ‘System  behavior’ 
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Diagram 45: SYSBEH1= Frequency of adapt ion 
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Diagram 46: SYSBEH2= Stability 
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              Diagram 47: SYSBEH3= Required computation time 
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              Diagram 48: SYSBEH4= Reaction time 
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SYSBEH5
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              Diagram 49: SYSBEH5= Delay of reaction 

 
• [2.1.1.4.2] Subcategory ‘User behavior and usability’ 

USERBEH1
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             Diagram 50: USERBEH1= Task success 
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             Diagram 51: USERBEH2= Performance 
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             Diagram 52: USERBEH3= Usability 
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               Diagram 53: USERBEH4= Behavioral complexity 
 

• [2.2] Subcategory‘Efficiency/Effectiveness’ 
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             Diagram 54: EF1= Performance 
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EF2
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              Diagram 55: EF2= Comprehensiveness /Completeness /Variety of  
                                               Functions 
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              Diagram 56: EF3= Capabilities 
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EF4
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              Diagram 57: EF4= Revision /Easiness 
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              Diagram 58: EF5= Controllability 
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EF6
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             Diagram 59: EF6= Effectiveness 
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              Diagram 60: EF7= Cost 
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EF8
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               Diagram 61: EF8= Efficiency 
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               Diagram 62: EF9= Evaluability /Measurability 
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             Diagram 63: EF10= Installation /Configuration 
 

• [2.3] Subcategory ‘ Integration of systems’ 
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              Diagram 64: INTEG1= HVAC (heating, ventilation, and air-conditioning)  
                                                           system 
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              Diagram 65: INTEG2= Life safety system 
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              Diagram 66: INTEG3= Voice and Data Communications 
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            Diagram 67: INTEG4= Energy monitoring/management system 
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            Diagram 68: INTEG5= CCTV (Closed Circuit Television Cameras) system 
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             Diagram 69: INTEG6= Access control system 
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             Diagram 70: INTEG7= Lighting management /control system 
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             Diagram 71: INTEG8= Power consumption system 
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             Diagram 72: INTEG9= Vertical transportation system (Elevator control  
                                                      system) 
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              Diagram 73: INTEG10= Fire safety system 
                      

• [2.4] Subcategory‘Interconnectivity’ 
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              Diagram 74: INTERCO1= Compatibility 
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              Diagram 75: INTERCO2= Extensibility-Expandability-Scalability 
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              Diagram 76: INTERCO3= Exportability 
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             Diagram 77: INTERCO4= Reusability 
 

• [2.5.1] Subcategory ‘Agent properties’ 
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             Diagram 78: AGENT1= Autonomy 
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                                                                 acting     
             Diagram 79: AGENT2= Reactivity or Situated ness or Sensing and 
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             Diagram 80: AGENT3= Proactive ness or Goal directed  
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                                                                 behavior 
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                                                                 or Social ability   
             Diagram 81: AGENT4= Cooperation or Communication  
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             Diagram 82: AGENT5=Flexibility 
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             Diagram 83: AGENT6=Learning or adaptivity 
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             Diagram 84: AGENT7=Mobility 
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             Diagram 85: AGENT8=Temporal continuity 
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             Diagram 86: AGENT9=Personality or character 
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AGEN10
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             Diagram 87: AGENT10=Reusability 
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             Diagram 88: AGENT11=Resource limitation 
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• [2.5.2] Subcategory ‘Agent typology’ 
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             Diagram 89: AGETY1=Collaborative agent  
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            Diagram 90: AGETY2=Interface agent  
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               Diagram 91: AGETY3=Mobile agent 
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               Diagram 92: AGETY4=Information /Internet agent 
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               Diagram 93: AGETY5=Reactive agent 
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               Diagram 94: AGETY6=Hybrid agent 
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             Diagram 95: AGETY7=Smart /Intelligent agent 
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             Diagram 96: AGETY8=Heterogeneous agent systems 
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• [2.5.3] Subcategory ‘Agent architectures’ 
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             Diagram 97: AGENTAR1=Logic-based (deliberative or symbolic)                 
                                                            architecture 
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             Diagram 98: AGENTAR2= Reactive (or behavioural or situate)   
                                                             architecture 
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             Diagram 99: AGENTAR3= BDI (belief-desire-intention) architecture 
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             Diagram 100: AGENTAR4= Layered architecture 
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• [2.5.4] Subcategory (‘System’) 
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              Diagram 101: AGESYS1= Multi-agent system 
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              Diagram 102: AGESYS2= Distributed problem solving system (DPS) 
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              Diagram 103: AGESYS2= Single agent system 
 
         [2.5.5.1] Subcategory ‘Agent communication language’ 
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              Diagram 104: AGENT1= KQML 
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             Diagram 105: AGENT2= FIPA-ACL 
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             Diagram 106: AGENT3=KIF 
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AGENT4
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             Diagram 107: AGENT4= COOL 
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             Diagram 108: AGENT5= ARCOL 
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[2.5.5.2] Subcategory ‘Message transportation mechanism’ 
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               Diagram 109: MESSAGE1=CORBA 
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               Diagram 110: MESSAGE2=OMG 
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               Diagram 111: MESSAGE3= JAVA Messaging Service 
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               Diagram 112: MESSAGE4=RMI 
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MESSAGE5
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               Diagram 113: MESSAGE5=DCOM 
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               Diagram 114: MESSAGE6= Enterprise Java Beans Events 
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• [2.6] Subcategory ‘Networking technology’ 
       [2.6.1] ‘Wired technology’ & [2.6.2] ‘Wireless technology’          
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               Diagram 115: WIRED=Wired technology 
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               Diagram 116: WIRELESS=Wireless technology 
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WIRE1
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              Diagram 117: WIRE1=LON 
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              Diagram 118: WIRE2=Comlux 
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WIRE3
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              Diagram 119: WIRE3=EIB 
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              Diagram 120: WIRELE1=GSM 
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              Diagram 121: WIRELE2=WLAN 
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              Diagram 122: WIRELE3=Bluetooth 
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              [2.7] Subcategory ‘Essential /general functional system  
                      parameters’ 
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            Diagram 123: ES1= Performance 
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            Diagram 124: ES2= Mobility 
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            Diagram 125: ES3= Comprehensiveness -Completeness 
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            Diagram 126: ES4= Consistency 
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            Diagram 127: ES5= Integrity 
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            Diagram 128: ES6= Autonomy 
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            Diagram 129: ES7= Flexibility 
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            Diagram 130: ES8= Controllability 
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            Diagram 131: ES9= Usefulness 
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            Diagram 132: ES10= Pervasiveness 
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            Diagram 133: ES11= Uniqueness 
 
                 [3.] Category ‘User Interface/ Usability’ 
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                    Diagram 134: User1…46  
User1=Easiness/clearness to understand, User2=Easiness/clearness to familiarize 
User3=Easiness/clearness to learn, User4=Easiness/clearness to use 
User5=Easiness/clearness to maintain, User6=Easiness/clearness to upgrade 
User7=Effort to understand, User8=Effort to familiarize, User9=Effort to learn, 
User10=Effort to use, User11=Effort to maintain, User12=Effort to upgrade 
User13=Time to understand, User14=Time to familiarize, User15=Time to learn 
User16=Time to use, User17=Time to maintain, User18=Time to upgrade 
User19=Predictability, User20=Meaningfulness/Self evidence 
User21=Convenience /Comfort, User22=Attractiveness, User23=Pleasure/Enjoy 
ability, User24=Visualization, User25=Aesthetic design, User26=Interactivity 
User27=Personalization, User28=User control, User29=Transparency/User 
awareness, User30=Causality, User31=Rationality, User32=Accuracy/Precision, 
User33=Correctness, User34=Effectiveness, User35=Responsiveness/Speed 
/Feedback, User36=Timeliness, User37=User satisfaction, User38=Accessibility/ 
Discriminating, User39=Navigability, User40=Support, User41=Help, 
User42=Documentation, User43=Search engine, User44=Integration, 
User45=Synchronization, User46=Ergonomics /Human factors 
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• [4.]  Category ‘Security’ 
[4.1] ‘Security requirements’& [4.2] ‘Security technologies’ 
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             Diagram 135:SECTECH1= Symmetric encryption and public key   
                                                             cryptography 
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             Diagram 136:SECTECH2= Digital signatures 
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             Diagram 137:SECTECH3= Digital certificates and certification  
                                                             authorities 
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             Diagram 138:SECTECH4= Keys management 
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SECTECH5
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             Diagram 139:SECTECH5= Firewall 
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             Diagram 140:SECTECH6= Wireless Equivalent Privacy (WEP) 
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SECTECH7
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             Diagram 141:SECTECH7= WPA (Wi-Fi Protected Access) & 802.11 xs 
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             Diagram 142:SECUR1= Authentication 
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SECUR2

SECUR2

aristhignore

Fr
eq

ue
nc

y
140

120

100

80

60

40

20

0

 
 
             Diagram 143:SECUR2= Authorization 
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             Diagram 144:SECUR3= Confidentiality 
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             Diagram 145:SECUR4= Integrity 
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             Diagram 146:SECUR5= Non-repudation 
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• Total evaluation of fundamental categories 
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             Diagram 147: RELMAIN=Reliability & Maintainability 
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             Diagram 148: FUNCTION=Functionality 
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USERINT
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             Diagram 149: USERINT=User Interface /Usability 
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             Diagram 150: SECURITY=Security 
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