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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency 
Identification), πιο γνωστή ως  RFID, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και υιοθετείται 
σε  πολλές  εφαρμογές  παγκοσμίως.  Πρόκειται  για  μια  τεχνολογία  αυτόματης 
αναγνώρισης  που  συγκεντρώνει  σημαντικά  χαρακτηριστικά  που  μπορούν  να 
αξιοποιηθούν για την υποστήριξη υποδομών απανταχού υπολογιστικής (ubiquitous 
computing) και συστημάτων ελέγχου προσπέλασης με βάση το πλαίσιο.  

Στην παρούσα εργασία, μελετάται η εν λόγω τεχνολογία και παρουσιάζονται τα 
RFID συστήματα,  τα συστατικά τους, οι συχνότητες λειτουργίας τους, καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο γίνεται η συλλογή των δεδομένων και η αξιοποίησή τους στα 
πλαίσια της αυτόματης αναγνώρισης από εφαρμογές σε διάφορους τομείς (όπως η 
υγεία,  η  εφοδιαστική  αλυσίδα,  η  ασφάλεια  και  ο  έλεγχος  προσπέλασης). 
Επιπρόσθετα, καταγράφεται το κόστος υλοποίησης της RFID τεχνολογίας, αλλά και 
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση της. 

Μεγάλη σημασία δίνεται στην παρουσίαση των προτύπων που έχουν αναπτυχθεί 
για την τεχνολογία αυτή και συγκεκριμένα στα πρότυπα EPC και ALE, καθώς και 
στον  σχεδιασμό  ενός  ενδιάμεσου  συστήματος  για  την  υποστήριξη  σύγχρονων 
προσεγγίσεων ελέγχου προσπέλασης με βάση τις πληροφορίες πλαισίου (contextual 
information) σε περιβάλλοντα απανταχού υπολογιστικής (ubiquitous computing). Η 
τεχνολογία  RFID αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο πρόσβασης καθώς 
υποστηρίζει ένα απανταχού παρόν δίκτυο (το EPCglobal δίκτυο), το οποίο διενεργεί 
ταχύτατη  συλλογή  δεδομένων  χωρίς  να  απαιτείται  ανθρώπινη  παρέμβαση  και 
επιπλέον δίνει την δυνατότητα συλλογής δεδομένων από αισθητήρες, λαμβάνοντας 
έτσι  υπόψη  το  πλαίσιο.  Μάλιστα,  η  προσαρμοστική  και  δυναμική  πολιτική 
πρόσβασης με την χρήση πληροφοριών πλαισίου, επιτρέπει την αύξηση του επιπέδου 
αξιοπιστίας και ασφαλείας, σε σχέση με μια στατική πολιτική ελέγχου πρόσβασης.

Τέλος,  δίνεται  έμφαση  σε  διάφορες  απειλές  (όπως  τις  απειλές  προς  την 
ιδιωτικότητα και την αυθεντικοποίηση) αλλά και σε επιθέσεις που αντιμετωπίζουν τα 
συστήματα RFID, καθώς και στις διάφορες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για να τις 
αντιμετωπίσουν. Στο πνεύμα αυτό καταγράφεται ο σημαντικός ρόλος της νομοθεσίας, 
που  καλείται  να  προστατέψει  το  άτομο  από  την,  άλλοτε  ηθελημένα  και  άλλοτε 
αθέλητα,  εισβολή  της  τεχνολογίας  RFID στο  χώρο  της  ιδιωτικότητας  και  των 
προσωπικών δεδομένων του.
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1. Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της εργασίας 

Η  τεχνολογία  Ραδιοσυχνικής  Αναγνώρισης  (Radio  Frequency  Identification)  ή 
αλλιώς RFID αποτελεί μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί τις ραδιοσυχνότητες για την 
αναγνώριση  ανθρώπων  ή  αντικειμένων.  Ανήκει  στις  τεχνολογίες  αυτόματης 
αναγνώρισης  (auto-ID)  και  μάλιστα  θεωρείται  η  μετεξέλιξη  της  τεχνολογίας  των 
ραβδωτών κωδικών (barcodes). 

Ένα  RFID σύστημα  χρησιμοποιεί  αναγνώστες  για  την  συλλογή  δεδομένων  από 
ετικέτες.  Τα  δεδομένα  αυτά  μπορούν  να  συσχετισθούν  με  άλλα  δεδομένα  που 
βρίσκονται καταχωρημένα σε κάποια  βάση δεδομένων1. 

Ένα RFID σύστημα χρησιμοποιεί την διεπαφή του αέρα για την επικοινωνία των 
συστατικών του γι’αυτό και καθορίζονται διάφορες συχνότητες λειτουργίας του. Οι 
διαφορετικές συχνότητες έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία τις κάνουν 
καταλληλότερες για διαφορετικές εφαρμογές. Για την ακρίβεια, η τεχνολογία αυτή 
έχει  πολλές  εφαρμογές  σε  διάφορους  τομείς  όπως  η  εφοδιαστική  αλυσίδα,  οι 
μεταφορές, η υγεία, η ασφάλεια και ο έλεγχος πρόσβασης, γεγονός που οφείλεται στα 
πολλά  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει.  Κάποια  από  αυτά  είναι  η  αναγνώριση 
μεμονωμένων αντικειμένων, η ταχύτατη συλλογή δεδομένων και μάλιστα χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη οπτικής επαφής.  

Όμως  η  τεχνολογία  RFID  δεν  έχει  μόνο  πλεονεκτήματα  αλλά  και  πολλά 
μειονεκτήματα,  όπως:  το  κόστος  υλοποίησής  της,  προβλήματα  ασφάλειας  και 
ιδιωτικότητας των πολιτών, προβλήματα από την ύπαρξη ανταγωνιστικών προτύπων 
κτλ. 

Για την  RFID τεχνολογία έχουν αναπτυχθεί  διάφορα πρότυπα από οργανισμούς 
όπως  ο  EPCglobal και  ο  ISO.  Ξεχωρίζει  όμως  το  πρότυπο  του  Ηλεκτρονικού 
Κωδικού Προϊόντος (Electronic Product Code,  EPC), που έχει αναπτυχθεί από τον 
EPCglobal και βοηθά στην αναγνώριση μεμονωμένων αντικειμένων. 

Στο  πρότυπο  αυτό  βασίζεται  το  EPCglobal δίκτυο  (EPCglobal  Network)  που 
χρησιμοποιεί την αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό να επιτρέψει και να 
διευκολύνει την ορατότητα πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα και τα άτομα, 
αλλά και τον διαμοιρασμό των πληροφοριών αυτών. Στόχος του EPCglobal δικτύου 
είναι  να μπορούν οι  υπολογιστές  να αντιλαμβάνονται  αυτόματα τα  άτομα και  τα 
αντικείμενα και να κάνουν έξυπνες επιλογές σχετικά με αυτά. 

To EPCglobal δίκτυο αποτελεί ουσιαστικά ένα απανταχού παρόν δίκτυο, το οποίο 
μπορεί  να  συλλέγει  δεδομένα  από  αισθητήρες  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  συλλέγει 
δεδομένα από ετικέτες. Για αυτό το λόγο, τα RFID συστήματα περιλαμβάνονται στα 
συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το γενικό πλαίσιο (context-aware systems). Αυτό 
σημαίνει,  ότι  μπορούν να  προσαρμόσουν  τις  λειτουργίες  τους  στο  τρέχων γενικό 
πλαίσιο χωρίς ρητή παρέμβαση του χρήστη και κατά συνέπεια στοχεύουν σε αύξηση 
της  ευχρηστίας  και  της  αποτελεσματικότητας.  Ένα  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  στα 
1 Άλλοι θεωρούν ως τρίτο συστατικό των RFID συστημάτων το ενδιάμεσο λογισμικό. Το ενδιάμεσο 
λογισμικό είναι ο «αντιπρόσωπος» του RFID αναγνώστη στο πληροφοριακό σύστημα της εκάστοτε 
εταιρίας. Αναλαμβάνει να προωθεί προς τον αναγνώστη τα δεδομένα και τις εντολές που δέχεται από 
το πληροφοριακό σύστημα αλλά και τα δεδομένα και τις εντολές που δέχεται από τον αναγνώστη προς 
το πληροφοριακό σύστημα.
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συστήματα  αυτά  αποτελεί  η  διασφάλιση  του  ελέγχου  πρόσβασης  και  προς  την 
κατεύθυνση  αυτή  κινείται  η  έρευνα  για  την  ανάπτυξη  ασφαλών  συστημάτων 
ενδιάμεσου  λογισμικού.  Συγκεκριμένα  στην  παρούσα  εργασία  μελετάται  το  ALE 
πρότυπο  που  προτείνεται  από  τον  EPCglobal  ως  πρότυπο  λογισμικού  για  την 
εφαρμογή  του  σε  ασφαλή  συστήματα  ενδιάμεσου  λογισμικού.  Μάλιστα,  ο 
μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης σε ένα τέτοιο σύστημα έχει ως στόχο τον περιορισμό 
όχι μόνο των πελατών που θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους αναγνώστες υπό 
τον έλεγχο ενός παρόχου ALE υπηρεσίας αλλά και των δεδομένων που θα μπορούν 
να αποκτήσουν οι πελάτες αυτοί. 

Εκτός όμως από το ζήτημα που αφορά τον έλεγχο πρόσβασης, τα RFID συστήματα 
αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές και επιθέσεις. Στο πνεύμα αυτό, σημαντικά είναι τα 
ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  ιδιωτικότητα,  αφού  μπορεί  να  γίνει  λαθραία 
παρακολούθηση ατόμων και αντικειμένων και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την αυθεντικοποίηση, αφού οι ετικέτες 
μπορούν να κλωνοποιηθούν αλλά και τα δεδομένα τους να παραποιηθούν. Όμως τα 
RFID συστήματα  αντιμετωπίζουν  και  διάφορες  επιθέσεις  όπως  παρεμβολή, 
παρακολούθηση,  απενεργοποίηση,  άρνηση  παροχής  υπηρεσιών,  κακόβουλο 
λογισμικό κτλ. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω επιθέσεων και απειλών έχουν 
προταθεί διάφορες μέθοδοι όπως η θανάτωση ετικετών, χρήση κλουβιών Faraday, 
κρυπτογράφηση, κλείδωμα κατακερματισμού κτλ. Πολύ σημαντική όμως είναι και η 
συμβολή της νομοθεσίας στην ρύθμιση της λειτουργίας της εν λόγω τεχνολογίας, 
αλλά  και στην προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου. 

1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας 
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Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται:

 Να μελετηθεί η τεχνολογία  RFID, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις της 
καθώς και τα συστήματα που βασίζονται σε αυτή

 Να παρουσιαστούν οι εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής

 Να μελετηθούν διάφορα γνωστά πρότυπα, όπως το EPC και το ALE

 Να καταγραφούν οι απειλές και επιθέσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα 
που αξιοπιούν την RFID τεχνολογία

 Να μελετηθούν  τα  προτεινόμενα αντίμετρα  για  τις  παραπάνω απειλές  και 
επιθέσεις

 Να διερευνηθεί ο σχεδιασμός ενός ενδιάμεσου συστήματος (middleware) για 
την υποστήριξη σύγχρονων προσεγγίσεων ελέγχου προσπέλασης με βάση τις 
πληροφορίες πλαισίου (contextual information) σε περιβάλλοντα απανταχού 
υπολογιστικής (ubiquitous computing).

1.3 Δομή της εργασίας
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   Η δομή της παρούσας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής:

 Το  Κεφάλαιο  2 περιλαμβάνει  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  της  εργασίας.  Πιο 
συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ιστορία της αυτόματης αναγνώρισης αλλά και 
η τεχνολογία των ραβδωτών κωδικών (barcodes) με αναφορές στην ιστορία 
τους,  στον τρόπο λειτουργίας τους,  στα πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματά 
τους, αλλά και στις εφαρμογές τους. 

 Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με την τεχνολογία RFID, που θεωρείται μετεξέλιξη 
της  τεχνολογίας  των  ραβδωτών  κωδικών.  Παρουσιάζονται  η  ιστορία  της 
τεχνολογίας RFID, τα συστατικά μέρη της, οι συχνότητες λειτουργίας της,  το 
κόστος υλοποίησής της, οι εφαρμογές της καθώς και κάποια πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση της.

 Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για την εν 
λόγω τεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρότυπο του Ηλεκτρονικού 
Κωδικού Προϊόντος (EPC) και μάλιστα στην παρουσίαση του, αφού παρέχει 
ένα μοναδικό παγκοσμίως κωδικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
των  αντικειμένων.  Ακόμα,  παρουσιάζεται  το  Παγκόσμιο  EPC  Δίκτυο 
(EPCglobal  Network)  και  το  GDSN  δίκτυο  το  οποίο  χρησιμοποιείται  σε 
συνδυασμό  με  το  EPCglobal  δίκτυο  για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  των 
εταιριών για πληροφορία. 

 Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζονται τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την 
τεχνολογία  RFID.  Στο  πνεύμα  αυτό,  γίνεται  αναλυτική  παρουσίαση  των 
προβλημάτων ασφαλείας και συγκεκριμένα των επιθέσεων και των απειλών 
που  αντιμετωπίζουν  τα  RFID συστήματα,  καθώς  και  των  αντιμέτρων  που 
έχουν προταθεί  για την αντιμετώπισή τους.  Στο πνεύμα αυτό,  μελετάται η 
συμβολή της νομοθεσίας που καλείται να προστατέψει την ιδιωτικότητα του 
ατόμου.

 Το Κεφάλαιο 6 ασχολείται με τα συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο 
όπως είναι και ένα RFID σύστημα. Επιπρόσθετα, μελετάται η υλοποίηση ενός 
συστήματος,  το  οποίο  θα  αξιοποιεί  το  πρότυπο  ALE  και  θα  λαμβάνει 
πληροφορίες  πλαισίου  με  την  χρήση  αισθητήρων  και  καταγράφεται  η 
αρχιτεκτονική του.  Το σύστημα αυτό θα παρέχει κάποιο μηχανισμό για τον 
έλεγχο πρόσβασης σε ένα απανταχού παρόν RFID σύστημα.   
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Αυτόματη αναγνώριση 

2.1.1 Ορισμός 

   Αυτόματη  αναγνώριση  ή  auto-id είναι  ο  όρος  που  χρησιμοποιείται  για  να 
περιγράψει την διαδικασία της αυτόματης συλλογής δεδομένων και της αυτόματης 
ταυτοποίησης, που διενεργείται σε πραγματικό χρόνο. Στις τεχνολογίες αυτόματης 
αναγνώρισης  ανήκουν:  η  τεχνολογία  των  ραβδωτών  κωδικών  (barcodes),  η 
τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) κτλ. [158]  

2.1.2 Ιστορία της αυτόματης αναγνώρισης

Με  την  ανάπτυξη  του  εμπορίου  και  των  μεταφορών,  η  αναγνώριση  των 
αντικειμένων κρίθηκε απολύτως αναγκαία. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν απλές 
ετικέτες οι  οποίες επέτρεπαν στους εμπόρους να αναγνωρίζουν πακέτα προϊόντων 
χωρίς να χρειάζεται να εξετάζουν/ ελέγχουν το κάθε πακέτο ξεχωριστά. Έτσι, με την 
αυτόματη  αναγνώριση,  δινόταν  η  δυνατότητα  να  καθορίζεται  γρήγορα  το 
περιεχόμενο ενός πακέτου με συνέπεια να μεώνεται το κόστος αλλά και ο χρόνος 
μεταφοράς. 

Μέχρι  τότε  τα  δεδομένα  των  απογραφών  παρείχαν  ένα  αποτελεσματικό  μέσο 
καταγραφής  (accounting).  Για  την  ακρίβεια,  κάποιες  από τις  αρχαιότερες  μορφές 
ανθρώπινης  γραφής  αποτελούνταν  από  απογραφές  οι  οποίες  καταγράφονταν  σε 
πλάκες με σφηνοειδή γραφή. 

Όμως,  με την έκρηξη στην ποσότητα και την ποικιλία των εξαγόμενων αγαθών 
κατά τον 20ο αιώνα, το κόστος των  logistics και της  διαχείρισης των απογραφών 
αυξήθηκε. Οι αλυσίδες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν βαθύτατα από 
το κόστος αυτό, γι’ αυτό και τα σούπερ μάρκετ ήταν ανάμεσα στους πρώτους που 
ώθησαν  την  ανάπτυξη  αποτελεσματικών  μεθόδων  αυτόματης  αναγνώρισης  των 
προϊόντων.

2.2 Γραμμωτός κώδικας 

2.2.1 Ιστορία

Η  ιδέα  της  αυτόματης  αναγνώρισης  (auto–ID)  προβλημάτισε  το  1949  έναν 
απόφοιτο  φοιτητή  στο  Drexel Institute of Technology με  το  όνομα  Norman 
Woodland. Ο Woodland επιχείρησε να λύσει το πρόβλημα συσχετίζοντάς το με τον 
κώδικα Μορς. Ο κώδικας Μορς χρησιμοποιούνταν για την κωδικοποίηση μηνυμάτων 
και  αποτελούνταν  από  απλές  τελείες  και  παύλες  (“dots and dashes”)  οι  οποίες 
μπορούσαν να διαβαστούν αυτόματα από τους ανθρώπους. Ο θρύλος αναφέρει πως 
καθώς συλλογιζόταν το πρόβλημα σε μια παραλία, ο Woodland έγραψε ένα μήνυμα 
κωδικοποιημένο με τον κώδικα Mors και στην συνέχεια επέκτεινε τις τελείες και τις 
παύλες προς τα κάτω, δημιουργώντας έτσι τις λεπτές και παχιές γραμμές οι οποίες 
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εμφανίζονται  στον  γνωστό  μας  γραμμωτό  κώδικα,  ο  οποίος  παρουσιάζεται  στην 
παρακάτω εικόνα.

Εικόνα  1.  Τα συστατικά του  UPC κωδικού (Α) Κωδικός της  Εφαρμογής (Application Code),  (B) 
Κωδικός του Κατασκευαστή (Manufacturer Code), (C) Κωδικός Προϊόντος (Product Code), (D) Ψηφίο 
Ελέγχου Αθροίσματος (Checksum Digit) 
Πηγή: [114]

Μετά  τον  Woodland και  για  τα  επόμενα  20  χρόνια  παρουσιάστηκε  ανάπτυξη 
διαφόρων  τύπων  ραβδωτών  κωδικών.  Το  1969  μια  κοινοπραξία  από  εμπορικές 
εταιρείες που ασχολούνταν με την διανομή τροφίμων, η οποία ονομαζόταν Uniform 
Code Council (UCC) ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου ραβδωτού κώδικα 
για καταναλωτικά προϊόντα, με το όνομα Κωδικός Προϊόντος ή Product Code (UPC) 
[136]. Ο UPC είναι ένας γραμμωτός ή μιας διάστασης ραβδωτός κώδικας, ο οποίος 
περιέχει τον κατασκευαστή και πληροφορίες του εμπορικού σήματος (brand), αλλά 
όχι  κάποια  δεδομένα  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  για  μοναδική 
αναγνώριση.  Μέχρι  το  1974,  η  UCC είχε  εγκρίνει  ένα  UPC πρότυπο  και  είχε 
αναπτύξει την απαραίτητη τεχνολογία. Στις 26 Ιουνίου του 1974, μια  UPC ετικέτα 
πάνω σε ένα πακέτο με 10 κουτιά τσίχλες Wrigley’s σαρώθηκε σε ένα σουπερμάρκετ 
στο  Ohio και εγκαινιάστηκε με τον τρόπο αυτό η μοντέρνα εποχή της αυτόματης 
αναγνώρισης των καταναλωτικών προϊόντων. 

Από τις αρχές του 1984 οι γραμμωτοί κώδικες εισάγονται δυναμικά επιφέροντας 
επιτάχυνση της ροής των προϊόντων και της πληροφορίας σε όλες τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες. 

Σήμερα, οι οπτικοί ραβδωτοί κώδικες είναι πια απανταχού παρόντες στις λιανικές 
πωλήσεις  των  καταναλωτών  και  εμφανίζονται  σχεδόν  σε  κάθε  εμπορικό  προϊόν. 
[114]

2.2.2 Γραμμωτοί κώδικες και η λειτουργία ανάγνωσής  τους

Ο γραμμωτός κώδικας είναι μια αναπαράσταση πληροφοριών η οποία μπορεί να 
αναγνωστεί από μηχανή και βρίσκεται  αναγραμμένος σε μια επιφάνεια, όπως για 
παράδειγμα  σε  προϊόντα  που  πωλούνται  σε  καταστήματα  λιανικής  πώλησης,  σε 
κάρτες αναγνώρισης (ID cards)  και σε πακέτα  ταχυδρομείων ή ναυτιλιακών και 
μεταφορικών  εταιρειών.  Σκοπός  της  χρήσης  του  γραμμωτού  κώδικα  αποτελεί  ο 
προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ενός ανθρώπου ή μιας τοποθεσίας. 

Οι  πληροφορίες  που  βρίσκονται  στον  γραμμωτό  κώδικα  έχουν  τη  μορφή  μιας 
μικρής εικόνας με γραμμές και διαστήματα. Όμως, ένας γραμμωτός κώδικας είναι 
στην πραγματικότητα ένας δυαδικός κώδικας, δηλαδή μια αλληλουχία από 0 και 1 
και η αλληλουχία αυτή δημιουργεί ένα κείμενο το οποίο μεταφράζεται σε πολλές 
γλώσσες. 
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Για  να  μπορούν  να  αναγνωστούν  οι  γραμμωτοί  κώδικες,  απαιτείται  η  χρήση 
οπτικών  σαρωτών  που  ονομάζονται  αναγνώστες  ραβδωτών  κωδικών  (barcode 
readers). Όμως για να είναι εφικτή η σάρωση/ ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα δεν 
αρκεί  η  ύπαρξη  ενός  αναγνώστη  αλλά  θα  πρέπει  και  η  μορφή  εμφάνισης  του 
γραμμωτού κώδικα να είναι σαφής και να υπάρχει επαρκής αντίθεση ανάμεσα στις 
γραμμές  και  τα  διαστήματα.  Οι  σαρωτές/αναγνώστες  αξιοποιούν  διάφορες 
τεχνολογίες προκειμένου να διαβάσουν τους κώδικες και οι πιο συνηθισμένες είναι τα 
λέιζερ και οι κάμερες.

2.2.2.1 Χαρακτηριστικά και κατηγορίες γραμμωτού κώδικα

   Ο  γραμμωτός  κώδικας,  όπως  έχουμε  προαναφέρει,  ανήκει  στις  τεχνολογίες 
αυτόματης  αναγνώρισης  προϊόντων και  αποτελεί  ίσως  την  πιο  παλιά  και  την  πιο 
επιτυχημένη, από πλευράς εξοικείωσης.
   Σε  ένα  γραμμωτό  κώδικα  οι  πληροφορίες  (πχ  αριθμοί  και  άλλα  σύμβολα) 
παρουσιάζονται  με  την  χρήση  γραμμών  και  διαστημάτων  τα  οποία  μπορεί  να 
εμφανίζονται σε διάφορους συνδυασμούς και με πάχος το οποίο μπορεί να ποικίλει. 
   Στην  πιο  συνηθισμένη  του  μορφή ο  γραμμωτός  κώδικας  αποτελείται  από  μια 
διαδοχή μαύρων και  λευκών λωρίδων (bars)  τυπωμένων πάνω σε κάποιο προϊόν. 
Ανάμεσα  στις  λωρίδες  παρεμβάλλονται  κενά  διαστήματα  τα  οποία  ποικίλουν  σε 
μέγεθος.  Για να σχεδιαστούν, εκτυπωθούν και απεικονιστούν οι λωρίδες αυτές θα 
πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένοι κανόνες. 
   Προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  και  στο  γεγονός  ότι  κάθε  αλληλουχία  λωρίδων 
αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι αριθμοί μπορούν 
να συμβολίζονται με διαφορετική κάθε φορά αλληλουχία λωρίδων: άλλοτε μία μαύρη 
λεπτή λωρίδα μαζί με μία λευκή παχιά λωρίδα μπορούν να αντιστοιχούν στον αριθμό 
6, άλλοτε ο ίδιος συνδυασμός μπορεί να αντιστοιχεί στον αριθμό 8 κ.ο.κ. 2

   Ο πιο κοινός τύπος γραμμωτού κώδικα είναι ο UPC (Universal Product Code)/ 
EAN (European Article Numbering), ο οποίος αποτελείται από μια αριθμοσειρά 13 
ψηφίων  και  συναντάται  στα  περισσότερα  καταναλωτικά  είδη.  Ωστόσο,  έχουν 
δημιουργηθεί κατά καιρούς πάνω από 250 είδη γραμμωτών κωδικών με περισσότερα 
ή  και  λιγότερα  ψηφία  από  τα  13  του  προτύπου  EAN.  Άλλοι  τύποι  που 
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι Code 128, Code 39, Code 93 και Interleaved 2 of 
5.  Η  χωρητικότητα  ενός  γραμμωτού  κώδικα  μπορεί  να  ποικίλει  από  8  έως  30 
χαρακτήρες που μπορεί να είναι αριθμητικές ή αλφαριθμητικές σειρές.

2.2.2.2 Διαδικασία ανάγνωσης του γραμμωτού κώδικα

Η  διαδικασία  ανάγνωσης  ενός  γραμμωτού  κώδικα  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω 
βήματα: αρχικά ο κωδικός ΕΑΝ μεταφράζεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου από 
κάποιο  σαρωτή  σε  γλώσσα  Η/Υ  (δηλ.  0,  1  -  δυαδικό  σύστημα).  Ουσιαστικά,  η 
ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα συνίσταται στην αποκωδικοποίηση της ανάκλασης 

2 Σήμερα βέβαια οι πληροφορίες μπορεί να έχουν την μορφή σημείων, ομόκεντρων κύκλων ή να 
είναι κρυμμένα σε εικόνες.
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μιας δέσμης ακτίνων laser που "πέφτει" πάνω στην ετικέτα γραμμωτού κώδικα. Ο 
βαθμός ανάκλασης είναι μεταβλητός (άρα ξεχωριστός για κάθε προϊόν) γιατί η δέσμη 
laser  συναντά  διαδοχικά  τις  λευκές  και  μαύρες  λωρίδες.  Οι  σαρωτές 
αποκωδικοποιούν τη μεταβλητή ανάκλαση (σήμα) και τη μετατρέπουν σε αριθμούς ή 
γράμματα, τα οποία ταυτίζονται ως προς το περιεχόμενο με τους χαρακτήρες που 
κωδικοποιήθηκαν σε  μορφή γραμμωτού κώδικα.  Ως εκ τούτου,   όταν ένα προϊόν 
περνά από το ταμείο πραγματοποιείται η εξής διαδικασία: αναγνώριση, ανάγνωση, 
μετάφραση  και  αποθήκευση,  που  σημαίνεται  από  το  χαρακτηριστικό  ''μπιπ''  που 
ακούγεται  κάθε  φορά  που  η  ταμίας  χρησιμοποιεί  τον  σαρωτή.  Τη  συγκεκριμένη 
στιγμή ανιχνεύεται το είδος από τη βάση δεδομένων και διατίθενται για εκτύπωση τα 
επιμέρους προσδιοριστικά στοιχεία του,  όπως η περιγραφή του προϊόντος,  η τιμή 
πώλησής του, η ποσότητα κ.λπ., στοιχεία που καταγράφονται στην ταμειακή μηχανή. 
Ταυτόχρονα, αφαιρείται το προϊόν από τη βάση δεδομένων της αποθήκης και των 
αποθεμάτων.

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για  την  ανάγνωση  ενός  γραμμωτού 
κώδικα αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία της τεχνολογίας του γραμμωτού κώδικα. Η 
τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει [114]:

 τις  συμβολογίες,  που  κωδικοποιούν  τα  δεδομένα  ούτως  ώστε  να   είναι 
οπτικά  αναγνώσιμα.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  συμβολογίες  μετατρέπουν  τα 
δεδομένα σε γραμμωτούς κώδικες. 

 τις  τεχνολογίες  εκτύπωσης, που  παράγουν  σύμβολα  αναγνώσιμα  από  μια 
μηχανή

 τους ελεγκτές, που εξετάζουν την εγκυρότητα των συμβόλων
 τους σαρωτές, οι οποίοι δεσμεύουν την οπτική εικόνα των συμβολογιών
 τους  αποκωδικοποιητές,  που  μετατρέπουν  τις  οπτικές  εικόνες  των 

συμβολογιών σε ψηφιακά δεδομένα συμβατά με τον υπολογιστή.

2.2.3 Πλεονεκτήματα  και μειονεκτήματα των γραμμωτών κωδικών

Γενικά  τα  πλεονεκτήματα  που  απορρέουν  από  την  αυτόματη  αναγνώριση  που 
επιτυγχάνεται με την χρήση των γραμμωτών κωδικών είναι τα παρακάτω [114] :

o συνεχής παρακολούθηση των μετακινήσεων των αντικειμένων  
o γνωστοποίηση της θέσης των αντικειμένων ανά πάσα χρονική στιγμή
o ακριβής  πληροφόρηση,  καθώς  εκλείπουν τελείως  τα  λάθη αντιγραφής και 

πληκτρολόγησης 
o αύξηση του βαθμού λεπτομέρειας της πληροφορίας για τα αντικείμενα
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o άμεση  μεταβίβαση  της  πληροφορίας  σε  πραγματικό  χρόνο,  εάν  αυτό 
απαιτείται

o μείωση του χρόνου συλλογής πληροφοριών το οποίο επιφέρει αύξηση της 
ταχύτητας διέλευσης των αντικειμένων

o αύξηση  της  ταχύτητας  και  της  εμπιστοσύνης  στη  λήψη  αποφάσεων.  Για 
παράδειγμα, προσδιορίζονται τα προϊόντα που πωλούνται και εξαντλούνται 
γρήγορα κι έτσι αυτόματα πραγματοποιείται η επόμενη παραγγελία ώστε να 
ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  των  πελατών.  Αντίθετα,  προσδιορίζονται  τα 
προϊόντα που ο ρυθμός πώλησής τους είναι μικρός, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
το ανεπιθύμητο απόθεμα.  Επίσης,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  δεδομένα 
από το ιστορικό των προϊόντων έτσι ώστε να επιτευχθεί ακριβής πρόβλεψη 
των εποχικών διακυμάνσεων

o αυτοματοποίηση αναφορών
o μείωση κόστους
o αύξηση πωλήσεων ανά εργαζόμενο

Οι  γραμμωτοί  κώδικες  όμως  έχουν  και  αρκετά  μειονεκτήματα.  Για  παράδειγμα 
[114]:

o τα  αντικείμενα  θα  πρέπει  να  είναι  σε  τέτοια  θέση  έτσι  ώστε  να 
ευθυγραμμίζεται ο γραμμωτός κώδικας με τους σαρωτές. 

o οι  γραμμωτοί  κώδικες  μπορεί  να λεκιαστούν ή να καλυφθούν από κάποιο 
περιτύλιγμα που τσαλακώνεται, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της 
σάρωσης.3 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,  τα παραπάνω ζητήματα περιορίζουν σημαντικά 
την  απόδοση  των  συστημάτων  αυτόματης  αναγνώρισης  τα  οποία  βασίζονται  σε 
οπτικούς γραμμωτούς κώδικες. [114]

3 Οποιοσδήποτε έχει ψωνίσει σε σουπερμάρκετ πιθανώς θα έχει δει κάποιον ταμία να μοχθεί για να 
σαρώσει ένα αντικείμενο. 
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3. Η τεχνολογία RFID

3.1 Η ιστορία της τεχνολογίας RFID

   Η γέννηση του ραντάρ στις αρχές του 20ου αιώνα και η μέτεπειτα ανάπτυξή του 
οδήγησαν στην τεχνολογία RFID, αφού η RFID είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας 
μετάδοσης ραδιοκυμάτων και του ραντάρ.

Ένα από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο έργο το οποίο μελετά την  RFID είναι η 
αξιοσημείωτη εργασία του  Harry Stockman, «Επικοινωνία μέσω της ανακλούμενης 
ενέργειας» (“Communication  by Means of Reflected Power”) τον Οκτώβριο του 
1948.  Ο  Stockman ανέφερε  ότι  για  να  μπορέσουν  να  λυθούν  κάποια  βασικά 
προβλήματα που απέμεναν και  αφορούσαν την  ανακλούμενη (reflected)  ενέργεια, 
έπρεπε να γίνει σημαντική έρευνα και ανάπτυξη καθώς και να ερευνηθεί το πεδίο των 
χρήσιμων εφαρμογών. Χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια για να αρχίσει να γίνεται 
πραγματικότητα  το  όραμα  του  Stockman αφού  απαιτούνταν  η  ανάπτυξη  του 
τρανζίστορ,  του ολοκληρωμένου κυκλώματος,  του μικροεπεξεργαστή,  η  ανάπτυξη 
των δικτύων επικοινωνίας καθώς και διάφορες αλλαγές στους τρόπους διεξαγωγής 
των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Τα επόμενα  35  χρόνια  μετά  την  εργασία  του  Stockman συντελέστηκαν  πολλές 
αλλαγές. Η δεκαετία του 1950 ήταν μια περίοδος εξερεύνησης των RFID τεχνικών, 
ακολουθώντας  τις  τεχνικές  εξελίξεις  στα  ραδιοκύματα  και  το  ραντάρ,  που  είχαν 
συντελεστεί  κατά  τις  δεκαετίες  του  1930  και  1940.  Μάλιστα  έγινε  διερεύνηση 
πολλών τεχνολογιών που σχετίζονται με την  RFID, όπως τα συστήματα μετάδοσης 
μεγάλων  αποστάσεων  (long-range transponder systems)  για  αναγνώριση  φίλου  ή 
εχθρού (identification friend or foe,  IFF) για τα αεροσκάφη. Η ανάπτυξη κατά την 
δεκαετία του 1950 αντικατοπτρίζεται και από διάφορες εργασίες, όπως «Η εφαρμογή 
της  ομοδύνης  των  μικροκυμάτων»  (“Application of microwave homodyne”)  του 
F.L.Vermon και  «Συστήματα  μετάδοσης  ραδιοκυμάτων  με  modulatable παθητικό 
μεταδότη» (“Radio transmission systems with modulatable passive responder”). 

Ουσιαστικά η τεχνολογία RFID έγινε πραγματικότητα μεταξύ των δεκαετιών 1960 
και 1980. Πιο συγκεκριμένα:

Την δεκαετία του ’60 πολλοί με τις εργασίες τους μελέτησαν ζητήματα σχετικά με 
την RFID, αλλά και αρκετές εταιρίες όπως η Sensormatic, η Checkpoint και η Knogo 
εξαιτίας  των  εμπορικών  συναλλαγών  που  ξεκινούσαν  την  δεκαετία  του  ’60, 
ανέπτυξαν εξοπλισμό με τον οποίο θα πετύχαιναν ηλεκτρονική παρακολούθηση ενός 
αντικειμένου (electronic article surveillance (EAS)) έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις 
κλοπές. Η EAS θεωρείται η πρώτη και πιο διαδεδομένη εμπορική χρήση της RFID. Η 
EAS όπως και άλλα συστήματα αυτού του τύπου χρησιμοποιούν την τεχνολογία των 
μικροκυμάτων ή την επαγωγική (conductive)  τεχνολογία.  Συνήθως χρησιμοποιούν 
ετικέτες  που  αποθηκεύουν  ένα  bit (1-bit tags)  οπότε  το  μόνο  που  μπορεί  να 
αντιληφθεί κανείς είναι η παρουσία ή απουσία μιας ετικέτας. Όμως οι ετικέτες αυτού 
του  είδους  είναι  φθηνές  και  δεν  παρέχουν  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των 
κλοπών.

Την δεκαετία του ’70 αρχίζει μια πιο έντονη μελέτη της RFID από κατασκευαστές, 
εφευρέτες,  εταιρίες,  ακαδημαϊκά  ινστιτούτα  και  κυβερνητικά  εργαστήρια,  με 
αποτέλεσμα να παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος στα ερευνητικά εργαστήρια και στα 
ακαδημαϊκά  ινστιτούτα,  όπως  στο  Los Alamos Scientific Laboratory στο 
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Northwestern University καθώς  και  στο  Microwave Institute Foundation στην 
Σουηδία. Μάλιστα μια από τις πρώτες αλλά και πολύ αξιόλογη εργασία ήταν αυτή 
των  Alfred Koelle,  Steven Depp και  Robert Freyman με τίτλο “Short-range redio-
telemetry for electronic identification using modulated backsatter”  το 1975. Όμως 
υπήρχαν και μεγάλες εταιρίες οι οποίες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 
RFID, όπως η Raytheon με το “Raytag”, η εταιρία RCA με τον Richard Klensch που 
ανέπτυξαν  το  «Ηλεκτρονικό  σύστημα  αναγνώρισης»  (“Electronic identification 
system”) και με τον  F.Sterzer το “Electronic license plate for motor vehicles”, αλλά 
και η εταιρία  Fairchild με τους Thomas Meyers και Ashley Leigh που ανέπτυξε το 
“Passive encoding microwave transpoder”.  Επίσης,  οι  Λιμενικές  αρχές  της  Νέας 
Υόρκης και του New Jersey δοκίμασαν συστήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί από 
την General Electric, την Westinghouse, την Philips και την Glenayre. Επιπρόσθετα, 
την δεκαετία ’70 έγινε προσπάθεια ανάπτυξης εφαρμογών για την παρακολούθηση/ 
ιχνηλάτιση (tracking) ζώων, την παρακολούθηση οχημάτων και την αυτοματοποίηση 
στα εργοστάσια. Παραδείγματα των προσπαθειών για παρακολούθηση ζώων ήταν τα 
μικροκυματικά συστήματα στο Los Alamos αλλά και τα επαγωγικά συστήματα στην 
Ευρώπη. 

Η δεκαετία του ’80 ήταν η δεκαετία κατά την οποία συντελέστηκε πλήρη εφαρμογή 
της  τεχνολογίας  RFID.  Στις  ΗΠΑ το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο προς τις 
μεταφορές,  τον  έλεγχο  πρόσβασης  του  προσωπικού  και  λιγότερο  στα  ζώα.  Στην 
Ευρώπη,  περισσότερο  ενδιαφέρον  παρατηρήθηκε  στα  συστήματα  μικρού  εύρους 
(short-range) για τα ζώα καθώς και σε βιομηχανικές και επιχειρησιακές εφαρμογές 
μολονότι  οι  δρόμοι  με  διόδια  στην  Ιταλία,  Γαλλία,  Ισπανία,  Πορτογαλία  και 
Νορβηγία εξοπλίσθηκαν με τα RFID.

Η δεκαετία του ’90 ήταν μια σημαντική δεκαετία στην ανάπτυξη της RFID καθώς 
παρατηρήθηκε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων στις 
ΗΠΑ.  Το  πρώτο  στον  κόσμο  σύστημα  ηλεκτρονικής  συλλογής  διοδίων  σε 
αυτοκινητόδρομο άνοιξε το 1991 στην Οκλαχόμα. Εκεί τα οχήματα μπορούσαν να 
περνούν  με  μεγάλες  ταχύτητες  από τα  σημεία  συλλογής  των  διοδίων (στα  οποία 
υπήρχαν κάμερες για ενίσχυση της διαδικασίας συλλογής), χωρίς να εμποδίζονται (πχ 
από μπαριέρες). Πολλά παρόμοια πρωτοπόρα συστήματα που αφορούν την συλλογή 
διοδίων και τον έλεγχο της κυκλοφορίας εγκαταστάθηκαν και σε άλλες περιοχές της 
Αμερικής.  Όμως  εφαρμογές  στα  διόδια  αλλά  και  στους  σιδηροδρόμους 
παρουσιάστηκαν  και  σε  άλλες  περιοχές  όπως  Αυστραλία,  Κίνα,  Χονγκ-Κονγκ, 
Φιλιππίνες, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Καναδάς, Σινγκαπούρη, Ταϋλάνδη, Νότια 
Κορέα, Νότια Αφρική και Ευρώπη.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τις RFID εφαρμογές παρατηρήθηκε και στην Ευρώπη κατά 
την  δεκαετία  του  ’90.  Μικροκυματικές  αλλά  και  επαγωγικές  τεχνολογίες 
χρησιμοποιήθηκαν στην συλλογή διοδίων, στον έλεγχο προσπέλασης και σε πολλές 
εμπορικές εφαρμογές. Πολλές εταιρίες μάλιστα εργάστηκαν για την δημιουργία του 
CEN προτύπου για την ηλεκτρονική συλλογή των διοδίων, καθώς ήταν απαραίτητο 
ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο για τις εφαρμογές αυτές.
   Κατά την δεκαετία του ’90 η έρευνα και ανάπτυξη συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα 
να  έχουμε  σημαντικές  τεχνολογικές  εξελίξεις  οι  οποίες  διεύρυναν  την 
λειτουργικότητα της RFID τεχνολογίας. Μάλιστα, για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν 
χρήσιμες μικροκυματικές Schottky δίοδοι (microwave Schottky diodes) πάνω σε ένα 
συνηθισμένο CMOS ολοκληρωμένο κύκλωμα (CMOS integrated circuit). Αυτό είχε 
ως  συνέπεια  την  κατασκευή  μικροκυματικών  RFID ετικετών  οι  οποίες  περιέχουν 
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μόνο  ένα  ενσωματωμένο  κύκλωμα,  ενώ μέχρι  τότε  υπήρχαν  μόνο  οι  επαγωγικές 
RFID ετικέτες σε ζεύγος (inductively-coupled RFID trasnpoders). Με την νέα αυτή 
εξέλιξη  ασχολήθηκαν  κυρίως  οι  εταιρίες:  IBM (την  τεχνολογία  της  απέκτησε 
αργότερα η Intermec), Micron και Single Chip Systems.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την διαχείριση 
των αντικειμένων και  η  δυνατότητα  χρήσης  της  RFID μαζί  με  τους  γραμμωτούς 
κώδικες,  δυσχεραίνει  την  προσπάθεια  καταμέτρησης  των  εταιριών  που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία  RFID. Κάποιες «ήρθον, είδον και απήλθον», άλλες 
συνενώθηκαν και φυσικά εμφανίστηκαν  καινούριες εταιρίες. [83] 

Δεκαετία Γεγονότα
1940-1950 Βελτίωση του ραντάρ και χρήση του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο.
1950-1960 Πρώτες  διερευνήσεις  της  τεχνολογίας  RFID και  εργαστηριακά 

πειράματα.
1960-1970 Ανάπτυξη της θεωρίας της RFID. Ξεκινούν δοκιμές για τις εφαρμογές 

της.
1970-1980 Έκρηξη  της  RFID ανάπτυξης.  Επιτάχυνση  των  RFID δοκιμών. 

Κάποιο πρώτοι αξιοποιούν τις εφαρμογές της RFID.
1980-1990 Εμπορικές εφαρμογές της RFID.
1990-2000 Ανάγκη για πρότυπα. Ευρεία χρήση της RFID. H RFID γίνεται μέρος 

της καθημερινότητας.
Πίνακας 1. Οι δεκαετίες με την ανάπτυξη του RFID
Πηγή: [83]

3.2 Συστατικά μέρη της τεχνολογίας RFID

3.2.1 RFID ετικέτες 

Για  να  μπορέσει  να  αναγνωρισθεί  ένα  αντικείμενο  σε  ένα  RFID σύστημα,   θα 
πρέπει να σημανθεί με μια ετικέτα (tag ή transpoder).

Μια ετικέτα αποτελείται από:
    το  ένθεμα  (inlay): Η  προσθήκη  (insert)  ή  ένθετο/  ένθεμα  (inlay) 

αποτελείται  από ένα  chip ή ολοκληρωμένο κύκλωμα (intergrated circuit, 
IC)  το  οποίο  συνδέεται  με  μια  κεραία  και  συνήθως  είναι  τυπωμένο  ή 
χαραγμένο πάνω σε ένα υλικό υποστρώματος (substrate material).

    το  προστατευτικό κάλυμμα στο οποίο είναι ενσωματωμένη: Το κάλυμμα 
μπορεί  να είναι  εύκαμπτο ή άκαμπτο,  ανάλογα με το τι  απαιτεί  η κάθε 
εφαρμογή. 
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Εικόνα 3. Ετικέτα RFID
Πηγή: [123]

Με  άλλα  λόγια  μπορούμε  να  πούμε  πως  μια  ετικέτα  είναι  συνήθως 
κατασκευασμένη από  ένα  στοιχείο  σύνδεσης  (coupling element)  όπως  ένα  πηνίο/ 
σπείρα κεραίας (antenna coil) για την επικοινωνία καθώς και ένα  microchip το οποίο 
προσφέρει εκτέλεση υπολογισμών και αποθήκευση δεδομένων. 

Βέβαια, η ποσότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται σε μια ετικέτα εξαρτάται 
από τον  πωλητή και  την  εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.  Συνήθως,  μια 
ετικέτα  δεν  αποθηκεύει  περισσότερα  από  2KB δεδομένων,  τα  οποία  όμως  είναι 
αρκετά  ώστε  να  μπορέσουν  να  αποθηκευτούν  βασικές  πληροφορίες  για  το 
αντικείμενο στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι [135]:

    Η ετικέτα μπορεί να έχει και κάποια έδρα επαφής (contact pad), όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες κάρτες. 

    Η μνήμη των ετικετών μπορεί να είναι μόνο για ανάγνωση (read-only), μιας 
εγγραφής  αλλά  πολλών  αναγνώσεων  (write-once read-many)  ή  πλήρως 
επανεγγράψιμη (rewritable). Η μνήμη κυμαίνεται από 4 μέχρι 128ΚΒ [123].

    Διάφορες εταιρείες εξετάζουν τώρα την χρήση μια απλής “license plate” 
ετικέτας, η οποία θα περιέχει μόνο ένα σειριακό αριθμό αποτελούμενο από 
96bit.  Το  σημαντικό  με  τις  απλές  ετικέτες  όπως  αυτή,  είναι  ότι  έχουν 
χαμηλότερο  κόστος  κατασκευής  γεγονός  που  τις  καθιστά  περισσότερο 
χρήσιμες σε εφαρμογές όπου η ετικέτα θα αχρηστευθεί / πεταχτεί  μαζί με την 
συσκευασία του προϊόντος.

    Οι ετικέτες για να λειτουργήσουν χρειάζονται ενέργεια και ανάλογα με την 
πηγή  της  ενέργειας  γίνεται  ο  διαχωρισμός  τους  σε  ενεργές  (active),  ημι-
παθητικές (semi-passive) και παθητικές (passive) ετικέτες.

    Παρόλο που παραπάνω αναφέρθηκε ως γενικός κανόνας ότι  οι  ετικέτες 
περιέχουν κάποιο  chip, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
απαραίτητο. Δηλαδή, υπάρχουν και ετικέτες χωρίς chip (chipless RFID tags). 
Μάλιστα ο όρος «RFID χωρίς  chip» (“chipless RFID”) είναι  ένας  γενικός 
όρος  που χρησιμοποιείται  για  συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν μεν  RF 
ενέργεια έτσι ώστε να μεταδίδουν δεδομένα, αλλά δεν αποθηκεύουν κάποιο 
σειριακό  αριθμό  στο  microchip σιλικόνης  της  ετικέτας.4 Υπάρχουν  και 

4 Κάποιες ετικέτες χωρίς chip χρησιμοποιούν πλαστικά ή αγώγιμα πολυμερή (polymers) αντί για 
microchip που είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη.
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κάποιες  ετικέτες  χωρίς  chip οι  οποίες  χρησιμοποιούν  υλικά  τα  οποία 
ανακλούν πίσω ένα μέρος των ραδιοκυμάτων που εκπέμφθηκε προς αυτές. 
Ένας  υπολογιστής  παίρνει  ένα  στιγμιότυπο  (snapshot)  των  κυμάτων  που 
επανεκπέμπονται  και  το  χρησιμοποιεί  σαν  δακτυλικό  αποτύπωμα ώστε  να 
αναγνωρισθεί  το  αντικείμενο  με  την  ετικέτα.  Μάλιστα,  κάποιες  εταιρείες 
πειραματίζονται  εσωματώνοντας  ίνες  που  ανακλούν  τα  ραδιοκύματα  (RF 
reflecting fibres)  σε χαρτί έτσι ώστε να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη 
φωτοτύπιση συγκεκριμένων εγγράφων. 

3.2.1.1 Κατηγορίες ετικετών και κριτήρια επιλογής τους 

Για να γίνει η επιλογή της κατάλληλης ετικέτας για κάποια εφαρμογή, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: τα γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν την απόδοση καθώς και οι 
κανονισμοί/  διατάξεις  που  σχετίζονται  με  τις  επιτρεπόμενες  συχνότητες  για  την 
επιθυμητή περιοχή. 

Όσον αφορά τις ετικέτες μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε με βάση διάφορα 
κριτήρια, όπως την πηγή ενέργειάς τους, την δυνατότητα εγγραφής- ανάγνωσης, την 
κατασκευή,  τις  εφαρμογές  στις  οποίες  θα  χρησιμοποιηθούν  κτλ.  Οι  βασικότερες 
κατηγοριοποιήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

3.2.1.1.1 Πηγή ενέργειας

Οι  ετικέτες  απαιτούν  κάποια  ποσότητα  ενέργειας  για  να  λειτουργήσουν  τα 
κυκλώματα  που  βρίσκονται  πάνω  τους.  Μπορούμε  να  διακρίνουμε  δύο  βασικές 
κατηγορίες RFID ετικετών με βάση την πηγή ενέργειάς τους: τις ενεργές (active) και 
τις παθητικές (passive).

3.2.1.1.1.1 Ενεργές ετικέτες

Οι ενεργές RFID ετικέτες διαθέτουν ένα πομπό (transmitter) και την δική τους πηγή 
ενέργειας (που συνήθως είναι μια μπαταρία). Η πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται για 
την  λειτουργία  του  κυκλώματος  του  microchip,  αλλά και  για  την  μετάδοση ενός 
σήματος σε κάποιον αναγνώστη (με τον ίδιο τρόπο που ένα κινητό μεταδίδει σήματα 
σε  κάποιο  σταθμό  βάσης  (base station)).  Οι  ενεργές  ετικέτες  εξαιτίας  του  ότι 
κουβαλούν την δική τους πηγή ενέργειας έχουν την ικανότητα να ξεκινούν οι ίδιες 
την επικοινωνία, πιθανότατα με άλλες ετικέτες. [114] [135]

3.2.1.1.1.2 Παθητικές ετικέτες

Σε αντίθεση με τις ενεργές ετικέτες, οι παθητικές δεν έχουν μπαταρία. Αντ’ αυτού, 
αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται από κάποιον αναγνώστη, ο οποίος εκπέμπει 
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ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  τα  οποία  προκαλούν  ηλεκτρικό  ρεύμα  (current)  στην 
κεραία της ετικέτας. [149]

Όμως το γεγονός ότι οι παθητικές ετικέτες λαμβάνουν την απαιτούμενη ενέργεια 
από τον αναγνώστη, σημαίνει  ότι  αναγκαστικά δεν μπορούν να ξεκινήσουν αυτές 
οποιαδήποτε  επικοινωνία.  Με  άλλα  λόγια  οι  παθητικές  ετικέτες  είναι  εντελώς 
ανενεργές σε περίπτωση απουσίας του αναγνώστη. 5 [114]

Αφότου η παθητική ετικέτα συλλέξει ενέργεια από το πεδίο του αναγνώστη για την 
ενεργοποίηση του κυκλώματος της, η αποστολή των δεδομένων από την ετικέτα στον 
αναγνώστη γίνεται παθητικά, με μια μέθοδο η οποία είναι γνωστή ως backsatter. Οι 
ετικέτες  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  την  μέθοδο  αυτή,  λαμβάνουν  την  εισερχόμενη 
κυματομορφή  (waveform)  και  αποστέλλουν  πίσω  ένα  διαμορφωμένο  κύμα 
(modulated wave). Το διαμορφωμένο κύμα πρέπει να ταξιδέψει μέσα από τα σήματα 
που εκπέμπει ο αναγνώστης, οπότε ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητος 
ώστε να το αντιληφθεί και να το συλλάβει. [88]

Στο πνεύμα λειτουργίας των παθητικών RFID ετικετών οι οποίες απλώς ανακλούν 
πίσω  κύματα  τα  οποία  τους  είχαν  σταλεί  από  τον  αναγνώστη,  αναπτύχθηκε  μια 
μέθοδος με το όνομα συλλογή ενέργειας, η οποία μπορεί να βελτιώσει δραματικά την 
απόδοση των παθητικών  RFID ετικετών. Στην ουσία, η συλλογή ενέργειας (energy 
harvesting) είναι μια τεχνική με την  οποία η ενέργεια από τον αναγνώστη συλλέγεται 
από  την  ετικέτα,  αποθηκεύεται  στιγμιαία  και  μεταδίδεται  πίσω  σε  διαφορετική 
συχνότητα. [135]

   Όταν λαμβάνεται ως κριτήριο η πηγή ενέργειας των ετικετών, κάποιοι διακρίνουν 
τρεις κατηγορίες: τις ενεργές (active), τις παθητικές (passive) και τις ημι-παθητικές 
(semi-passive) ετικέτες.

3.2.1.1.1.3 Ημι-παθητικές ετικέτες

Οι  ημι-παθητικές  ετικέτες  (semi-passive)  αναφέρονται  κάποιες  φορές  στην 
βιβλιογραφία και ως ημι-ενεργές (semi-active).
Οι ετικέτες αυτές χρησιμοποιούν μια μπαταρία για την λειτουργία του κυκλώματος 
του  chip,  ενώ για  την  επικοινωνία  τους  αντλούν  ενέργεια  από τον  αναγνώστη.  6 

[135]

Κάποια χαρακτηριστικά των ημι-παθητικών ετικετών είναι ότι:
 Δεν μπορούν να ξεκινήσουν από μόνες τους κάποια επικοινωνία παρά μόνο 

μπορούν να αποκρίνονται σε εισερχόμενες μεταδόσεις. [114]

5 Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία παθητικής παροχής ενέργειας (passive powering 
process), μπορεί κανείς να φανταστεί τους αναγνώστες να «φωνάζουν» στις παθητικές ετικέτες και 
μετά να εξάγουν δεδομένα από τις επακόλουθες  αντιχήσεις/ αντιλάλους. [114]
 
6 Για  παράδειγμα  μια  ημι-παθητική  ετικέτα  θα  μπορούσε  να  έχει  ενσωματωμένο  ένα  αισθητήρα 
θερμοκρασίας μετρώντας την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
όταν εισέρχεται στο πεδίο εκπομπής του αναγνώστη να μεταδίδει τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει. 
[123]
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 Στην  βιβλιογραφία  αναφέρονται  συνήθως  ως  ενεργητικές  ετικέτες  καθώς 
περιέχουν  μπαταρία. Όμως λόγω των μικρότερων απαιτήσεων τους σε ισχύ η 
μπαταρία άρα και το μέγεθος τους είναι σημαντικά μικρότερα, γεγονός που τις 
καθιστά φθηνότερες από τις ενεργητικές ετικέτες. 

 Η εμβέλεια ανάγνωσης των ημιπαθητικών ή ημιενεργητικών ετικετών είναι 
μεγαλύτερη  από  αυτή  των  παθητικών  και  μικρότερη  από  αυτή  των 
ενεργητικών ετικετών. 

 Συνήθως οι  ετικέτες  αυτές είναι  μιας χρήσης,  δηλαδή αχρηστεύονται  όταν 
αποφορτιστεί η μπαταρία τους.[123]

3.2.1.1.1.4 Σύγκριση παθητικών, ημι-παθητικών και ενεργητικών ετικετών 

Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  συνοπτικά  κάποια  χαρακτηριστικά  των 
παθητικών, ημιπαθητικών και ενεργών ετικετών:

Κατηγορίες RFID ετικετών
Ενεργές (Active) Ημιπαθητικές (semipassive) Παθητικές (Passive)

Ενέργεια από μπαταρία Ενέργεια από μπαταρία και 
από τον αναγνώστη

Ενέργεια από τον 
αναγνώστη

Μεγάλη εμβέλεια 
ανάγνωσης (7,62 μετρα 

έως  30,48 μέτρα)

Εμβέλεια ανάγνωσης 
μικρότερη από αυτή των 

ενεργών ετικετών και 
μεγαλύτερη από αυτή των 

παθητικών.

Μικρή εμβέλεια 
ανάγνωσης (κάποια 
εκατοστά έως 6,10 

μέτρα)

Υψηλό κόστος ετικέτας 
(20-70$ για την κάθε μια) Μέτριο κόστος ετικέτας

Χαμηλό κόστος 
ετικέτας (τουλάχιστον 
1$ για την κάθε μια)

Όχι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
όσον αφορά την ισχύ 

εκπομπής του αναγνώστη

Απαιτούν ισχυρή εκπομπή από 
τον αναγνώστη για την 

επικοινωνία

Απαιτούν ισχυρή 
εκπομπή από τον 

αναγνώστη
Μέγιστο εύρος μετάδοσης: 

1000Μ
Μέγιστο εύρος μετάδοσης: 

100Μ
Μέγιστο εύρος 

μετάδοσης: 10Μ
Μεγάλο μέγεθος Μέτριο μέγεθος Μικρό μέγεθος

Μεταδότης: Παθητικός Μεταδότης: Παθητικός Μεταδότης: Ενεργός
Περιορισμένος χρόνος 

ζωής που εξαρτάται από 
την μπαταρία (battery-

dependent)

Μίας χρήσεως Απεριόριστος χρόνος 
ζωής

Πίνακας 2. Ενεργές, παθητικές και ημιπαθητικές ετικέτες
Πηγή: [48] [123] [114]

   Επιπρόσθετα: 
 Η  πηγή  της  ενέργειας  μιας  ετικέτας  καθορίζει  όχι  μόνο  την  εμβέλεια 

ανάγνωσής της αλλά και το κόστος και το μέγεθος της ετικέτας. 
 Οι  παθητικές  ετικέτες  είναι  οι  φθηνότερες  ως  προς  την  κατασκευή  και 

ενσωμάτωσή  τους  σε  κάποια  συσκευασία,  αλλά  έχουν  την  μικρότερη 
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εμβέλεια ανάγνωσης. Οι παθητικές ετικέτες μπορεί να είναι τόσο μικρές όσο 
και οι κόκκοι του πιπεριού.

 Οι ημιπαθητικές ετικέτες έχουν μέτρια εμβέλεια ανάγνωσης και κόστος. Η 
πηγή  ισχύος  που  υπάρχει  πάνω  στις  ημιπαθητικές  και  ενεργές  ετικέτες 
μπορεί να παρέχει ενέργεια σε ένα ρολόι ή σε ενσωματωμένους αισθητήρες. 
Οι ενεργές ετικέτες μπορεί να είναι αρκετά ογκώδεις, με μέγεθος ως και ένα 
κουτί παπουτσιών.  [114] [88]

 
Εικόνα 4. Πολύ μικρές ετικέτες από την εταιρεία Alien technology που βρίσκονται μέσα στο ‘D’ ενός 
ασημένιου δολλαρίου
Πηγή: www.rfidjournal.com [88]

 Τόσο οι ενεργές όσο και οι ημι-παθητικές ετικέτες είναι χρήσιμες για τον 
εντοπισμό/ παρακολούθηση αγαθών μεγάλης αξίας τα οποία χρειάζεται να 
σκανάρονται από μεγάλες αποστάσεις. Όμως, επειδή οι ενεργές και οι ημι-
παθητικές ετικέτες κοστίζουν περισσότερο από τις παθητικές ετικέτες, δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντικείμενα με μικρό κόστος. Βέβαια, 
υπάρχουν εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες με σκοπό να κάνουν τις 
ενεργές ετικέτες πολύ πιο φθηνές, σε σχέση με το σημερινό κόστος τους.

 Οι τελικοί χρήστες εστιάζουν στις παθητικές  UHF ετικέτες, οι οποίες σε 
ποσότητες  του  1  εκατομμυρίου  ετικετών  ή  περισσότερο,  κοστίζουν 
λιγότερο από 40 cents σήμερα. Η εμβέλεια ανάγνωσης τους (read range) 
είναι συνήθως μικρότερη από 6 μέτρα, σε αντίθεση με αυτή των ενεργών 
ετικετών που είναι  30 μέτρα ή περισσότερο. Πλεονεκτούν όμως ως προς 
το κόστος, αφού είναι πολύ φθηνότερες σε σχέση με τις ενεργές ετικέτες, 
καθώς και στο ότι μπορούν να αχρηστευθούν μαζί με την συσκευασία του 
προϊόντος.[135]

3.2.1.1.2 Δυνατότητα ανάγνωσης-εγγραφής

Όπως  προαναφέρθηκε  οι  ετικέτες  έχουν  μνήμη,  λόγω  του  ολοκληρωμένου 
κυκλώματος που περιέχουν. Τα microchips των RFID ετικετών μπορούν:

o να αναγνωσθούν και να εγγραφούν (read-write)
o μόνο να αναγνωσθούν (read only) 
o να εγγραφούν μια φορά και να αναγνωσθούν πολλές (write once read 

many, WORM).

3.2.1.1.2.1 Ετικέτες ανάγνωσης εγγραφής (read-write)
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Με  τα  chips ανάγνωσης-εγγραφής  (read-write)7 μπορούν  να  προστεθούν 
πληροφορίες στην ετικέτα ή να γίνει  εγγραφή πάνω σε υπάρχουσες πληροφορίες, 
όταν η ετικέτα βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια ανάγνωσης του αναγνώστη. Τα  chip 
ανάγνωσης-εγγραφής έχουν συνήθως ένα σειριακό αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να 
διαγραφεί/  δεν  μπορεί  να  γραφτεί  τίποτε  πάνω  του.  Επιπρόσθετη  ποσότητα 
δεδομένων μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για  την αποθήκευση επιπλέον πληροφοριών 
σχετικά  με  τα  αντικείμενα  στα  οποία  είναι  προσκολλημένη  η  ετικέτα  (αυτά  τα 
δεδομένα μπορούν να «κλειδωθούν» (locked) έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαγραφή 
τους (overwriting of data)). Συνοπτικά, οι επανεγγράψιμες ετικέτες εγγράφονται κατά 
την  κατασκευή  τους,  όμως  οι  αναγνώστες  έχουν  την  δυνατότητα  όχι  μόνο  να 
διαβάζουν τα δεδομένα τους αλλά και να τα τροποποιούν (με εισαγωγή ή διαγραφή 
δεδομένων) απεριόριστα.

3.2.1.1.2.2 Ετικέτες μόνο ανάγνωσης (read only)

Τα microchips που είναι μόνο για ανάγνωση, περιέχουν πληροφορίες (συνήθως ένα 
σειριακό αριθμό και ένα ψηφίο ελέγχου) οι οποίες αποθηκεύτηκαν σε αυτά κατά την 
διαδικασία κατασκευής τους. Οι πληροφορίες που βρίσκονται πάνω σε αυτά τα chips 
δεν μπορούν να μεταβληθούν ποτέ. Έτσι οι αναγνώστες μπορούν μόνο να διαβάσουν 
τα δεδομένα και όχι να τα τροποποιήσουν.

3.2.1.1.2.3 Ετικέτες μιας εγγραφής-πολλών αναγνώσεων (write once read many, 
WORM)

Οι ετικέτες μιας εγγραφής-πολλών αναγνώσεων (WORM) μπορούν να έχουν ένα 
σειριακό  αριθμό  ο  οποίος  αφότου  εγγραφεί  πάνω  τους  δεν  μπορεί  να  διαγραφεί 
αργότερα. 

Στην  βιβλιογραφία  αναφέρεται  ότι  οι  ετικέτες  αυτές  εγγράφονται  κατά  την 
κατασκευή τους, μπορούν όμως να εγγραφούν και από τον χρήστη μόνο μια φορά 
ακόμα. Έπειτα μετατρέπονται σε αναγνώσιμες ετικέτες. [135]  [123]

Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  διαφορές  μεταξύ  αναγνώσιμων  και 
επανεγγράψιμων ετικετών.

7 Ως εκ τούτου οι ετικέτες με αυτού του είδους chips αναφέρονται και ως επανεγγράψιμες.
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Πίνακας 3. Ετικέτες αναγνώσιμες, μιας εγγραφής-πολλών αναγνώσεων και επανεγγράψιμες
Πηγή: [123]

3.2.1.1.3 Συχνότητα λειτουργίας και Εμβέλεια ανάγνωσης

Όταν  πρόκειται  να  κατηγοριοποιήσουμε  μια  ετικέτα  με  βάση  την  εμβέλεια 
ανάγνωσής της, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο τυπική/ συνηθισμένη 
ετικέτα (typical tag).  8 Η εμβέλεια ανάγνωσης εξαρτάται από το αν η ετικέτα είναι 
ενεργή  ή  παθητική.  Ειδικότερα,  η  εμβέλεια  ανάγνωσης  μιας  παθητικής  ετικέτας 
εξαρτάται  από πολλούς  παράγοντες  όπως:  η  συχνότητα  στην οποία  λειτουργεί,  η 
ισχύς/ενέργεια (power) του αναγνώστη, τυχόν παρεμβολές από άλλες  RF συσκευές 
κτλ.  Όμως  η  εμβέλεια  επηρεάζεται  και  από  την  επιφάνεια  στην  οποία  είναι 
τοποθετημένη η ετικέτα.

Όσον αφορά τις συχνότητες λειτουργίας των ετικετών, πρέπει να σημειώσουμε ότι 
οι  περιοχές συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι  τέσσερις:  η  χαμηλή 
συχνότητα (low frequency, LF) 125/134.2 KHz, η υψηλή συχνότητα (high frequency, 
HF) 13.56 MHz,  η  πολύ υψηλή συχνότητα (ultra high frequency,  UHF) (η οποία 

8 Εμβέλεια ανάγνωσης ονομάζεται η απόσταση από την οποία μπορεί να αναγνωσθεί μια ετικέτα και 
συνήθως θεωρείται το βασικότερο κριτήριο με βάση το οποίο θα κριθεί η καταλληλότητά της για μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή. Μάλιστα δεν απαιτούν όλες οι εφαρμογές την μέγιστη εμβέλεια.
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περιλαμβάνει  τα  869 και  915 MHz)  και  τα  μικροκύματα (microwave)  (στα  2450 
MHZ). 9

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι χαμηλής συχνότητας (low frequency) ετικέτες 
μπορούν να διαβαστούν από την απόσταση των 0.33 μέτρων ή και λιγότερο.  Οι 
ετικέτες που λειτουργούν στην ζώνη/ εύρος των LF-HF έχουν εύρος ανάγνωσης 2.5 
εκατοστά έως περίπου 46 εκατοστά (1 με 18  inches). Οι υψηλής συχνότητας (high 
frequency)  ετικέτες μπορούν να διαβαστούν περίπου από το 1 μέτρο και  οι  UHF 
ετικέτες από 3 έως 6 μέτρα. Οι παθητικές UHF ετικέτες έχουν εύρος ανάγνωσης τα 6 
μέτρα,  ενώ  οι  ετικέτες  μικροκυμάτων  (microwave tags)  από  0.33  έως  2  μέτρα. 
Οποτεδήποτε  απαιτούνται  μεγαλύτερες  εμβέλειες  ανάγνωσης,  χρησιμοποιούνται 
ενεργές  ετικέτες  οι  οποίες  με  την  χρήση  μπαταριών  αυξάνουν  την  εμβέλεια 
ανάγνωσής τους στα 100 μέτρα ή και περισσότερο.  [48] [135]

3.2.1.1.4 Υλικό τοποθέτησης

Κάθε  ετικέτα  μπορεί  να  «προσαρμοστεί/  εναρμονιστεί»  (“tuned”)  ώστε  να 
επηρεάζεται η λειτουργία της από το υλικό στο οποίο είναι τοποθετημένη, είτε αυτό 
είναι μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο ή αέρας. Αυτό έχει ως συνέπεια, να μην μπορεί 
πιθανώς  να  διαβαστεί  μια  ετικέτα  η  οποία  είναι  προσκολλημένη  σε  μια  ξύλινη 
παλέτα,  ενώ έχει  σχεδιαστεί  για  γυάλινο  παρμπρίζ  στα  915 ΜΗz.  Μάλιστα κάθε 
συχνότητα απαιτεί ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο/ διαφορετικό σχήμα κεραίας. [48]

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  γενικά  τα  ραδιοκύματα  υψηλής  συχνότητας 
αντανακλούνται (bounce off) από το μέταλλο και απορροφώνται από το νερό. Αυτό 
κάνει προβληματική την ανίχνευση μεταλλικών προϊόντων ή προϊόντων που έχουν 
υψηλή  περιεκτικότητα  σε  νερό,  αλλά  ο  καλός  σχεδιασμός  και  κατασκευή  του 
συστήματος  ξεπερνά αυτή την αδυναμία.  Επίσης  οι  ετικέτες χαμηλής και  υψηλής 
συχνότητας  λειτουργούν  καλύτερα  σε  προϊόντα  με  μέταλλο  και  νερό.  Για  την 
ακρίβεια,  υπάρχουν  εφαρμογές  όπου  οι  RFID ετικέτες  χαμηλής  συχνότητας  είναι 
στην πραγματικότητα  ενσωματωμένες  σε  μεταλλικά τμήματα αυτοκινήτων  για  να 
μπορεί να γίνεται ο εντοπισμός τους. [135]

3.2.1.1.5 Λειτουργικότητα

Ένας  άλλος  τρόπος  κατηγοριοποίησης  των  ετικετών  είναι  με  βάση  την 
λειτουργικότητά  τους.  Το  Auto-ID Center του  ΜΙΤ  [134]  έχει  καθορίσει  πέντε 
κατηγορίες,  οι  οποίες  βασίζονται  στην  λειτουργικότητα  [7].  Αυτού  του  είδους  η 
κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται παρακάτω:

   Κατηγορία 0 (Class 0):  Οι ετικέτες που ανήκουν στην κατηγορία 0 είναι οι πιο 
απλές  ετικέτες,  οι  οποίες  προσφέρουν  μόνο  την  λειτουργία  της  ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης  αντικειμένου  (electronic article surveillance (ΕΑS)).  Οι  EAS 
ετικέτες  το  μόνο  που  κάνουν  είναι  να  γνωστοποιούν  την  παρουσία  τους  και  δεν 
9 Βέβαια  υπάρχουν  διάφορες  εφαρμογές  της  τεχνολογίας  RFID  που  τείνουν  να  χρησιμοποιούν 
συχνότητες για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια/ έγκριση χρήσης, για να έχουν τις ευνόητες ελαφρύνσεις 
στο κόστος. 
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περιέχουν δεδομένα τα οποία να τις προσδιορίζουν μοναδικώς. Οι ετικέτες  Class 0 
μπορεί να μην έχουν  chip (“chipless”), οπότε μπορεί να μην έχουν λογική (logic). 
Χρησιμοποιούνται  συνήθως  σε  βιβλία  στις  δημόσιες  βιβλιοθήκες  ή  σε  οπτικούς 
δίσκους (compact disks).
   Κατηγορία 1 (Class 1):   Οι ετικέτες της κατηγορίας 1 περιέχουν δεδομένα που 
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  μοναδική  ταυτοποίηση  τους  και  τα  οποία 
αποθηκεύονται σε μια μνήμη η οποία είναι είτε μόνο ανάγνωσης (read only) είτε μιας 
εγγραφής και πολλαπλών αναγνώσεων (write-once read-many, WORM). Οι ετικέτες 
της κατηγορίας 1 είναι συνήθως παθητικές, αλλά μπορεί να είναι και ημι-παθητικές  ή 
ενεργές.  Οι  ετικέτες  αυτής  της  κατηγορίας  λειτουργούν  ως  απλά  αναγνωριστικά 
(identifiers) και είναι γνωστές και ως EPC ετικέτες.
   Κατηγορία 2 (Class 2): Οι ετικέτες της κατηγορίας 2 έχουν μνήμη ανάγνωσης – 
εγγραφής, η οποία τους επιτρέπει να ενεργούν ως συσκευές καταγραφής (logging). 
Επίσης,  μπορεί  να  είναι  ανακυκλώσιμες  και  να  χρησιμοποιούνται  ώστε  να 
αναγνωρίζονται πολλά διαφορετικά αντικείμενα καθόλη την διάρκεια της ζωής τους. 
Παρόλο που οι  ετικέτες της κατηγορίας αυτής θα μπορούσαν να είναι  παθητικές, 
συνήθως είναι ημι-παθητικές ή ενεργές.
   Κατηγορία  3  (Class 3):  Οι  ετικέτες  της  κατηγορίας  3  διαθέτουν  πάνω  τους 
αισθητήρες περιβάλλοντος οι οποίοι μπορεί να καταγράφουν την θερμοκρασία, την 
επιτάχυνση,  την  κίνηση  ή  την  ακτινοβολία.  Κατά  συνέπεια,  οι  ετικέτες  αυτές 
χρειάζονται κάποιο εγγράψιμο αποθηκευτικό χώρο (writable storage). Επίσης, επειδή 
οι αναγνώσεις του αισθητήρα πρέπει να γίνονται ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποιος 
αναγνώστης, οι ετικέτες της κατηγορίας αυτής είναι απαραιτήτως ημι-παθητικές ή 
ενεργές.
   Κατηγορία  4  (Class 4):  Οι  ετικέτες  της  κατηγορίας  αυτής  μπορούν  να 
δημιουργήσουν  ασύρματα  δίκτυα  απευθείας  με  άλλες  ετικέτες.  Έχουν  την 
δυνατότητα  εκκίνησης  κάποιας  επικοινωνίας,  οπότε  οι  ετικέτες  αυτές  είναι 
απαραιτήτως ενεργές. Ως προς την λειτουργικότητά τους, ανήκουν στον τομέα των 
πανταχού  παρόντων  υπολογιστών  (ubiquitous computers)  ή  της  έξυπνης  σκόνης 
(“smart dust”) [75]. [114]

Κατηγορία Ψευδώνυμο Μνήμη Πηγή ισχύος Χαρακτηριστικά 
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0 Αντικλεπτικές 
ετικέτες (Anti-
Shoplift tags)

Καθόλου Παθητική Παρακολούθηση 
αντικειμένων 
(Article 
Surveillance)

1 EPC Μόνο 
ανάγνωσης 

Οποιαδήποτε Μόνο αναγνώριση 

2 EPC Ανάγνωσης-
Εγγραφής 

Οποιαδήποτε Καταγραφή 
δεδομένων (Data 
Logging)

3 Ετικέτες 
αισθητήρες 
(Sensor tags)

Ανάγνωσης-
Εγγραφής 

Ημι-παθητική 
ή ενεργή 

Αισθητήρες 
περιβάλλοντος 

4 Έξυπνη σκόνη 
(Smart dust)

Ανάγνωσης-
Εγγραφής 

Ενεργή Απευθείας 
Δικτύωση

Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση των ετικετών με βάση την λειτουργικότητά τους
Πηγή: [114]

3.2.1.1.6 Κατασκευή και εφαρμογή

Οι  εφαρμογές  των  RFID  συστημάτων  ποικίλλουν  μεταξύ  τους  ως  προς  τις 
απαιτήσεις που έχουν από τις ετικέτες. Για το λόγο αυτό η κατασκευή των ετικετών 
αλλάζει  ανάλογα  με  την  εφαρμογή  και  τις  ανάγκες  της.  Με  τον  όρο  κατασκευή 
ετικετών  αναφερόμαστε  στην  ενσωμάτωση  της  κεραίας  και  του  ολοκληρωμένου 
κυκλώματος  στην ετικέτα καθώς και  στον  τρόπο με τον  οποίο αυτή τοποθετείται 
πάνω στο αντικείμενο που πρέπει να αναγνωριστεί.

Μια κατηγοριοποίηση των ετικετών με βάση την κατασκευή και εφαρμογή τους 
παρουσιάζεται παρακάτω:

1) Έξυπνες ετικέτες

Ένα  ευρέως  χρησιμοποιούμενο  είδος  ετικέτας  είναι  οι  έξυπνες  ετικέτες  (Smart 
Labels)  που είναι κοινές χάρτινες ή πλαστικές ετικέτες στις οποίες εκτυπώνεται ο 
γραμμωτός  κώδικας  (bar  code)  και  ενσωματώνεται  μια  ετικέτα  RFID  τύπου 
ενθέματος (inlay). H ετικέτα RFID τύπου ενθέματος έχει την μορφή ενός πλαστικού 
αυτοκόλλητου στο οποίο τυπώνεται,  με μεταξοτυπία ή  χάραξη, το ολοκληρωμένο 
κύκλωμα και η κεραία. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικοί εκτυπωτές στο εμπόριο 
που  αναλαμβάνουν  τόσο  την  εκτύπωση  της  έξυπνης  ετικέτας  όσο  και  τον 
προγραμματισμό  της  RFID  ετικέτας  που  ενσωματώνεται.  Οι  ετικέτες  αυτές 
χρησιμοποιούνται  κυρίως  στην  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Επίσης 
ετικέτες RFID τύπου ενθέματος ενσωματώνονται σε κάρτες που ονομάζονται έξυπνες 
κάρτες  μη  επαφής  (contactless  smart  cards)  και  χρησιμοποιούνται  κυρίως  σε 
εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης (π.χ. σε κάρτες που χρησιμοποιούνται σε θεματικά 
πάρκα για την χρέωση των πελατών κατά την είσοδο τους στα διάφορα θεάματα).
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Εικόνα 5. Έξυπνη ετικέτα
Πηγή:  [123]

Εικόνα 6.  Έξυπνη κάρτα μη επαφής (contactless)
Πηγή:  [123]

2) Δίσκος

Ένα επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενο είδος  ετικέτας  είναι  ο  δίσκος (disk),  που 
είναι μια στρογγυλή θερμοπλαστικά διαμορφωμένη κατασκευή έτσι ώστε να μπορεί 
να  λειτουργεί  κάτω  από  ένα  εύρος  διαφορετικών  θερμοκρασιών.  Κύριο 
χαρακτηριστικό  του  είναι  η  μεγάλη  του  αντοχή  σε  ακραίες  θερμοκρασίες  και 
χτυπήματα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε παλέτες τοποθετώντας 
μια βίδα στερέωσης στην οπή στο κέντρο της ετικέτας.  Ετικέτες δίσκοι  με μικρό 
μέγεθος ράβονται ως κουμπιά σε πουκάμισα και άλλα ρούχα.

Εικόνα 7. Ετικέτα δίσκος
Πηγή:  [123]

3) Γυάλινοι σωλήνες

Οι ετικέτες με την ονομασία γυάλινοι σωλήνες (glass tubes) είναι κάποιες συσκευές 
πολύ μικρές, με μήκος περίπου 30mm, που τοποθετούνται κάτω από το δέρμα ζώων ή 
ανθρώπων με ένεση. Σκοπός της χρήσης τους είναι ο εντοπισμός (κυρίως των ζώων) 
και η ταυτοποίηση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό ανθρώπων.
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Εικόνα 8. Γυάλινος σωλήνας
Πηγή:  [123]

4) Ετικέτα ενωτίου

Η  ετικέτα ενωτίου  (ear  tag)  είναι παρόμοια με το παραπάνω είδος ετικέτας και 
προορίζεται  για  τον  εντοπισμό  ζώων  κυρίως  εκτροφείων,  όπως  βοοειδών  και 
χοιρινών. Όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά της τοποθετείται στο αυτί του ζώου. 
Άλλες  ετικέτες  παρόμοιας  χρήσης  είναι  οι  κεραμικές  ετικέτες  (ceramic  tags)  τις 
οποίες καταπίνουν τα ζώα και παραμένουν μόνιμα στον προστόμαχο τους, αλλά και 
οι ετικέτες περιλαίμιου (collar tags). [123]

Εικόνα 9. Ετικέτα ενωτίου
Πηγή:  [123]

3.2.1.2 Προβλήματα λειτουργίας

Όλες οι  RFID ετικέτες δεν είναι ίδιες. Τόσο οι δυνατότητες  όσο και η απόδοσή 
τους  παρουσιάζουν  αρκετές  διαφορές  ανάμεσα  στις  διάφορες  μάρκες  και 
κατασκευαστές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ετικέτες είναι σχεδιασμένες και 
εναρμονισμένες ώστε να προσκολληθούν σε συγκεκριμένα υλικά, σε συγκεκριμένα 
αντικείμενα στόχους (target items) αλλά και να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται και διαφορετικές προκλήσεις στον 
σχεδιαστή της ετικέτας. 

Διαφορές επίσης παρουσιάζονται και ως προς τις λειτουργίες που εκτελεί το IC chip 
του κάθε κατασκευαστή. Έτσι, υπολογισμοί θερμοκρασίας, αντοχή στην ακτινοβολία, 
διαιτησία (διαχείριση/ αντιμετώπιση των συγκρούσεων δεδομένων (data collisions)), 
πολλαπλές αναγνώσεις της ετικέτας την ίδια χρονική στιγμή και ρυθμός πολλαπλών 
ταυτόχρονων  αναγνώσεων,  ανάγνωση  ομάδων  ετικετών  (επιλογή  ομάδας,  group 
select),  ανάγνωση  μόνο  συγκεκριμένων  ετικετών  (αναζήτηση  αντικειμένου,  item 
search), είναι κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όρους που ορίζει ο κάθε 
προμηθευτής/ πωλητής.[48]
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Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις στις ετικέτες, η τεχνολογία  RFID αποτελεί μια 
τεχνολογία η οποία βασίζεται στις ραδιοσυχνότητες (RF) με συνέπεια να υπάρχουν 
πολλά λειτουργικά ζητήματα [48]:

 Κάθε συχνότητα απαιτεί ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο σχήμα κεραίας.
 Οι ετικέτες που είναι προσκολλημένες σε κάποιο μέταλλο, απαιτούν ένα κενό 

αέρος  μεταξύ  της  ετικέτας  και  του  αντικειμένου  στο  οποίο  είναι 
συνδεδεμένες. Αν το μέγεθος του κενού αέρος μεταβληθεί (για παράδειγμα 
στην  περίπτωση  που  το  μέταλλο  λυγίσει),  η  ετικέτα  θα  αποσυντονιστεί 
(detuned).

 Δημιουργούνται  παρεμβολές,  όπως  βέβαια  και  σε  οποιαδήποτε  εφαρμογή 
ραδιοσυχνοτήτων  (RF).  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  κάθε  ετικέτα  έχει  ένα 
μαγνητικό πεδίο,  οπότε αν το πεδίο αυτό αλληλεπικαλύπτεται με το πεδίο 
κάποιας  άλλης  ετικέτας,  μπορεί  να υπάρξουν προβλήματα παρεμβολής με 
αποτέλεσμα κάποιες ετικέτες να μην αναγνωρίζονται. 

 Προκαλείται  σύγκρουση  ετικετών  (tag collision),  που  παρουσιάζεται  όταν 
περισσότερες από μία ετικέτες στέλνουν ένα σήμα την ίδια χρονική στιγμή, 
προκαλώντας  σύγχυση  στον  αναγνώστη.  Για  την  αντιμετώπιση  του 
προβλήματος  αυτού,  έχουν  αναπτυχθεί  συστήματα  στα  οποία  οι  ετικέτες 
αποκρίνονται στον αναγνώστη μία-μια κάθε φορά, με την χρήση αλγορίθμων 
που μοναδικοποιούν (“singulate”) τις ετικέτες. Μάλιστα επειδή κάθε ετικέτα 
μπορεί να διαβαστεί σε milliseconds, δίνεται η εντύπωση ότι όλες οι ετικέτες 
διαβάζονται ταυτόχρονα. [123]

3.2.2 RFID Αναγνώστες 

Ο αναγνώστης (reader) είναι μια συσκευή που αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με 
την ετικέτα μέσω των ραδιοκυμάτων. Ουσιαστικά, ένας αναγνώστης “ανακρίνει” την 
ετικέτα για τα δεδομένα της, γι’ αυτό ονομάζεται και ανακριτής (interrogator). 

Για να επιτευχθεί η επικοινωνία με την ετικέτα, ο αναγνώστης ενσωματώνει μια 
κεραία  αλλά  και  μια  μονάδα  ελέγχου  που  καθορίζει  τις  ενέργειες  που  θα  κάνει 
(αποστολή/  λήψη  σημάτων,  ανάγνωση/  εγγραφή  ετικετών  κ.α.)  και  οι  οποίες 
καθορίζονται από το ενδιάμεσο λογισμικό. Μάλιστα, η μονάδα ελέγχου αναλαμβάνει 
την επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού, που 
παίζει το ρόλο μεταφραστή και για τις δύο πλευρές. [123]

Εικόνα 10. Ο Αναγνώστης
Πηγή: [123]
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Για να παρέχουν επιπρόσθετη λειτουργικότητα, οι αναγνώστες συνήθως περιέχουν 
εσωτερικό  αποθηκευτικό  χώρο  (internal storage),  υπολογιστική  ισχύ  (processing 
power)  ή  συνδέσεις  με  κάποια  βάση  δεδομένων.  Μάλιστα  μπορεί  να  διεξάγουν 
διάφορους  υπολογισμούς  για  λογαριασμό  μιας  ετικέτας,  όπως  για  παράδειγμα 
κρυπτογραφικούς υπολογισμούς.

Επιπρόσθετα [114]:

 Το κανάλι επικοινωνίας από τον αναγνώστη προς την ετικέτα είναι γνωστό ως 
το  πρόσθιο/μπροστινό κανάλι (forward channel). Αντίστοιχα, το κανάλι από 
την ετικέτα προς τον αναγνώστη αναφέρεται ως το οπίσθιο κανάλι (backward 
channel). 

 Το κόστος ενός αναγνώστη κυμαίνεται. Για παράδειγμα, έχει κατασκευαστεί 
μια  απλή  μηχανή  ανάγνωσης  που  κόστιζε  5  δολάρια  [41]  αλλά  ένας 
αναγνώστης  χειρός  που  είναι  μόνος  του  (standalone)  με  μια  ασύρματη 
σύνδεση  σε  μια  βάση  δεδομένων  μπορεί  να  κοστίζει  γύρω  στα  100-200 
δολάρια. 

 Συνήθως  οι  αναγνώστες  μπορούν  να  διαβάσουν  ετικέτες  που  λειτουργούν 
μόνο σε συγκεκριμένες συχνότητες. Όμως υπάρχουν και κάποιοι αναγνώστες 
που  ονομάζονται  ευκίνητοι  (agile)  και  οι  οποίοι  μπορούν  να  διαβάσουν 
ετικέτες  που  λειτουργούν  σε  διαφορετικές  συχνότητες  ή  χρησιμοποιούν 
διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας.[135]

3.2.2.1 Κατηγορίες αναγνωστών

   Οι  αναγνώστες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με  βάση την μεταφερσιμότητά 
τους, τις τεχνικές ιδιότητες και διαστάσεις τους καθώς και με βάση τις δυνατότητές 
τους.

3.2.2.1.1 Μεταφερσιμότητα 

Στην πράξη, οι αναγνώστες μπορεί να είναι συσκευές χειρός (handheld devices) ή 
ενσωματωμένοι σε μια σταθερή περιοχή.10 

1. Σταθεροί αναγνώστες

Όπως έχει προαναφερθεί, οι αναγνώστες χρειάζονται κεραία για την επικοινωνία. 
Μπορεί όμως κάποιοι αναγνώστες να χρειάζονται μόνο μια κεραία (πχ ένας σταθερός 

10 Κάποιοι βέβαια διακρίνουν και μια τρίτη κατηγορία αναγνωστών: τις  PCMCIA κάρτες οι οποίες 
κατασκευάζονται προς το παρόν μόνο από την εταιρεία  Intermec. Οι  PCMCIA κάρτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την συλλογή  RFID δεδομένων σε περιπτώσεις  που οι  άλλες δύο κατηγορίες 
αναγνωστών δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν (πχ σε υπολογιστές που βρίσκονται σε περονοφόρα/ 
ανυψωτικά μηχανήματα). 
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αναγνώστης σε κάποιον ιμάντα μεταφοράς)11, ενώ κάποιοι άλλοι πολλές κεραίες (πχ 
κάποιος σταθερός αναγνώστης στις ογκώδεις πόρτες ενός εργοστασίου). [48]
Μια πολύ σημαντική εφαρμογή σταθερού αναγνώστη είναι το «έξυπνο ράφι» (“smart 
shelf”). Τα έξυπνα ράφια μπορούν να εντοπίσουν πότε προστίθενται ή αφαιρούνται 
αντικείμενα,  και  θεωρείται  ότι  θα  διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα 
συστήματα που ελέγχουν τις απογραφές σε πραγματικό χρόνο (real-time inventory 
control system). [114]

2. Αναγνώστες χειρός

Οι αναγνώστες/ ανακριτές χειρός συνήθως έχουν μόνο μια κεραία και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν είτε  γραμμική είτε κυκλική πόλωση.  Βέβαια η κυκλική πόλωση 
(circular  polarization)  είναι  αυτή  που  ταιριάζει  κυρίως  στους  αναγνώστες  χειρός. 
Αυτό συμβαίνει  γιατί  οι  άνθρωποι  είναι  εξοικειωμένοι  με  την  ευθυγράμμιση των 
υπέρυθρων αναγνωστών με τις ετικέτες ραβδωτού κώδικα όπου μπορούν να δουν τις 
υπέρυρθρες ακτίνες αλλά δεν ισχύει το ίδιο και με τις ραδιοσυχνότητες (RF) καθώς 
δεν  μπορούν  να  τις  δουν.  Εφόσον  λοιπόν  οι  ραδιοσυχνότητες  είναι  αόρατες,  η 
ευθυγράμμισή τους δεν μπορεί να υπολογιστεί με το μάτι.

Οι αναγνώστες χειρός λειτουργούν συνήθως σε φάσματα (ranges) συχνοτήτων που 
είναι  60  με  70  τοις  εκατό  μικρότερα  σε  σχέση  με  αυτά  των  αναγνωστών  που 
βρίσκονται  σε  σταθερά  πλαίσια  και  η  εγγραφή  σε  μια  ετικέτα  μπορεί  επίσης  να 
μειώσει  το  φάσμα  κατά  70  τοις  εκατό.  Για  παράδειγμα,  η  μέγιστη  απόσταση 
ανάγνωσης για μια σταθερή κεραία που λειτουργεί στην ζώνη των 915 MHz είναι 6 
μέτρα  (20  feet)  ενώ η  απόσταση  εγγραφής  είναι  4,27  μέτρα  (14  feet).  Για  έναν 
αναγνώστη χειρός όμως, που χρησιμοποιεί  το ίδιο φάσμα συχνοτήτων η εμβέλεια 
ανάγνωσης  είναι  περίπου  4,50  μέτρα  (15  feet)   ενώ  η  εμβέλεια  εγγραφής  είναι 
περίπου 2,74 μέτρα (9 feet). [48]

3.2.2.1.2 Τεχνικές ιδιότητες και διαστάσεις

Μια  άλλη  κατηγοριοποίηση  των  αναγνωστών  ανάλογα  με  την  εφαρμογή,  τις 
τεχνικές ιδιότητες και τις φυσικές διαστάσεις τους είναι η παρακάτω:

 Σταθεροί  Αναγνώστες
 Ολοκληρωμένοι Αναγνώστες
 Αναγνώστες Χειρός
 Ενσωματωμένοι Αναγνώστες

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά για αυτές τις 
κατηγορίες αναγνωστών. [123]

11 Σε εφαρμογές όπως οι ιμάντες μεταφοράς είναι συνήθως κατάλληλη η γραμμική πόλωση (linear 
polarization), καθώς τόσο η κεραία όσο και η ετικέτα ευθυγραμμίζονται κατά ένα σταθερό τρόπο. 
[114]
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Πίνακας 5. Σταθεροί και ολοκληρωμένοι RFID αναγνώστες
Πηγή: [123]
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Πίνακας 6. RFID αναγνώστες χειρός και ενσωματωμένοι
Πηγή: [123]

3.2.2.1.3 Δυνατότητες

Κάποιοι χρησιμοποιούν τους όρους  χαζός  (dumb) και  έξυπνος (intelligent) για να 
διαχωρίσουν τους αναγνώστες ως προς τις δυνατότητές τους. «Έξυπνος αναγνώστης» 
(intelligent reader) είναι αυτός που μπορεί όχι μόνο να εκτελεί διάφορα πρωτόκολλα, 
αλλά  και  να  φιλτράρει  δεδομένα  καθώς  και  να  εκτελεί  διάφορες  εφαρμογές. 
Ουσιαστικά είναι ένας υπολογιστής ο οποίος επικοινωνεί με τις ετικέτες. Αντίθετα, 
ένας «χαζός αναγνώστης» (dumb reader) είναι μια απλή συσκευή η οποία μπορεί να 
διαβάσει  μόνο  ένα  τύπο  ετικέτας,  χρησιμοποιώντας  μια  συχνότητα  και  ένα 
πρωτόκολλο.  Αυτός  ο  τύπος  αναγνώστη  έχει  πολύ  μικρή  υπολογιστική  ισχύ,  με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να φιλτράρει ό,τι διαβάζει, να μην αποθηκεύει δεδομένα 
κτλ. [135]
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3.2.2.2 Προβλήματα λειτουργίας

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται με την τεχνολογία RFID είναι η παρεμβολή  του 
σήματος  ενός  αναγνώστη  με  το  σήμα  κάποιου  άλλου,  σε  σημεία  όπου  υπάρχει 
επικάλυψη περιοχών (coverage overlaps). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύγκρουση 
αναγνώστη (reader collision). Ένας τρόπος για την αποφυγή αυτού του προβλήματος 
είναι να χρησιμοποιηθεί μια τεχνική που ονομάζεται πολλαπλή πρόσβαση με χρονική 
διαίρεση (multiple access time division) ή TDMA. Με απλά λόγια, δίνεται η εντολή 
στους αναγνώστες να διαβάσουν μια ετικέτα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αντί 
να προσπαθούν και οι δύο να την διαβάσουν ταυτόχρονα. Η τεχνική αυτή μπορεί μεν 
να εξασφαλίζει την αποφυγή παρεμβολής του ενός αναγνώστη με τον άλλο, αλλά 
προκαλεί  διπλή  ανάγνωση  οποιασδήποτε  RFID ετικέτας  βρίσκεται  στην  περιοχή 
επικάλυψης. Για τον λόγο αυτό το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε αν κάποιος αναγνώστης διαβάσει μια ετικέτα, αυτή να μην μπορεί να διαβαστεί 
ξανά από κάποιον άλλο αναγνώστη. 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η παρεμβολή του ενός 
αναγνώστη  με  τον  άλλο,  είναι  ο  τύπος  λειτουργίας  με  την  ονομασία  «πυκνή 
ανάγνωση» (dense reader mode). Οι αναγνώστες μεταπηδούν μεταξύ των καναλιών 
εντός ενός φάσματος συγκεκριμένης συχνότητας (στις ΗΠΑ, μπορούν να μεταπηδούν 
μεταξύ 902 MHz και 928 MHz) και μπορεί να απαιτείται να ακροαστούν αν υπάρχει 
κάποιο σήμα προτού χρησιμοποιήσουν ένα κανάλι. Αν «ακούσουν» κάποιον άλλο 
αναγνώστη  να  χρησιμοποιεί  το  συγκεκριμένο  κανάλι,  πηγαίνουν  σε  κάποιο  άλλο 
κανάλι ώστε να αποφύγουν την παρεμβολή με τον αναγνώστη του καναλιού εκείνου. 
[135]

3.2.3 Βάση δεδομένων και Ενδιάμεσο Λογισμικό

Οι  αναγνώστες  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τα  περιεχόμενα  μιας  ετικέτας  ως 
κλειδί αναζήτησης σε μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων μπορεί να συσχετίσει 
πληροφορίες  για  το  προϊόν,  ημερολόγια  ιχνηλάτισης  (tracking logs)  ή  κάποια 
σημαντική πληροφορία διαχείρισης με μια συγκεκριμένη ετικέτα. Αυτόνομες βάσεις 
δεδομένων  μπορούν  να  κατασκευαστούν  από  οποιοδήποτε  έχει  πρόσβαση  σε 
περιεχόμενα ετικετών. Αυτό επιτρέπει πχ σε μη συχετιζόμενους χρήστες κατά μήκος 
της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  να  δημιουργήσουν  τις  δικές  τους  εφαρμογές.  Βέβαια, 
θεωρούμε  ως  δεδομένο,  ότι  υπάρχει  μια  ασφαλής  σύνδεση  μεταξύ  της  βάσης 
δεδομένων και του αναγνώστη ετικετών. 

Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  ετικέτες  είναι  χρήσιμες  μόνο  αν  υποστηρίζονται  με 
κάποιο τρόπο από μια βάση δεδομένων. Αυτό ισχύει κυρίως στις περιπτώσεις όπου οι 
ετικέτες δεν περιέχουν συγκεκριμένα δεδομένα (όπως τον κατασκευαστή και τους 
κωδικούς  του  προϊόντος).  Οι  ετικέτες  μπορεί  να  περιέχουν  δείκτες,  τυχαία 
(randomized)  ID’s ή  κρυπτογραφημένα  δεδομένα.  Παρόλο  που  ο  οποιοσδήποτε 
μπορεί  να  δημιουργήσει  μια  βάση  δεδομένων  από  το  μηδέν,  συνήθως  είναι 
οικονομικότερο να χρησιμοποιείται μια ήδη δημιουργημένη βάση δεδομένων η οποία 
περιέχει συσχετίσεις ετικετών. [114]
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Όμως  σε  κάποιες  βιβλιογραφίες  αναφέρεται  πως  το  τρίτο  βασικό  στοιχείο  των 
συστημάτων  RFID δεν  είναι  η  βάση  δεδομένων  αλλά  το  ενδιάμεσο  λογισμικό 
(middleware). 

Το  ενδιάμεσο  λογισμικό  είναι  ο  «αντιπρόσωπος»  του  RFID  αναγνώστη  στο 
πληροφοριακό σύστημα της εκάστοτε εταιρίας. Αναλαμβάνει να προωθεί προς τον 
αναγνώστη τα δεδομένα και τις εντολές που δέχεται από το πληροφοριακό σύστημα 
αλλά  και  τα  δεδομένα  και  τις  εντολές  που  δέχεται  από  τον  αναγνώστη  προς  το 
πληροφοριακό  σύστημα.  Οι  εντολές  προς  τον  αναγνώστη  αφορούν  κυρίως 
λειτουργίες που πρέπει να γίνουν πάνω σε μια ετικέτα (εύρεση ετικέτας, ανάγνωση 
κωδικού ετικέτας, ανάγνωση δεδομένων ετικέτας, εγγραφή δεδομένων στην ετικέτα, 
καταστροφή  ετικέτας  κ.α.)  αλλά  και  λειτουργίες  που  αφορούν  τον  ίδιο  τον 
αναγνώστη  (ανάγνωση  κατάστασης  αναγνώστη,  αλλαγή  ρυθμίσεων  αναγνώστη, 
ανάγνωση  κωδικού  αναγνώστη  κ.α.)  και  ονομάζονται   εντολές  αναγνώστη.  Τα 
δεδομένα που μεταφέρονται από τον αναγνώστη προς το πληροφοριακό σύστημα και 
αντίστροφα, αφορούν είτε δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια ετικέτα είτε δεδομένα 
που  απαιτούνται  για  την  επικοινωνία  του  πληροφοριακού  συστήματος  με  τον 
αναγνώστη. [123]

Εικόνα 11. Αρχιτεκτονική του RFID συστήματος
Πηγή:[123]
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3.3 Συχνότητες λειτουργίας 

Όπως το ραδιόφωνο εκπέμπει σε διάφορες συχνότητες έτσι ώστε να μπορούμε να 
ακούμε  διαφορετικά  κανάλια,  έτσι  και  τα  RFID συστήματα  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές συχνότητες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι RFID 
ετικέτες και αναγνώστες θα πρέπει να είναι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα για 
να μπορέσουν να  επικοινωνήσουν.  Οι  πιο συνηθισμένες  συχνότητες  για  τα  RFID 
συστήματα είναι η χαμηλή συχνότητα (low frequency) (περίπου στα 125  KHz),  η 
υψηλή συχνότητα (high frequency) (13.56 MHz) και η πολύ υψηλή συχνότητα (ultra 
high frequency) ή  UHF (860-960  MHz). Τα μικροκύματα (microwave) (2.45  GHz) 
χρησιμοποιούνται επίσης σε κάποιες εφαρμογές. 

Οι διαφορετικές συχνότητες έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία τις 
κάνουν καταλληλότερες για διαφορετικές εφαρμογές. Ως εκ τούτου, καλό είναι να 
υπάρχει συνεργασία με κάποιον έμπειρο σύμβουλο ή με το άτομο που θα αναλάβει 
την ενσωμάτωση του RFID συστήματος (integrator) ή με τον πωλητή, έτσι ώστε να 
επιλεγεί η κατάλληλη συχνότητα για την εφαρμογή που επιθυμείται.
 

3.3.1 Κατηγορίες συχνοτήτων

Η τεχνολογία  RFID λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα του διαθέσιμου εύρους ζώνης 
και  συνήθως χωρίζεται  στις  χαμηλές  (low,  LF),  υψηλές  (high,  HF),  πολύ υψηλές 
(ultra high,  UHF)  και  μικροκυματικές  (microwave)  συχνότητες.  Ο τρόπος  με  τον 
οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι συχνότητες αυτές καθορίζεται από την νομοθεσία και 
την αντίστοιχη αρχή που έχει η κάθε χώρα για την ρύθμιση των ραδιοκυμάτων (πχ 
στην  Νορβηγία  είναι  το  Norwegian  Post  and  Telecommunication  Authority). 
Μάλιστα, τα πεδία/ φάσματα που παραχωρούνται για βιομηχανικούς, επιστημονικούς 
και  ιατρικούς  σκοπούς  (industrial,  science  and  medical,  ISM)  είναι  τα  πιο 
ενδιαφέροντα και συχνά χρησιμοποιούνται μαζί με την τεχνολογία RFID. 

1) Χαμηλή Συχνότητα (Low Frequency )

Το εύρος μιας συσκευής RFID χαμηλής συχνότητας διαφέρει αρκετά από προϊόν σε 
προϊόν επειδή οι κατασκευαστές δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Το 
εύρος είναι μεταξύ 30 και 500 kHz αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται οι συχνότητες 
κοντά στα 125 kHz για τις ετικέτες και τους αναγνώστες χαμηλής συχνότητας. 

Πιο  συγκεκριμένα,  τα  RFID συστήματα  χρησιμοποιούν  συνήθως  τη  ζώνη 
συχνοτήτων από 125 KHz ως 134 KHz ενώ ένα τυπικό LF RFID σύστημα λειτουργεί 
στα 125 KHz ή 134.2 KHz. [125] [88]

Γενικά, το φάσμα κάτω από τα 135  KHz έχει αρκετό ενδιαφέρον καθώς έχει την 
ικανότητα να θέτει σε λειτουργία με επαγωγικό τρόπο ζεύγη συστημάτων (operate 
inductively coupled systems)  σε περιοχές με ισχυρές δυνάμεις μαγνητικού πεδίου. 
[36] [88]

Τα RFID συστήματα που λειτουργούν σε χαμηλή συχνότητα:
 Έχουν μικρότερο εύρος/ εμβέλεια ανάγνωσης και χαμηλότερο κόστος για το 

σύστημα. 
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 Στην  πλειοψηφία  τους  λειτουργούν  χωρίς  να  χρειάζεται  να  υπάρχει 
ενσωματωμένη μπαταρία στις ετικέτες τους καθώς χρησιμοποιούν λιγότερη 
ενέργεια.

  Χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  πρόσβαση  ασφαλείας  (security access), 
ιχνηλάτιση/ παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων (asset tracking) και σε 
εφαρμογές αναγνώρισης ζώων. 

 Δεν είναι τόσο ευαίσθητα σε θόρυβο που προκαλείται από τα μέταλλα και τον 
ηλεκτρισμό (metal and electrical noise). [88]

 Είναι  αρκετά  αποτελεσματικά  αν  στο  περιβάλλον  λειτουργίας  υπάρχουν 
μέταλλα, υγρά, χιόνι, λάσπη ή σκόνη.

 Χρησιμοποιούν  συνήθως  παθητικές  ετικέτες  και  έχουν  χαμηλές  ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων από την ετικέτα στον αναγνώστη. [125]

Όσον αφορά τις ετικέτες χαμηλής συχνότητας:
 Μπορούν ευκολότερα να εισχωρήσουν μέσα από μη-μεταλλικές ουσίες.
 Είναι  ιδανικές  για  την  σάρωση αντικειμένων με  υψηλή περιεκτικότητα  σε 

νερό, όπως τα φρούτα.
 Η εμβέλεια  ανάγνωσής  τους  περιορίζεται  σε  λιγότερο  από  ένα  foot (0.33 

μέτρα). [135]

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η ζώνη χαμηλών (LF) συχνοτήτων είναι αποδεκτή 
παγκοσμίως. [125] 

2) Υψηλή Συχνότητα (High frequency)

   Τα συστήματα υψηλής συχνότητας λειτουργούν μεταξύ 10-15  MHz 12,  αλλά τα 
13.56 ΜΗz είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

Τα συστήματα υψηλής συχνότητας έχουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μεγαλύτερες 
ταχύτητες ανάγνωσης σε σχέση με τα συστήματα χαμηλής συχνότητας. Το κόστος 
των συστημάτων αυτών δεν είναι πολύ υψηλό, παρόλο που είναι μεγαλύτερο από 
αυτό των συστημάτων χαμηλής συχνότητας. Έτσι τα συστήματα αυτά θεωρούνται 
φθηνά/ οικονομικά και συνήθως χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πρόσβασης (access 
control)  και στις έξυπνες κάρτες. [88] Επίσης, ένα τυπικό  RFID σύστημα υψηλής 
συχνότητας  (HF)  χρησιμοποιεί  παθητικές  ετικέτες  και  η  ταχύτητα  μετάδοσης 
δεδομένων από την ετικέτα στον αναγνώστη είναι χαμηλή. [125]

Όσον αφορά τις ετικέτες υψηλής συχνότητας, αυτές λειτουργούν καλύτερα όταν 
βρίσκονται πάνω σε αντικείμενα τα οποία είναι φτιαγμένα από μέταλλο και μπορούν 
να λειτουργήσουν κοντά σε αγαθά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Έχουν μέγιστη 
εμβέλεια ανάγνωσης τα 3 feet (1 μέτρο).  [135]

Τέλος, η  HF ζώνη συχνοτήτων είναι αποδεκτή παγκοσμίως. [125]

3) Πολύ υψηλή συχνότητα (Ultra High Frequency)

Τα  συστήματα  πολύ  υψηλής  συχνότητας  λειτουργούν  σε  συχνότητες  που 
κυμαίνονται  από  400  MHz έως  1000  MHz και  από  2.4  GHz έως  2.5  GHz.  Για 
παράδειγμα, ένα τυπικό παθητικό UHF RFID σύστημα λειτουργεί στα 915 MHz στις 

12 Σύμφωνα με άλλες πηγές η υψηλή συχνότητα ποικίλει από 3 MHz ως 30 MHz. [125]
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Η.Π.Α. και στα 868 MHz στην Ευρώπη, ενώ ένα τυπικό ενεργό UHF RFID σύστημα 
λειτουργεί στα 315 MHz και 433 MHz. [125] [88]

Όσον αφορά τα συστήματα πολύ υψηλής συχνότητας:
 Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν μπορεί να είναι πολύ ακριβή συγκρινόμενη 

με τα παραπάνω συστήματα,  μολονότι  το πρότυπο  EPC έχει  θέσει  κάποια 
όρια σχετικά με το κόστος του αναγνώστη και της ετικέτας και η βιομηχανία 
αγωνίζεται να τα ικανοποιήσει. 

 Έχουν πολύ μεγάλο εύρος ανάγνωσης  και υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης. 
 Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, στα συστήματα πολύ υψηλής συχνότητας 

(ultra high frequency) απαιτείται η οπτική επαφή.
 Χρησιμοποιούνται  για  εφαρμογές όπως η παρακολούθηση/  ιχνηλάτιση των 

σιδηροδρομικών  αμαξοστοιχιών  (railroad cars)  και  η  αυτοματοποιημένη 
συλλογή των διοδίων. [88]

 Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργές και παθητικές ετικέτες.
 Έχει παρατηρηθεί ότι η απόδοσή τους δεν είναι καλή όταν παρευρίσκονται 

μέταλλα και υγρά. [125]
 Το κακό είναι  ότι  χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια και  είναι  λιγότερο 

πιθανό να μπορούν να περάσουν διαμέσω διαφόρων υλικών. 
 Τείνουν  να είναι  πιο κατευθυνόμενες  (directed)  γι’αυτό και  απαιτούν ένα 

«καθαρό μονοπάτι» (clear path) μεταξύ της ετικέτας και του αναγνώστη.
 Οι  UHF ετικέτες  μπορεί  να  είναι  καλύτερες  σε  σχέση με  τις  άλλες,  όσον 

αφορά το σκανάρισμα κουτιών με αγαθά καθώς αυτά περνούν μέσα από την 
πόρτα μιας αποθήκης.  [135]

Να  επισημανθεί  τέλος,  ότι  η  UHF ζώνη  συχνοτήτων  δεν  είναι  αποδεκτή 
παγκοσμίως. [125]

4) Μικροκυματική συχνότητα (Microwave Frequency)

Το πεδίο αυτό επικαλύπτεται μερικώς από την  UHF και μερικοί θεωρούν τα 2.4 
GHz ως  μικροκυματική  συχνότητα.  Υπάρχουν  και  κάποιες  RFID εφαρμογές  σε 
ακόμα υψηλότερες συχνότητες όπως το φάσμα των 5.8 GHz. [88] Γενικά η ζώνη των 
μικροκυμάτων  περιλαμβάνει  τις  συχνότητες  άνω  του  1  GHz.  Ένα  τυπικό  RFID 
σύστημα μικροκυμάτων λειτουργεί στα 2.45 GHz ή 5.8 GHz. Η συχνότητα 2.4 GHz 
καλείται  Βιομηχανική,  Επιστημονική   και  Ιατρική   ζώνη  (Industry,Scientific and 
medical-ISM) και είναι αποδεκτή παγκοσμίως. [125]

Τα συστήματα που λειτουργούν στην ζώνη των μικροκυμάτων:
 Χρησιμοποιούν υλικό (hardware) το οποίο είναι ακριβό. [88]
 Χρησιμοποιούν ημι-παθητικές και παθητικές ετικέτες.
 Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι πάρα πολύ υψηλή. 
 Η  απόδοσή  τους  είναι  πολύ  χαμηλή  όταν  λειτουργούν  σε  περιβάλλον  με 

μέταλλα και υγρά. [125]

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παραθέτονται  ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά  των 
τεσσάρων ζωνών συχνοτήτων καθώς και ορισμένες εφαρμογές τους.
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Πίνακας 7. Συχνότητες τεχνολογίας RFID
Πηγή: [123]

3.3.2 Συχνότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές

Τα  περισσότερα  εμπορικά  RFID συστήματα  λειτουργούν  στην  UHF ζώνη 
συχνοτήτων, δηλαδή ανάμεσα στα 859 και 915  MHz ή σε υψηλή συχνότητα (HF) 
στα  13.56  MHz.  Η  UHF ζώνη  χρησιμοποιείται  συνήθως  σε  εφαρμογές  που 
σχετίζονται  με  την  εφοδιαστική αλυσίδα  ή  σε  αυτοματοποιημένες  επιχειρησιακές 
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δραστηριότητες.  Μάλιστα,  το  EPCglobal’s Gen 2  πρότυπο (που  περιγράφεται  σε 
επόμενο κεφάλαιο) αποτελεί μια UHF τεχνολογία. 

Βέβαια, η RFID τεχνολογία χρησιμοποιεί αρκετά και άλλες συχνότητες όπως είναι 
τα 125 MHz, που αποτελεί μια συχνότητα με μικρό εύρος και αξιοποιείται συνήθως 
στην  αναγνώριση  των  οχημάτων,  αλλά  και  τα  430  MHz και  2.45  GHz που 
χρησιμοποιούνται  σε  συνδυασμό  με  ακριβές  ετικέτες  (που  τροφοδοτούνται  από 
μπαταρία) για αναγνώριση/ ταυτοποίηση η οποία απαιτεί μεγάλο εύρος ανάγνωσης. 

Όπως  είναι  προφανές,  κάθε  ζώνη  συχνοτήτων  έχει  τα  πλεονεκτήματα  και  τα 
μειονεκτήματά της. Για παράδειγμα, οι χαμηλές συχνότητες 125-134 kHz και 13.56 
MHz λειτουργούν καλύτερα δίπλα στο νερό ή σε ανθρώπους, σε σχέση τις ετικέτες 
που  εκπέμπουν  σε  υψηλότερες  συχνότητες.  Για  τον  λόγο  αυτό  η  επιλογή  της 
συχνότητας εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. 

Συγκεντρωτικά  τα  χαρακτηριστικά  κάθε  ζώνης  συχνοτήτων  καθώς  και  οι 
κυριότερες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ζώνη 
Συχνότητας

Εύρος Χαρακτηριστικά Εφαρμογές

Χαμηλή

100-300 
ΚHz

• Μικρό εύρος
   ανάγνωσης
• Μικρό κόστος
• Χαμηλή     ταχύτητα
   ανάγνωσης
• Αδυναμία
   ανάγνωσης

    πολλών  ετικετών    
    ταυτόχρονα

• Έλεγχος πρόσβασης 
• Ταυτοποίηση/εντοπισµό

ς    
    ζώων 
• Έλεγχος αποθεµάτων 
• Εκκίνηση αυτοκινήτων 

Υψηλή 1-15
MHz

• Μέτριο εύρος
   ανάγνωσης
• Χαμηλό κόστος  σε

ορισμένες  περιπτώσεις 
• Μέτρια ταχύτητα 

    ανάγνωσης

• Ηλεκτρονική 
παρακολούθηση   

     αντικειµένων (EAS) 
• Έλεγχος αποθεµάτων 
• Έξυπνες κάρτες 
• Εφοδιαστική αλυσίδα- 
     ανίχνευση παλετών και  
     κιβωτίων 

Πολύ
Υψηλή

300 
ΜHz
-1GHz

• Μεγάλο εύρος
   ανάγνωσης 
• Mεγάλη  ταχύτητα  
   ανάγνωσης
• Aπαιτούμενη οπτική 
   επαφή 
• Yψηλό κόστος

• Παρακολούθηση  
    αυτοκινητόδρομου 
• Συστήματα διοδίων 
• Εφοδιαστική αλυσίδα 
• Έλεγχος πρόσβασης 
• Συστήματα πληρωμών 
• Έλεγχος αποσκευών 
• Βιβλιοθήκες

• Μεγάλο εύρος 
   ανάγνωσης
• Δυνατότητα 
   ανάγνωσης με 

• Εντοπισμός και 
ιχνηλάτηση      

    αντικειμένων
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Μικροκύματα 2.45/5.8 
GHz

   την χρήση ενός  
   φορητού αναγνώστη 
   από απόσταση 46cm 
   και με την χρήση 
   ενός αναγνώστη που 
είναι προσαρτημένος  
   σε πόρτες από 
   απόσταση  ως και  
   122 cm
• Μεγάλη  ταχύτητα
 μετάδοσης δεδομένων
•   Δημιουργία
    παρεμβολών από  
    προϊόντα σε υγρή 

     μορφή και από 
    αντανακλάσεις  
    μεταλλικών  

     αντικειμένων.
Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά των διαφόρων ζωνών συχνοτήτων
Πηγή: [135] 

3.3.3 Διεθνής διαχείριση των συχνοτήτων

Οι περισσότερες χώρες έχουν καθορίσει την περιοχή των  125 KHz ή των 134 KHz 
στο ραδιοφωνικό φάσμα (radio spectrum) για τα συστήματα χαμηλής συχνότητας ενώ 
τα 13.56 ΜΗz χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τα συστήματα υψηλής συχνότητας. 
Το  κακό  με  τα  UHF RFID συστήματα  είναι  ότι  άρχισαν  να  χρησιμοποιούνται 
πρόσφατα (από τα μέσα της δεκαετίας του 1990) και οι διάφορες χώρες δεν έχουν 
προσδιορίσει  μια μοναδική περιοχή του  UHF φάσματος  για  τα  RFID.  Η Ευρώπη 
χρησιμοποιεί  τα  868  MHz για  τα  UHF ενώ  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες 
χρησιμοποιούνται  τα  915  MHz.  Μέχρι  προσφάτως,  η  Ιαπωνία  δεν  επέτρεπε  την 
χρήση του UHF φάσματος, αλλά τώρα εξετάζει την απελευθέρωση της περιοχής των 
960 ΜΗz για την εν λόγω τεχνολογία. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουν αρκετά 
χρόνια έως ότου όλες οι κυβερνήσεις συμφωνήσουν σε μια UHF συχνότητα (single 
UHF band), παρόλο που είναι πολλές οι συσκευές που χρησιμοποιούν το φάσμα αυτό 
για την τεχνολογία RFID.

Όμως οι κυβερνήσεις δεν αποφασίζουν μόνο για την χρήση των συχνοτήτων αλλά 
ρυθμίζουν και την ισχύ των αναγνωστών έτσι ώστε να περιοριστούν οι παρεμβολές 
από άλλες συσκευές. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες ομάδες, όπως η Πρωτοβουλία 
του  Παγκόσμιου  Εμπορίου  (Global Commerce Initiative),  που  προσπαθούν  να 
ενθαρρύνουν τις  κυβερνήσεις  να συμφωνήσουν για  τις  συχνότητες  και  την  έξοδο 
(output)  των  αναγνωστών.  Για  να  ξεπεραστεί  πάντως  το  πρόβλημα  αυτό  οι 
κατασκευαστές  των  ετικετών  και  των  αναγνωστών  προσπαθούν  να  αναπτύξουν 
συστήματα  τα  οποία  μπορούν  να  λειτουργήσουν  σε  περισσότερες  από  μια 
συχνότητες.[135]

Όμως, δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος δημόσιος οργανισμός που να είναι υπεύθυνος 
για την διαχείριση των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία RFID και 
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για τον λόγο αυτό επιδιώκεται ένας βαθμός ομοιομορφίας τριών περιοχών: Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή, Αφρική και Πρώην Σοβιετική Ένωση (Περιοχή 1), Βόρεια και Νότια 
Αμερική (Περιοχή 2) και Άπω Ανατολή, Αυστραλασία και Ιαπωνία (Περιοχή 3). Από 
κει και πέρα κάθε χώρα διαχειρίζεται τις κατανομές συχνότητας σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που ορίζονται από αυτές τις τρεις περιοχές αλλά και με την βοήθεια 
κάποιου οργανισμού, όπως:

 Η.Π.Α: FCC (Federal Communications Commission)
 Καναδάς: DOC (Department of Communication)
 Ευρώπη: ERO, CEPT, ETSI
 Ιαπωνία: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 
                 Telecommunication)
 Κίνα: Ministry of Information Industry
 Ωκεανία: Australian Communication Authority, New Zealand Ministry of 
                   Economic Development  [125]

Εικόνα 12. Χωρισμός του κόσμου σε τρεις περιοχές για την διαχείριση των συχνοτήτων
Πηγή: [125]

Οι  κατανομές  συχνοτήτων  για  χρήση  από  την  τεχνολογία  RFID στις  διάφορες 
περιοχές είναι:

Περιοχή 1 : Ευρώπη και Αφρική
Στην  περιοχή  1  έχουμε  τις  CEPT χώρες  όπου  χρησιμοποιούνται  οι  συχνότητες 

869.4 - 869.65  MHz και 865.6 - 867.6  MHz, ενώ στην Νότια Αφρική οι 869.4 - 
869.65 MHz και  915.2 - 915.4 MHz.

Περιοχή 2 : Αμερική
Στην περιοχή 2 οι Η.Π.Α, Καναδάς και Μεξικό χρησιμοποιούν τα 902 - 928 MHz, 

ενώ στην Κεντρική και Νότια Αμερική οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι 
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παρόμοιες με την Βόρεια Αμερική  αλλά υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις  από 
χώρα σε χώρα.
 
Περιοχή 3 

Στην περιοχή 3 η Αυστραλία χρησιμοποιεί τα 918 - 926 MHz, η Νέα Ζηλανδία τα 
864 -  868  MHz, οι  περιοχές της Ασίας ακολουθούν τους κανονισμούς του  CEPT 
εκτός από την Ταϊβάν που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του FCC, η Ιαπωνία 
χρησιμοποιεί τα 950 - 956 MHz (που είναι προσωρινές δοκιμές ανάθεσης), η Νότια 
Κορέα τα 910 - 914 MHz και η Σιγκαπούρη [8] τα 866 - 869 MHz, 868.1 - 869 MHz 
και 924 - 925 MHz. [102]

3.3.3.1 Περιορισμοί στην χρήση των συχνοτήτων

Υπάρχουν  κάποιοι  περιορισμοί  που  αφορούν  τις  συχνότητες  που  θα 
χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 Οι RFID ετικέτες χαμηλής συχνότητας (LF: 125 - 134 KHz και 140 - 148.5 
KHz)  και  υψηλής  συχνότητας  (HF:  13.56  MHz)  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν δίχως άδεια. 

 Η  πολύ  υψηλή  συχνότητα  (UHF:  868  MHz-928  MHz)  δεν  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως διότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο. 

 Στην Βόρειο Αμερική, η UHF είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια 
για τις συχνότητες 908 - 928 MHz, αλλά υπάρχουν περιορισμοί για την ισχύ 
μετάδοσης. 

 Στην Ευρώπη είναι υπό εξέταση οι  UHF συχνότητες 865.6 - 867.6 MHz. Η 
χρήση της επιτρέπεται χωρίς άδεια μόνο για 869.40 - 869.65 MHz, αλλά και 
πάλι υπάρχουν περιορισμοί στην ισχύ μετάδοσης. 

 Το UHF πρότυπο της Βόρειας Αμερικής (908-928 MHz) δεν είναι αποδεκτό 
στη Γαλλία καθώς παρεμβάλλεται στη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται 
από τον στρατό. 

 Στην Κίνα και την Ιαπωνία δεν υπάρχει κανονισμός για την χρήση της UHF 
ζώνης. Για κάθε εφαρμογή στην UHF ζώνη σε αυτές τις περιοχές απαιτείται 
άδεια. 

 Στην  Αυστραλία  και  τη  Νέα  Ζηλανδία  χρησιμοποιούνται  χωρίς  άδεια  οι 
συχνότητες 918 - 926 MHz με περιορισμούς όμως στην ισχύ μετάδοσης.

3.3.3.2 Διεθνείς κανονισμοί για τις συχνότητες

   Ορισμένοι διεθνείς κανονισμοί για τις διάφορες ζώνες συχνοτήτων: 

Περιοχή LF HF UHF Microwave

Η.Π.Α. 125–134ΚHz 13.56MHz 902-928 MHz 2400–2483.5 MHz
5725–5850 MHz

Ευρώπη 125–134KHz 13.56MHz 865–865.5 MHz 2.45 GHz
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865.6–867.6 MHz
867.6–868 MHz

Ιαπωνία
125–134KHz 13.56MHz Δεν επιτρέπεται.

Μόνο 950–956 MHz 
για πειραματισμό

2.45 GHz

Σινγκαπούρη 125–134KHz 13.56MHz 923–925 MHz 2.45 GHz

Κίνα 125–134KHz 13.56MHz

Δεν επιτρέπεται
Μελλοντικά:
840–843 MHz και/ή 
917-925 MHz.

2446–2454 MHz

Πίνακας 9. Κανονισμοί για την RFID συχνότητα
Πηγή: RFID: A Technology Overview, Sandip Lahiri,2005 [82]

Χώρα UHF φάσμα για RFID τεχνολογία
Αργεντινή 902-928 MHz
Αυστραλία 920-926 MHz

Αυστρία 920-926 MHz
Βραζιλία 9002-907,5 MHz,915-928  MHz
Καναδάς 902-928 MHz

Χιλή 902-928 MHz
Κόστα-Ρίκα 902-928 MHz

Δανία 865.6-867.6 MHz
Φινλανδία 865.6-867.6 MHz
Γερμανία 865.6-867.6 MHz

Ελλάδα
865.6-867.6 MHz

In progress

Κίνα
865-868 MHz

920-925 MHz
Ινδία 865-867 MHz

Ιαπωνία
952-954MHz

952-955MHz

Κορέα
908.5-910 MHz

910-914 MHz

Σινγκαπούρη
866-869 MHz

923-925 MHz

Νότια Αφρική
865.6-867.6 MHz

917-921 MHz
Ισπανία 865.6-867.6 MHz

Νέα Ζηλανδία 864-868 MHz
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Μεξικό 902-928 MHz
Ηνωμένο Βασίλειο 865.6-867.6 MHz

Ταϊβάν 922-928 MHz
Η.Π.Α. 902-928 MHz

Πίνακας 10. Κανονισμοί για την χρήση της RFID τεχνολογίας στο UHF φάσμα
Πηγή: Regulatory status for using RFID in the UHF spectrum,GS1 EPDGlobal, 2006[51]

3.3.3.3 Κατανομή συχνοτήτων στην Ελλάδα και Εθνικός Κανονισμός Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)

Ο  Εθνικός  Κανονισμός  Κατανομής  Ζωνών  Συχνοτήτων  (ΕΚΚΖΣ)  περιέχει  τις 
διατάξεις που αναφέρονται στις μόνιμες εκχωρήσεις συχνοτήτων σε περίοδο ειρήνης, 
στην Ελληνική Επικράτεια, για τη χρήση  του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz 
μέχρι  1000  GHz.  O  ΕΚΚΖΣ  έχει  ως  στόχο  την  ορθή  χρήση  του  φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο 
σαν  βασικό  βοήθημα.  Εκχωρήσεις  συχνοτήτων  που  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τον 
ΕΚΚΖΣ πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν και να συμμορφωθούν με αυτόν το 
ταχύτερο δυνατό. Ο ΕΚΚΖΣ δεν εφαρμόζεται στις διεθνείς σχέσεις. 

Με το νέο EKKZΣ, η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με το πρότυπο ETSI ΕΝ 302-
308 γεγονός που σημαίνει ότι εφαρμογές RFID με τη χρήση του προτύπου Electronic 
Product Code, Generation - 2 (EPC/G2) θα ανθίσουν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα 
με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων [125]:

• Η  ζώνη  συχνοτήτων  865-868  ΜΗz  χρησιμοποιείται  από  τις  Ένοπλες 
Δυνάμεις  χωρίς να απαιτείται άδεια για τη λειτουργία συσκευών μικρής 
εμβέλειας  σε  RFID εφαρμογές  και  οι  οποίες  είναι  σύμφωνες  με  τις 
διατάξεις  του  Προεδρικού  Διατάγματος  44/2002  και  τη  Σύσταση 
ERC/REC 70.03.

• Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιείται και η ζώνη συχνοτήτων 2446-2454 
MHz, με τη μόνη διαφορά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 
χρήστες για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

• Στα πλαίσια του ΕΚΚΖΣ, εφαρμογές  ραδιοσυχνικής  αναγνώρισης είναι 
δυνατό να λειτουργούν χωρίς άδεια εντασσόμενες σε άλλες κατηγορίες 
συσκευών  μικρής  εμβέλειας  (Short  Range  Devices  -  SRD)  με  βάση 
συγκεκριμένους  ισχύοντες  αυστηρούς  περιορισμούς  που  έχουν  ήδη 
περιγραφεί. 

• Δεν προβλέπεται σήμερα η χωρίς άδεια λειτουργία RFID συσκευών στην 
περιοχή των 900MHz τόσο με βάση τον ΕΚΚΖΣ, όσο και με την τρέχουσα 
έκδοση της Σύστασης ERCREC 70-03.  

• Για  την  λειτουργία  RFID συσκευών  χωρίς  άδεια,  η  Εθνική  Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)  με  βάση  τον  Εθνικό 
Κανονισμό  Κατανομής  Ζωνών  Συχνοτήτων  (ΕΚΚΖΣ)  ορίζει  μόνο  τις 
συχνότητες 2400-2483,5 MHz, οπότε η εμβέλεια περιορίζεται σε λιγότερο 
από ένα μέτρο. Ωστόσο αναμένεται να συμπεριληφθούν και άλλες ζώνες 
συχνοτήτων στο μέλλον. [122] [121]
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3.4 Κόστος εφαρμογής της τεχνολογίας RFID

Το  κόστος  της  εφαρμογής  της  τεχνολογίας  RFID δεν  μπορεί  να  δοθεί  με  ένα 
ακριβές  ποσό  καθώς  επηρεάζεται  από  το  είδος  της  εφαρμογής,  το  μέγεθος  της 
εγκατάστασης, τον τύπο του συστήματος αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες.  

Πιο συγκεκριμένα, το πιο προφανές κόστος είναι η αγορά του τεχνικού εξοπλισμού, 
των  ετικετών  και  των  αναγνωστών.  Εκτός  από  το  κόστος  των  ετικετών  και  των 
αναγνωστών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν και ένα ενδιάμεσο λογισμικό 
(middleware)  το  οποίο  θα  φιλτράρει  τα  RFID δεδομένα.  Επίσης  στο  κόστος  των 
ετικετών  και  των  αναγνωστών  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  και  η  απαραίτητη 
υποδομή για την αναμετάδοση των σημάτων από τον αναγνώστη σε μια κεντρική 
μονάδα.  Τα  RFID συστήματα  δημιουργούν  τεράστιες  ποσότητες  δεδομένων,  με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ως προς το σύστημα το οποίο 
θα διαχειρίζεται  την ροή των δεδομένων.  Για παράδειγμα,  τα συστήματα βάσεων 
δεδομένων  πιθανόν  να  χρειάζονται  ανανέωση/αναβάθμιση,  αφού  θα  πρέπει  να 
ανταπεξέλθουν στις αυξημένες αναζητήσεις  που θα διενεργούνται.  Παρομοίως,  θα 
πρέπει να συνδεθούν τα υπάρχοντα συστήματα δεδομένων μεταξύ τους (που συνήθως 
είναι  ERP συστήματα).  [88]  Ακόμα,  θα  πρέπει  να  αναβαθμιστούν  οι  διάφορες 
επιχειρησιακές εφαρμογές (όπως τα συστήματα διαχείρισης των αποθηκών), ίσως και 
τα δίκτυα εντός των εγκαταστάσεών της επιχείρησης, αλλά πιθανώς να χρειαστεί και 
ένα άτομο το οποίο θα αναλάβει την ολοκλήρωση του  RFID συστήματος (system 
integrator). Επιπρόσθετα, το κόστος για τους αναγνώστες, περιλαμβάνει όχι μόνο την 
εγκατάστασή τους, αλλά και την ανάγκη τους για ηλεκτρική ενέργεια καθώς και την 
σύνδεσή τους σε ένα εταιρικό (corporate) δίκτυο.  [135] Τέλος, είναι σημαντικό να 
εξετασθεί  και  το  κόστος  σχεδιασμού  της  εφαρμογής  και  εκπαίδευσης  του 
προσωπικού το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό. [88]

Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται   αναλυτικότερα κάποια  ζητήματα  σχετικά  με  το 
κόστος.

3.4.1 Ετικέτες και αναγνώστες 

Το πρότυπο που δημιουργήθηκε από το Auto-ID Center για τον  EPC (Electronic 
Product Code) διατυπώνει ότι στόχος είναι να γίνουν οι ετικέτες και οι αναγνώστες 
φθηνοί, με το ακόμα ασύλληπτο ποσό των 5 cents για τις ετικέτες και $100 για τον 
αναγνώστη. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί εφόσον υιοθετηθεί τόσο πολύ η RFID 
τεχνολογία ώστε να κατασκευάζονται τεράστιες ποσότητες ετικετών κάθε χρόνο.  Το 
καλό είναι ότι το κόστος έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να 
μειώνεται όσο εξαπλώνεται η χρήση τους. 13 [88]

Γενικά, το κόστος για την αγορά των ετικετών κυμαίνεται από 10  cents έως 100$ 
ανά τεμάχιο, ενώ είναι αρκετές εκατοντάδες δολάρια για ορισμένους αναγνώστες.  

13 Μάλιστα κάποιες εταιρείες που είναι χορηγοί και συνεργάτες του Auto-ID Center, όπως η Alien 
Technology και η ThingMagic που κατασκευάζουν ετικέτες και αναγνώστες αντίστοιχα, έχουν ήδη 
πλησιάσει αρκετά αυτές τις επιθυμητές τιμές. [88]
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3.4.1.1 Κόστος ετικέτας

Οι  περισσότερες  εταιρείες  που  πωλούν  ετικέτες  δεν  αναφέρουν  τιμές  επειδή  η 
τιμολόγηση  βασίζεται  στην  ποσότητα  (volume)  της  παραγγελίας,  το  μέγεθος  της 
μνήμης στην ετικέτα και την συσκευασία της ετικέτας (πχ αν είναι τοποθετημένη σε 
πλαστικό περίβλημα ή ενσωματωμένη σε μια ετικέτα). Γενικά, ένα EPC ένθεμα των 
96  bit (96  bit EPC inlay) (ένα κύκλωμα και μια κεραία τοποθετημένα πάνω σε ένα 
υπόστρωμα (substrate))  κοστίζει  από 7  έως 15  cents Η.Π.Α.  Εάν η  ετικέτα  είναι 
ενσωματωμένη  σε  μια  ετικέτα  θερμικής  μεταφοράς  (thermal transfer label)  πάνω 
στην οποία οι εταιρείες μπορούν να τυπώσουν ένα ραβδωτό κώδικα, η τιμή αυξάνεται 
στα  15  cents και  πάνω.  Οι  ετικέτες  χαμηλής  και  υψηλής  συχνότητας  συνήθως 
κοστίζουν λίγο περισσότερο.

Η  Gillette παρήγγειλε  500  εκατομμύρια  ετικέτες  από  την  Alien  Technology. 
Παρόλο  που  κανείς  δεν  αποκάλυψε  την  τιμή  της  κάθε  ετικέτας,  ο  πρόεδρος  της 
Gillette (Gillette’s VP)  Dick Cantwell,  ανέφερε σε μια συνέντευξή του στο  RFID 
Journal ότι  το  κόστος  της  κάθε  ετικέτας  ήταν  αρκετά  χαμηλότερο  των 10  cents. 
Σχετικά με την πιθανότητα να υπάρξουν ετικέτες των 5 cents, ο ίδιος ανέφερε ότι κάτι 
τέτοιο  είναι  πολύ  πιθανό  να  επιτευχθεί  σύντομα  με  την  συνεργασία  που  έχει 
αναπτύξει η  Gillette με την Alien. Μάλιστα εξετάζονται επιπρόσθετες δυνατότητες 
μέσω της εκτύπωσης και της συσκευασίας έτσι ώστε το κόστος να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο κατά 20% με 40%, ενσωματώνοντας το κύκλωμα απευθείας μέσα στο 
τύπωμα της συσκευασίας. 

3.4.1.2 Κόστος αναγνώστη

Όσον αφορά τους αναγνώστες, οι περισσότεροι  UHF αναγνώστες κοστίζουν από 
$500-$2000, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής.  Οι εταιρίες  μπορεί  να 
πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστά την κάθε κεραία αλλά και τα απαραίτητα καλώδια. 
Οι κεραίες κοστίζουν περίπου $250 και περισσότερο. Γενικά, η τιμή των αναγνωστών 
αναμένεται να μειωθεί καθώς οι εταιρείες θα τους αγοράζουν σε μεγάλες ποσότητες. 

Οι αναγνώστες χαμηλής και υψηλής συχνότητας έχουν αρκετές διακυμάνσεις ως 
προς  την  τιμή,  οι  οποίες  οφείλονται  σε  διαφορετικούς  παράγοντες.  Ένα  μοντέλο 
αναγνώστη χαμηλής συχνότητας το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε κάποια 
άλλη συσκευή μπορεί να κοστίζει λιγότερο από $100, ενώ ένας πλήρως λειτουργικός 
και αυτόνομος αναγνώστης μπορεί να κοστίζει  $750.  Η τιμή για  τα μοντέλα των 
αναγνωστών  υψηλής  συχνότητας  κυμαίνεται  μεταξύ  $200  έως  και  $300.  Ένας 
αυτόνομος αναγνώστης μπορεί να κοστίζει γύρω στα $500. [135]

Όμως,  σύμφωνα  με  το  Auto-ID Center η  τιμή  των  αναγνωστών  θα  μειωθεί 
δραματικά  όταν  οι  πωλήσεις  τους  αυξηθούν.  Έτσι  αν  παράγονται  100.000 
αναγνώστες, η τιμή τους θα είναι περίπου $500, αλλά καθώς οι πωλήσεις αυξάνονται 
στα 2 εκατομμύρια το κόστος των ετικετών θα μειωθεί στα $70. 

Ο  στόχος  του  Auto-ID Center σχετίζεται  περισσότερο  με  εταιρείες  οι  οποίες 
δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις. Κάποιες εξειδικευμένες εταιρείες μπορεί 
να επωφεληθούν από άλλες λύσεις και πρότυπα. Για παράδειγμα, η  Marathon Oil 
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χρησιμοποιεί την τεχνολογία RFID για την εξόρυξη πετρελαίου. Η εταιρεία αυτή έχει 
ενσωματώσει αναγνώστες με κόστος έως και $3.000 σε εργαλεία διάτρησης και σε 
βαλβίδες απομόνωσης (isolation valves) τα οποία χρησιμοποιούνται βαθιά μέσα στην 
πετρελαιοπηγή.  Με  την  χρήση  μιας  RFID ετικέτας  μπορεί  αν  αποφασιστεί  με 
ακρίβεια  σε  ποιο  βάθος  θα  πρέπει  να  τρυπηθούν  οι  εσωτερικοί  τοίχοι  της 
πετρελαιοπηγής. Οι ετικέτες και οι αναγνώστες θα πρέπει να αντέξουν θερμοκρασίες 
έως και 300 βαθμούς Fahrenheit (περίπου 150 βαθμούς Κελσίου) και πιέσεις έως και 
15000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα (περίπου 103 MPa). Γι’ αυτούς τους λόγους η 
τιμή τους είναι τόσο υψηλή σε σχέση με την τιμή στα συστήματα λιανικής. 

Στο τέλος θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος του εξοπλισμού που απαιτείται για 
την  διεκπεραίωση  των  εργασιών  και  στην  συνέχεια  να  εκτιμηθεί  αν  θα  υπάρξει 
κάποια απόδοση επένδυσης (return of investment). [88]

Η  ThingMagic που πρόσφατα συνεργάστηκε με την  Intel ώστε να αναπτύξει τον 
αναγνώστη  χαμηλού  κόστους,  αναφέρει  ότι  μελετώντας  συσκευές  με  παρόμοια 
πολυπλοκότητα,  πχ  ένα  τυπικό  802.11  σημείο  πρόσβασης,  μπορεί  κανείς  να 
υπολογίσει  το  προγραμματιζόμενο  κόστος.  Τα  σημεία  πρόσβασης  (access points) 
πωλούνται στην τιμή των $100. [141][142][154]

3.4.2 Η υποδομή για τα σήματα 

Αφού τοποθετηθούν οι αναγνώστες και  οι  ετικέτες,  πρέπει τα σήματα από τους 
αναγνώστες να μεταδοθούν στους εξυπηρετητές (servers) οι οποίοι θα αναλάβουν την 
διαχείριση  των  δεδομένων.  Το  δίκτυο  των  αναγνωστών  μπορεί  να  είναι  ένα 
συνηθισμένο WLAN το οποίο να συνδέεται με ιδιόκτητους εξυπηρετητές ή με κάποιο 
δημόσιο  εξυπηρετητή,  όπως  οι  PML εξυπηρετητές  του  Auto-ID Center που 
βρίσκονται τοποθετημένοι στο διαδίκτυο. Αν η εταιρεία έχει ήδη στήσει ένα WLAN 
τότε ίσως να μην χρειάζεται αναβάθμισή του. Σύμφωνα πάντως με το RFID Journal, 
με την χρήση της τεχνολογίας RFID η κίνηση στο δίκτυο αυξάνεται κατά 30% [143]. 
Εναλλακτικά,  τα  δεδομένα  μπορούν  να  αποστέλλονται  μέσω  της  τεχνολογίας 
GSM/GPRS, όπως γίνεται με κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με τα logistics,  οι 
οποίες  έχουν  εγκαταστήσει  αναγνώστες  στα  φορτηγά  και  τα  ρυμουλκούμενα 
οχήματά τους. [88]

3.4.3 Υποδομή διαχείρισης των δεδομένων 

Για να γίνει η διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που παράγει ένα 
RFID σύστημα,  απαιτούνται  εξυπηρετητές  μεγάλης  ισχύος.  Για  τον  σκοπό  αυτό 
πιθανώς θα χρειαστεί αναβάθμιση των εξυπηρετητών, που όμως δεν έχει υπερβολικό 
κόστος. 14 

14 Σύμφωνα με το RFID Journal, κάποιες εταιρείες αναβάθμισαν τους εξυπηρετητές στις αποθήκες 
τους και αύξησαν τις αποθηκευτικές τους δυνατότητες αλλά το κόστος δεν ήταν υπερβολικό [23].
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3.4.4 Σύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα 

Οι  περισσότερες  εταιρείες  έχουν  συστήματα  (πχ  τα  ERP –Enterprise Resource 
Planning)  τα  οποία  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στις  RFID 
πληροφορίες  ώστε  να  τις  αξιοποιήσουν.  Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  κινούνται 
μεγάλοι ERP προμηθευτές, που ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα κυκλοφορήσουν ένα 
RFID πακέτο το οποίο θα βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα RFID δεδομένα 
που παρέχουν τα καινούρια συστήματά τους [155]. Αυτή η σύνδεση μπορεί να είναι 
πολύ ακριβή αν αναπτυχθεί in-house. 15  [88]

3.4.5 Σχεδιασμός και εκπαίδευση

Υπάρχουν  πολλές  παγίδες  κατά  την  εγκατάσταση  ενός  RFID συστήματος. 
Καταρχήν,  υπάρχουν  διαφορετικά  πρότυπα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  διαφορετικές 
συχνότητες.  Επίσης,  θα  πρέπει  να  γίνει  έλεγχος  για  τυχόν  ύπαρξη  πηγών  που 
δημιουργούν παρεμβολές στον τόπο εγκατάστασης του συστήματος καθώς και  να 
εξετασθεί  αν  η  υπάρχουσα  υποδομή  μπορεί  να  διαχειριστεί  την  επιπρόσθετη 
καταπόνηση/  φορτίο  (strain)  ή  θα  πρέπει  να  αναβαθμιστεί.  Έτσι,  θα  πρέπει  να 
εξεταστούν αρκετά τεχνικά ζητήματα προτού γίνει η εγκατάσταση του συστήματος. 
Επιπρόσθετα,  ένα  από  τα  κρισιμότερα  ζητήματα  που  αφορούν  τα  RFID είναι  η 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.  Ακόμα,  η  ευμεταβλητότητα (fickleness)  των 
ραδιοκυμάτων είναι  δύσκολο να προβλεφθεί,  γι’  αυτό  και  είναι  απίθανο να  είναι 
σύντομα  διαθέσιμα  τα  συστήματα  έξυπνων  ραφιών  (“of the shelves”-systems)  τα 
οποία μπορούν να εγκαταστήσουν οι εταιρείες μόνες τους.  16 Κρίσιμος είναι και ο 
σχεδιασμός του συστήματος. Κάποιες εταιρείες παρόλο που μπορεί να κάνουν την 
εγκατάσταση του συστήματος με μικρά βήματα, μπορεί να ανακαλύψουν αργότερα 
ότι το σύστημα δεν καλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις.  Σε κάποιες μεγαλύτερες 
εταιρείες  μπορεί  να  εγκατασταθούν  συστήματα  τα  οποία  δεν  μπορούν  να 
λειτουργήσουν μαζί επειδή τα διάφορα τμήματα έχουν και διαφορετικές ανάγκες. Επί 
τούτου, το RFID Journal αναφέρει το παράδειγμα μιας εταιρεία η οποία χρειάστηκε 
να ξοδέψει  5  εκατομμύρια  δολάρια  για  το  υλικό (hardware)  και  15  εκατομμύρια 
δολάρια για να το υποστηρίξει. [145] [88]

Επίσης,  είναι  συχνά  απαραίτητη  η  επανεκπαίδευση  των  ατόμων  που  θα 
χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό.17  [88]

15 Η  Boeing είχε την εμπειρία αυτή καθώς εγκατέστησε ένα  RFID σύστημα στις εγκαταστάσεις της 
στην Wichita στο Kansas. Προσέλαβαν μια μεγάλη συμβουλευτική ΙΤ εταιρία  ώστε να ενσωματώσει 
τα  RFID δεδομένα  στα  κληροδοτημένα  (legacy)  συστήματά  της.  Η  εταιρεία  αποσύρθηκε 
υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να παραδώσει ότι της είχε ζητηθεί εντός των χρονικών ορίων που 
είχαν συμφωνηθεί. Η  Boeing έθεσε την δουλειά σε δύο δικά της άτομα, τα οποία αφιέρωσαν πέντε 
μήνες για την κωδικοποίηση και αυτή ήταν μόνο η πρώτη φάση του προγράμματος/ έργου. [144]

16 Η  εταιρεία  Checkpoint Systems ανακοίνωσε  πρόσφατα  την  σταθερή  τιμή  του  πιλοτικού  EPC 
δικτύου της, η οποία κυμαίνεται από $45.000 έως $145.000 [26]. Δόθηκε μάλιστα και εγγύηση για την 
εφαρμοσιμότητα/  πραγματοποιησιμότητα  (feasibility)  του  συστήματος,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι 
πελάτες δαιβεβαιώνονται ότι το σύστημα θα λειτουργήσει, διαφορετικά δεν θα πληρώσουν [88].

17 Για παράδειγμα, όταν η Procter & Gamble αναδιοργάνωσε ένα εργοστάσιό της στην Ισπανία, οι 
οδηγοί των περονοφόρων/ ανυψωτικών μηχανημάτων εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να 
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Πίνακας 11. Η τεχνολογία RFID σε αριθμούς
Πηγή: [46]

3.5 Εφαρμογές

Η χρήση της τεχνολογίας  RFID εξαπλώνεται συνεχώς σε όλο και περισσότερους 
τομείς (πχ υγεία, αεροπορία, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα κτλ) αλλά και σε όλο 
και  περισσότερες  συγκεκριμένες  λειτουργίες.  Και  βρισκόμαστε  ακόμα  μόνο  στην 
αρχή αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πλήρεις δυνατότητες της τεχνολογίας  δεν έχουν 
αποκαλυφθεί ακόμα.

Κάποιες  από  τις  εφαρμογές  της  τεχνολογίας  RFID που  έχουν  ήδη  εμφανιστεί 
μπορεί  να  βρίσκονται  ακόμα  σε  πειραματικό  στάδιο  ενώ  άλλες  είναι  ήδη 
πραγματικότητα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν γίνει και αντιληπτές.  Μια 
απλή κατηγοριοποίησή τους είναι η εξής:

3.5.1 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η τεχνολογία RFID θεωρήθηκε εξαρχής ως η τεχνολογία που θα συμβάλλει στην 
αποδοτικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι η τεχνολογία που μπορεί 
να  ταυτοποιήσει  μοναδικά  ένα  προϊόν  σε  επίπεδο  τεμαχίου  αρκεί  να  έχει 
προσκολληθεί  σε  αυτό  μια  ετικέτα  RFID  που  να  περιέχει  τον  κατάλληλο  EPC 
κωδικό. Στην συνέχεια, με την βοήθεια των υπηρεσιών του EPCglobal Network18 , ο 
κάθε ενδιαφερόμενος για το προϊόν, μπορεί να το εντοπίζει ανά πάσα στιγμή, όπου 
και  αν  βρίσκεται  αυτό  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα.  Αυτή  η  δυνατότητα 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων επιφέρει σημαντικά οφέλη για τους κατασκευαστές, 
τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους λιανέμπορους και τους καταναλωτές, 19 όπως 
[44] [123]:

χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές που είχαν εγκατασταθεί για να εντοπίζουν τις κατάλληλες παλέτες 
και να αντιδρούν κατάλληλα σε συναγερμούς του συστήματος.[88]

18 Γίνεται αναφορά στο EPCglobal Network καθώς μέχρι σήμερα αποτελεί το μοναδικό εγχείρημα 
εφαρμογής της τεχνολογίας RFID στηνεφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο
19 Συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το ότι 
πολλοί προμηθευτές πρόσφατα ξεκίνησαν να ενσωματώνουν  RFID ετικέτες σε κιβώτια και παλέτες 
καταναλωτικών προϊόντων τα οποία αποστέλλονται στην  Wal-Mart και τον Στρατό των ΗΠΑ (US 
Military)  έτσι  ώστε  τα  αγαθά  να  μπορούν  να  σαρωθούν  από  αυτόματα  συστήματα  ελέγχου  των 
απογραφών. 
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• Μείωση του κόστος μεταφορών και αποδοτικότερη διαχείριση αποθηκών: Η 
δυνατότητα  ιχνηλασιμότητας  των  προϊόντων  επιφέρει πιο  στοχευμένες,  ως 
προς  τις  πραγματικές  ανάγκες  της  αγοράς,  παραγγελίες  και  συνεπώς 
μικρότερα  αποθέματα.  Το  γεγονός  αυτό  αποφέρει  μείωση  του  κόστους 
αποθήκευσης, του δεσμευμένου κεφαλαίου και των μεταφορών. Παράλληλα η 
τεχνολογία RFID συμβάλλει στην αποδοτικότερη διαχείριση αποθηκών καθώς 
προσφέρει την δυνατότητα χωρικού και ποσοτικού εντοπισμού των προϊόντων 
μέσα στην αποθήκη με ένα απλό σκανάρισμα με την χρήση κατάλληλου RFID 
αναγνώστη (Wood 2004) .

• Ανάκληση προϊόντων:  Αρκετές  είναι οι επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να 
προβούν σε  ανάκληση προϊόντων τους αφότου διαπιστώθηκαν προβλήματα 
κατά  την  χρήση τους  (Bridgestone/Firestone  2000). Τα μειονεκτήματα της 
ανάκλησης  προϊόντων  είναι  το  υψηλό  κόστος  για  την  εύρεση  και  την 
απόσυρση  των  προϊόντων  και  συνήθως  το  κακό  αντίκτυπο  στους 
καταναλωτές.  Σε  αυτά  προστίθεται  και  η  αδυναμία  ανάκλησης  όλων  των 
προϊόντων καθώς δεν μπορούν να εντοπιστούν όλα επιτυχώς. Η τεχνολογία 
RFID δίνει  λύση στα  προβλήματα αυτά  καθώς προσφέρει  την  δυνατότητα 
εντοπισμού όλων των προϊόντων πιο γρήγορα με αποτέλεσμα την μείωση του 
κόστους.

• Πληροφόρηση του καταναλωτή και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων: Μέσω 
της  τεχνολογίας  RFID ο  καταναλωτής  μπορεί  να  λαμβάνει  μεγάλη 
πληροφόρηση για κάποιο προϊόν.  Αυτό συμβαίνει  γιατί  μέσα στην ετικέτα 
μπορεί  να αποθηκεύεται  ένας  EPC κωδικός  ο οποίος  ταυτοποιεί  μοναδικά 
παγκοσμίως το προϊόν. Η ετικέτα αυτή μπορεί να εγγράφεται καθώς το προϊόν 
κινείται στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποθηκεύοντας έτσι πληροφορίες για το 
ίδιο το προϊόν. Ως εκ τούτου, μπορεί πχ ο καταναλωτής να γνωρίζει την όλη 
πορεία ενός πουλερικού από την ημέρα γέννησης του μέχρι και την σφαγή του 
(που γεννήθηκε, που και πως έγινε η εκτροφή, πότε και που σφαγιάστηκε). 
Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος σε 
επίπεδο  τεμαχίου,  καθώς  είναι  δυνατή  η  περαιτέρω  παρακολούθηση  των 
προϊόντων  ως  προς  τις  συνθήκες  μεταφοράς  και  αποθήκευσης.  Για 
παράδειγμα,  προσαρτώντας  μια  ετικέτα  RFID που περιέχει  ένα  αισθητήρα 
θερμοκρασίας στο νωπό κρέας, μπορούμε να γνωρίζουμε αν η θερμοκρασία 
του κατά την διάρκεια αποθήκευσης και μεταφοράς ήταν η σωστή. 

• Μείωση κλοπών: Κατά την μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων συχνά 
παρατηρούνται κλοπές. Το φαινόμενο αυτό επιφέρει ένα υψηλό κόστος για τις 
επιχειρήσεις.  Όμως  η  τεχνολογία  RFID επιτρέπει  την ταυτοποίηση  των 
προϊόντων και τον εντοπισμό τους, αποτρέποντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την 
κλοπή τους. 

• Διαχείριση  απογραφών  (Inventory management): Η  διαχείριση  των 
απογραφών θεωρείται από πολλούς μία από τις  σημαντικότερες εφαρμογές 
της τεχνολογίας RFID. Ετικέτες με μοναδικό σειριακό αριθμό τοποθετούνται 
σε  συσκευασίες  καταναλωτικών  προϊόντων  και  στη  συνέχεια 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πακέτων καθώς αυτά μπαίνουν σε 
φορτηγά, ταξιδεύουν με πλοία, φτάνουν σε κάποια ξένη χώρα, βγαίνουν από 
το  πλοίο,  εισάγονται  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα,  ταξιδεύουν  μέσω  του 
δικτύου διανομής και  τελικά φτάνουν μέσα στα καταστήματα.  Οι  ετικέτες 
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μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που παρήχθησαν και πουλήθηκαν 
δεν  ανταλλάχθηκαν παρανόμως με  κάποια  άλλα.  Επιπρόσθετα  τα  «έξυπνα 
ράφια»  που  είναι  εφοδιασμένα  με  RFID αναγνώστες  μπορούν  να 
ενσωματωθούν σε όλα τα συστήματα απογραφών, παρακολουθώντας όλα τα 
εμπορεύματα  και  ειδοποιώντας  το  προσωπικό  του  καταστήματος  όταν  τα 
αντικείμενα είναι τοποθετημένα σε λάθος θέση. Οι RFID ετικέτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν  και  μετά  την  πώληση,  για  να  διασφαλίσουν  ότι  για 
παράδειγμα  οι  καταναλωτές  πράγματι  αγόρασαν  τα  αντικείμενα  τα  οποία 
προσπαθούν να επιστρέψουν ή έχουν επισκευάσει.  

3.5.2 Μεταφορές/ Διανομές

 Τα  συστήματα  RFID μπορούν  να  αξιοποιηθούν  σε  πολλές  εφαρμογές  που 
σχετίζονται με τις μεταφορές [2]: 

• Με  κατάλληλη  διανομή  των  RFID αναγνωστών,  μπορεί  να  γίνεται  ο 
εντοπισμός οχημάτων καθ’ οδόν για τον προορισμό τους, εφόσον αυτά είναι 
εφοδιασμένα με μια ετικέτα.

• Πολλά εισιτήρια για δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς βασίζονται ήδη στην 
RFID τεχνολογία.

• Υπάρχουν παγκοσμίως πολλά εκατομμύρια συστήματα ακινητοποίησης του 
κινητήρα  (immobilizers)  των  αυτοκινήτων  τα  οποία  αξιοποιούν  την  RFID 
τεχνολογία. Για  την  ακρίβεια  το  κλειδί  του  αυτοκινήτου  ενσωματώνει  μια 
παθητική RFID ετικέτα η οποία αυθεντικοποιείται από το τιμόνι, και με τον 
τρόπο  αυτό  ξεκινά  η  λειτουργία  του  οχήματος.  Οι  ετικέτες  αυτές  είναι 
συνήθως  προγραμματισμένες  από  το  εργοστάσιο  και  δεν  μπορούν  να 
επανεγγραφούν.  Μάλιστα,  κάποιες  κατηγορίες  περιλαμβάνουν 
κρυπτογραφημένες  επικοινωνίες  μεταξύ  του  κλειδιού  και  του  τιμονιού. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συστήματα ακινητοποίησης του κινητήρα έχουν 
μικρή  εμβέλεια  ανάγνωσης  (συνήθως  5  cm),  λειτουργούν  σε  χαμηλή 
συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (μεταξύ 125 και 134.2  KHz) 
και κοστίζουν λίγα δολάρια το καθένα. Σε αυτά έχει αποδοθεί η μείωση των 
κλοπών αυτοκινήτων κατά 50% . 

3.5.3 Υγεία 

Στον  χώρο  της  υγείας  η  τεχνολογία  RFID  χρησιμοποιείται  για  την  καλύτερη 
διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων, των ασθενών αλλά και του υλικού που 
αφορά εξετάσεις ασθενών (αίμα, ούρα, ιστοί κ.α.). 

Όσον αφορά την φαρμακοβιομηχανία, η τεχνολογία  RFID χρησιμοποιείται για να 
διευκολυνθεί  η  ιχνηλάτιση/  παρακολούθηση  (tracking)  των  φαρμάκων,  να 
αποφευχθεί  η  κλοπή  κατά  την  μεταφορά  τους  αλλά  και  η  παραποίηση/ 
πλαστογράφηση  (counterfeiting). Για  τον  λόγο  αυτό  μπορούν  να  τοποθετηθούν 
ετικέτες  από  τους  κατασκευαστές  σε  κάθε  φάρμακο  και  τοιουτοτρόπως  να 
αυθεντικοποιείται  η  προέλευσή  τους.  Οι  φαρμακοποιοί  ή  τα  καταστήματα  που 
πουλούν φάρμακα θα είναι εφοδιασμένα με αναγνώστες οι οποίοι θα επικυρώνουν ότι 
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το  φάρμακο  προέρχεται  από  τον  ισχυριζόμενο  κατασκευαστή.  Τέτοιου  είδους 
φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών έχουν  υψηλό οικονομικό κόστος για τις 
φαρμακοβιομηχανίες  και  ζωτική  σημασία  για  τους  καταναλωτές,  γι’  αυτό  και  η 
παρακολούθηση  της  διανομής  φαρμάκων  και  η  ταυτοποίηση  αυτών αποτελεί  ένα 
βασικό μέλημα του χώρου. Ταυτόχρονα, επειδή τα φάρμακα είναι προϊόντα ευπαθή 
και  συνάμα  μεγάλης  επικινδυνότητας  για  τους  καταναλωτές,  είναι  επιθυμητό  να 
υπάρχει  αποδοτικότερος  ποιοτικός  έλεγχος  και  δυνατότητα  γρήγορης  ανάκλησης 
τους.

Στο πνεύμα αυτό,  η Υπηρεία  FDA των ΗΠΑ, έχει  ήδη εκδώσει  οδηγίες για τις 
ετικέτες  RFID στις συσκευασίες των φαρμάκων, οι  οποίες αφορούν όχι μόνο την 
παρακολούθησή τους αλλά και την αποφυγή παραποίησής / πλαστογράφησής τους. 

Όσον αφορά τα νοσοκομεία μπορούν να τοποθετηθούν ετικέτες:
o σε συγκεκριμένα αντικείμενα βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών και 

τις οικονομίες του νοσοκομείου.  Για παράδειγμα εξαλείφει τον κίνδυνο να 
λησμονηθεί ένα αντικείμενο μέσα στον ασθενή με το πέρας μιας εγχείρησης. 

o στο προσωπικό του νοσοκομείου έτσι ώστε να παρακολουθείται και να μπορεί 
να  γίνει  γρήγορα  και  εύκολα  ο  εντοπισμός  του  σε  περίπτωση  έκτακτης 
ανάγκης. 

o στους  ασθενείς  έτσι  ώστε  να  γίνεται  επικύρωση της  ταυτότητάς  τους,  της 
θέσης τους και της ακριβούς διαδικασίας που θα πρέπει να εκτελεστεί από το 
προσωπικό  του  νοσοκομείου  για  την  θεραπεία  τους.  Επιπρόσθετα,  η 
τεχνολογία  RFID χρησιμοποιείται  για  την  ταυτοποίηση  των  ιατρικών 
δειγμάτων  που  λαμβάνονται  από  τους  ασθενείς  και  την  παρακολούθηση 
αυτών για αποφυγή λαθών, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των ασθενών αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

o σε έμβρυα (αλλά και ασθενείς) για θέματα ασφαλείας, καθώς θα πρέπει να 
μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή αλλά και ο εντοπισμός τους.

Στο  πνεύμα  αυτό  ο  Εθνικός  Οργανισμός  Φαρμάκων  των  ΗΠΑ  (FDA)  έχει 
εξουσιοδοτήσει  μια  επιχειρησιακή  εφαρμογή  (company application)  με  το  όνομα 
VeriChip, η οποία βασίζεται στην έγχυση/ τοποθέτηση μιας RFID ετικέτας κάτω από 
το δέρμα ενός ανθρώπου. Η ετικέτα αυτή θα παρέχει ένα δείκτη του ιατρικού αρχείου 
(medical file index)  ενός  ασθενούς  το  οποίο  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος μια άλλη διάσταση στο χώρο της υγείας είναι η παρακολούθηση αλλά και η 
διευκόλυνση ατόμων με κάποιου είδους αναπηρία ή/ και ηλικιωμένων. [123]

3.5.4 Ασφάλεια και Έλεγχος φυσικής πρόσβασης

Τόσο η μετακίνηση όσο και η χρήση πολύτιμων αντικειμένων/ εξοπλισμού μπορεί 
να  παρακολουθείται  από  RFID συστήματα,  καθώς  οι  ετικέτες  θα  μεταδίδουν 
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία τους σε αναγνώστες που βρίσκονται στην 
κατάλληλη εμβέλεια. 

Συστήματα RFID χρησιμοποιούνται [69]:
o  εδώ  και  περίπου  σαράντα  χρόνια  στα  καταστήματα  ρούχων  για  την 

προστασία  κατά  των  κλοπών.  Οι  ετικέτες  που  χρησιμοποιούνται  για  τον 
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σκοπό  αυτό  περιέχουν  μόνο  ένα  bit  και  προσαρτώνται  πάνω  στα  ρούχα. 
Ειδικοί αναγνώστες στην έξοδο των καταστημάτων ελέγχουν αν οι ετικέτες 
αυτές  είναι  παρούσες  ή  όχι  (ελέγχοντας  αν  το  bit  αυτό  είναι  παρόν)  και 
ειδοποιούν ηχητικά τους υπεύθυνους σε περίπτωση που εντοπιστούν.

o σε πυρηνικά εργοστάσια από την δεκαετία του ’70 . Στόχος είναι η ασφάλεια 
των  κρίσιμων  υποδομών  και  πόρων  γι’  αυτό  και  γίνεται  ταυτοποίηση 
ανθρώπων και εξοπλισμού που φέρουν ετικέτες RFID κατά την είσοδο και 
έξοδο τους από κρίσιμες υποδομές.

o σε ελεγχόμενες περιοχές (restricted areas) όπου η είσοδος των ατόμων μπορεί 
επίσης να ρυθμιστεί με την προσάρτηση μιας RFID ετικέτας πάνω τους ή με 
τον εφοδιασμό τους με έξυπνες κάρτες μη-επαφής (contactless smart cards).

o στην  αυτοκινητοβιομηχανία  όπου  η  τεχνολογία  RFID χρησιμοποιείται  την 
τελευταία  δεκαετία  ως  συστατικό  ενός  συστήματος  ακινητοποίησης  του 
κινητήρα  (immobilizer)  αυτοκινήτων  για  την  προστασία  τους  από  κλοπή. 
Ειδικότερα, έχει υιοθετηθεί η χρήση ενός έξυπνου κλειδιού (το οποίο περιέχει 
μια ετικέτα RFID) για την εκκίνηση του κινητήρα.

o σε πολύτιμα έγγραφα όπου προσαρτώνται ετικέτες  RFID, για να μπορεί να 
βελτιωθεί ο εντοπισμός, η διαχείριση και η προστασία τους. 

o σε  αντικείμενα  μεγάλης  αξίας  ώστε  να  μπορούν  να  ελεγχθούν  για 
πλαστογράφηση αλλά και να διασφαλίζεται η προέλευση τους.

o σε χαρτονομίσματα τραπεζών για την προστασία τους από πλαστογράφηση 
και  κλοπή,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  θέμα  το  οποίο  ερευνάται  τα  τελευταία 
χρόνια.

o σε επίσημα έγγραφα όπως είναι τα διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, 
για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες για ενσωμάτωση ετικετών RFID από 
τον  Διεθνή  Οργανισμό  Πολιτικής  Αεροπορίας  (ICAO).  Μάλιστα  οι  ΗΠΑ 
προτείνουν  την  υιοθέτηση  αυτών  των  προτύπων  από  τις  χώρες  που 
συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  "Visa Waiver",  προκειμένου  να  μπορούν  οι 
πολίτες τους να επισκέπτονται τις ΗΠΑ χωρίς την έκδοση βίζας. 

o σε συστήματα που διαχειρίζονται τις αποσκευές στα αεροδρόμια, αφενός για 
να αποφευχθούν οι κλοπές και αφετέρου για να γίνεται πιο γρήγορα η εύρεση 
των  χαμένων  αποσκευών  αλλά  και  πιο  αποδοτικά  η  διακομιδή  τους. 
Συγκεκριμένα,  στο σημείο  ελέγχου  (checking point)  θα  τοποθετείται  στις 
αποσκευές μια ετικέτα και οι  αναγνώστες που θα είναι εγκατεστημένοι σε 
διαφορετικά τμήματα των αεροδρομίων,  θα  παρακολουθούν  τις  αποσκευές 
καθώς αυτές μετακινούνται από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο αλλά και εντός 
του ίδιου αεροδρομίου.  Μάλιστα  υπάρχουν  και  σχέδια  να  εφοδιαστούν  οι 
κάρτες επιβίβασης με ετικέτες έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ο εντοπισμός 
των αργοπορημένων επιβατών. [4] [123]

3.5.5 Εφαρμογές που σχετίζονται με τις λιανικές πωλήσεις

Πολλοί  μεγάλοι  λιανοπωλητές  (retailers)  έχουν  ζητήσει  από  κατασκευαστές  να 
τοποθετήσουν ετικέτες  στα  προϊόντα  τους.  Έτσι  θα μπορέσουν να  βελτιωθούν  οι 
λειτουργίες  διαχείρισης  των  αποθηκών  του  λιανοπωλητή.  Μάλιστα  καθώς  κάθε 
ξεχωριστό προϊόν αναγνωρίζεται σε διάφορα στάδια (πχ την στιγμή που φτάνει στο 
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κατάστημα, πάνω στο ράφι, στο σημείο πώλησης (point of sale)) ο λιανοπωλητής 
μπορεί να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των προϊόντων στο 
κατάστημα και στην αποθήκη. Γενικά, η τεχνολογία RFID μπορεί να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα εντός του καταστήματος, κάτι που ωφελεί και τους λιανοπωλητές και 
τους πιθανούς καταναλωτές. Για παράδειγμα με την εγκατάσταση αναγνωστών στα 
ταμεία δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης τους κάτι το οποίο αναλογεί σε μείωση του 
χρόνου που κάποιος καταναλωτής πρέπει να ξοδέψει σε ένα κατάστημα. 

Η  εν  λόγω  τεχνολογία  μπορεί  να  συμβάλλει  και  στην  ανιχνευσιμότητα  των 
προϊόντων, κάτι που επιτρέπει την αποτελεσματική ανάκληση ελαττωματικών ή μη-
ασφαλών προϊόντων ή προϊόντων των οποίων έχει ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξεως. 
20 [4]

3.5.6 Άλλες εφαρμογές

Εκτός  από  τους  παραπάνω  τομείς  η  τεχνολογία  RFID έχει  και  πολλές  άλλες 
εφαρμογές όπως  η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός ζώων, τα συστήματα συλλογής 
απορριμμάτων,  τα  σημεία  πωλήσεων  (POS,  Point  of  Sales),  τα  συστήματα 
πρόσβασης  σε  θεματικά  πάρκα  και  πολυχώρους,  τα  συστήματα  διαχείρισης 
αποσκευών,  η  διαχείριση  βιβλιοθηκών  καθώς  και  ο  εντοπισμός  ταχυδρομικών 
πακέτων.

Εικόνα 13. Παραδείγματα εφαρμογών της τεχνολογίας RFID σε διάφορους τομείς όπως: 
(α)  εκτροφή  ζώων,  (β)  πίστες  σκι,  (γ)  πώληση  καυσίμων  (Mobil/Exxon Speedpass)  (δ) 
διαχείριση βιβλιοθήκης

Πηγή: [123]
Ειδικότερα [79][123]:

• Παρακολούθηση ζώων (Animal tracking): Όλο και περισσότεροι οργανισμοί 
αλλά  και  μεμονωμένα  άτομα  εξοπλίζουν  με  RFID ετικέτες  κατοικίδια, 
αγροτικά και εξωτικά ζώα, καθώς και είδη που βρίσκονται υπό εξαφάνιση, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, διάσωση και διαχείρισή τους. 
Στις ΗΠΑ πολλοί ιδιοκτήτες έχουν εμφυτεύσει  RFID chips στα κατοικίδια 
γατιά  και  σκυλιά  τους.   Μάλιστα  τον  Αύγουστο  του  2000,  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο του Λος Άντζελες υιοθέτησε ένα μέτρο το οποίο απαιτούσε την 
εμφύτευση ενός microchip (με κόστος 15 δολαρίων ανά ζώο) σε όλα τα ζώα 
που υιοθετούνται από τα καταφύγια ζώων της πόλης. Επειδή τα καταφύγια 
διαθέτουν  και  RFID αναγνώστες,  τα  ζώα  που  έχουν  χαθεί  μπορούν  να 
περισυλλεγούν από ένα καταφύγιο και μετά να επιστραφούν εύκολα στους 
ιδιοκτήτες τους. 

20 Μάλιστα στα πλαίσια χρήσης της  RFID στον τομέα των λιανικών πωλήσεων είναι σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη η εργασία πάνω στην προτοτυποποίηση που έχει γίνει από τον  EPC Global για την 
δημιουργία  ενός  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος,  ο  οποίος  θα  αναγνωρίζει  τα  μεμονωμένα 
αντικείμενα.
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   Ακόμα, ερευνητές έχουν εντοπίσει δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα με την 
χρήση  συστημάτων  τα  οποία  συνδυάζουν  ένα  GPS δέκτη  με  ένα  πομπό 
ραδιοκυμάτων (radio transmitter). Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τον 
πομπό μπορούν να συλλεγούν από ένα δορυφόρο (το κόστος κυμαίνεται γύρω 
στα 4000 δολάρια ανά ετικέτα).

• Εκτροφή ζώων:  Η τεχνολογία  RFID βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στον κλάδο 
εκτροφής  ζώων.  Μάλιστα  ο  κλάδος  αυτός  αποτελεί  και  έναν  από  τους 
πρώτους κλάδους που χρησιμοποίησαν την εν λόγω τεχνολογία κυρίως για 
τον εντοπισμό και την μοναδική ταυτοποίηση των ζώων. Για τον λόγο αυτό 
χρησιμοποιούνται,  κυρίως  στα  μηρυκαστικά  και  τα  χοιρίδια,  παθητικές 
ετικέτες  ενωτίου  και  αναγνώστες  σταθεροί  ή  χειρός  που  λειτουργούν  σε 
χαμηλές συχνότητες (Low Frequency). 
   Στον συγκεκριμένο κλάδο η χρήση της τεχνολογίας αυτής προσφέρει πολλές 
δυνατότητες όπως η γρήγορη, αυτόματη και ηλεκτρονική ταυτοποίηση των 
ζώων,  η  πρόληψη  της  πλαστογραφίας  και  ο  έλεγχος  γνησιότητας  των 
ενδεικτικών που φέρουν τα ζώα καθώς και η ιχνηλασιμότητα των ζώων από 
την  γέννηση  τους  μέχρι  την  σφαγή  και  την  πώληση  τους.  Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως των επιδημιών που 
έχουν εμφανιστεί (π.χ. η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, η γρίπη 
των πουλερικών) και οι οποίες απειλούν την υγεία των καταναλωτών, είναι 
περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη τεκμηρίωσης της καταγωγής, του 
τρόπου εκτροφής αλλά και της υγείας του ζώου προκειμένου να το επιλέξει ο 
καταναλωτής.  

• Συστήματα πληρωμών: Ένας επίσης σημαντικός χώρος στον οποίο έχει βρει 
μεγάλη εφαρμογή η τεχνολογία RFID είναι τα σημεία πωλήσεων (POS, Point  
of Sales). Εδώ οι  RFID ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κουπόνια 
(tokens)  για  πληρωμές,  τα  οποία  μοιάζουν  με  τις  πιστωτικές  κάρτες  και 
περιέχουν  ένα  σειριακό  αριθμό.  Ο  αριθμός  αυτός  αποστέλλεται  από  έναν 
αναγνώστη μέσω του δικτύου και ένας απομακρυσμένος υπολογιστής χρεώνει 
τον  λογαριασμό  του  καταναλωτή.  Για  να  αποφευχθεί  η  απάτη,  κάποια 
συστήματα  συνδυάζουν  τον  σειριακό  αριθμό  με  ένα  απλό  πρωτόκολλο 
πρόκλησης – απόκρισης (challenge-response protocol). 

Ένα από τα δημοφιλέστερα RFID συστήματα πληρωμών είναι το σύστημα 
Texa’s Instrument’s Speedpass πληρωμής στην αντλία (pay-at-the pump), το 
οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στους  Mobil σταθμούς στα μέσα της δεκαετίας 
του  1990  και  με  το  οποίο  ουσιαστικά  γίνεται  αυτόματη  πώληση  υγρών 
καυσίμων.

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα συστήματα ταχείας πληρωμής 
όπως είναι τα  drive through καταστήματα της εταιρίας MacDonald’s αλλά 
και τα συστήματα είσπραξης διοδίων (π.χ. Ε-pass στην Αττική Οδό). Η χρήση 
των  RFID στα συστήματα είσπραξης διοδίων εφαρμόζεται ήδη σε πολλούς 
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές. Ένα από τα διασημότερα 
συστήματα είσπραξης διοδίων είναι το E-ZPass στις ΗΠΑ το οποίο βασίζεται 
σε μια ημι-παθητική ετικέτα των 921.75  MHz  η οποία έχει διάρκεια ζωής 
(shelf life) γύρω στα 5 με 7 χρόνια και εμβέλεια ανάγνωσης κάποια μέτρα. Οι 
ετικέτες αυτές, τις οποίες χρησιμοποιούν αρκετά εκατομμύρια καταναλωτές 
στις  ΗΠΑ,  μπορούν  να  αναγνωστούν  καθώς  τα  αυτοκίνητα  κινούνται  με 
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ταχύτητες  που  φτάνουν  μέχρι  και  τα  100  μίλια  (160  χλμ)  την  ώρα 
επιτρέποντας έτσι την χρήση τους για τον έλεγχο της κίνησης αλλά και σε 
άλλες εφαρμογές. [44]

Το  αποτέλεσμα  για  τον  καταναλωτή είναι  γρήγορες  και  εύκολες  αγορές 
καθώς αποφεύγεται η αναμονή σε ουρές και δεν απαιτούνται μετρητά ή χρήση 
της  πιστωτικής  κάρτας.  Πλεονεκτήματα  όμως  απολαμβάνουν  και  οι 
επιχειρήσεις καθώς δεν απαιτείται πλέον η παρουσία κάποιου υπαλλήλου για 
την  ολοκλήρωση  της  πληρωμής  οπότε  τα  συστήματα  αυτά  είναι 
οικονομικότερα για τις εταιρίες αλλά και πιο προσοδοφόρα καθώς μπορούν 
να λειτουργούν χωρίς ωράριο. [123]
Στο  ίδιο  πνεύμα  χρήσης  της  τεχνολογίας  RFID σε  συστήματα πληρωμών, 
κινήθηκε και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (European Central Bank) όταν 
πριν από κάποια χρόνια φιλοδοξούσε να ενσωματώσει τις RFID ετικέτες μέσα 
σε χαρτονομίσματα. [70]

3.5.7 Μελλοντικές εφαρμογές

Αν φανταστούμε το μέλλον ως ένα κόσμο όπου όλα τα καθημερινά αντικείμενα 
περιέχουν  RFID ετικέτες,  τότε  θα  καταλάβουμε  ότι  ανακύπτουν   πολλές  νέες 
δυνατότητες. Για παράδειγμα [66]:

• Έξυπνες  συσκευές: Οι  συσκευές  που  βρίσκονται  μέσα  σε  ένα  σπίτι  θα 
μπορούσαν να λειτουργούν πιο έξυπνα αν εκμεταλλευτούμε τις RFID ετικέτες 
που βρίσκονται μέσα στα ρούχα και τις συσκευασίες τροφίμων. Τα πλυντήρια 
θα μπορούν να επιλέγουν αυτόματα τον τρόπο πλυσίματος ενός ρούχου (πχ 
τους κύκλους πλυσίματος) έτσι ώστε να μην χαλάσουν ευαίσθητα υφάσματα. 
Επίσης, το ψυγείο μπορεί να προειδοποιεί όταν το γάλα έχει λήξει ή πχ αν έχει 
απομείνει μόνο ένα κεσεδάκι γιαουρτιού ή ακόμα και να μεταδίδει αυτόματα 
μια λίστα με ψώνια σε μια υπηρεσία που κάνει παραδόσεις στο σπίτι. [128]

• Ψώνια: Στα  καταστήματα  λιανικής  πώλησης,  οι  καταναλωτές  θα  μπορούν 
αντί για τα παραδοσιακά ταμεία να περνούν με τα καροτσάκια των αγορών 
τους  μέσα  από  τερματικά  στα  σημεία  πώλησης.  Τα  τερματικά  αυτά  θα 
μπορούν  αυτόματα  να  καταγράφουν  τα  αντικείμενα,  να  υπολογίζουν  το 
συνολικό κόστος, να χρεώνουν ίσως συσκευές πληρωμών που χρησιμοποιούν 
την  τεχνολογία  RFID και  οι  οποίες  ανήκουν στους  καταναλωτές και  στην 
συνέχεια να στέλνουν τις αποδείξεις στα κινητά τους τηλέφωνα. Αργότερα αν 
χρειαστεί  να  γίνει  κάποια  επιστροφή,  αυτή  θα  μπορεί  να  γίνεται  από  τον 
καταναλωτή χωρίς αποδείξεις. 

• Αλληλεπιδρώντα αντικείμενα: Οι καταναλωτές μπορούν να αλληλεπιδρούν με 
αντικείμενα  στα  οποία  έχει  τοποθετηθεί  κάποια  RFID ετικέτα  μέσω  των 
κινητών τηλεφώνων τους. Αυτό μπορεί να συμβεί αφού ήδη κάποια κινητά 
περιέχουν RFID αναγνώστες. Στην συνέχεια θα μπορεί πχ ο καταναλωτής να 
σαρώσει  την  αφίσα  μιας  ταινίας  ώστε  να  εμφανιστούν  στο  κινητό  του 
πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προβολών. Θα μπορούσε επίσης κάποιος 
καταναλωτής να λάβει πληροφορίες από τον κατασκευαστή για κάποιο έπιπλο 
που του αρέσει, απλά μετακινώντας το κινητό του πάνω από αυτό. 
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• Συμμόρφωση με την φαρμακευτική αγωγή (Medication compliance):  Έρευνες 
της  Intel και του Πανεπιστημίου της  Washington [38] εκμεταλλεύονται την 
τεχνολογία  RFID ώστε  να  διευκολύνεται  η  συμμόρφωση  με  την 
φαρμακευτική  αγωγή  και  την  πλοήγηση  μέσα  στο  σπίτι  των  ηλικιωμένων 
αλλά και  αυτών που έχουν μειωμένη γνωστικότητα/  αντίληψη (cognitively 
impaired).  Για παράδειγμα κάποιο ντουλαπάκι φαρμάκων που χρησιμοποιεί 
την  τεχνολογία  RFID θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  ώστε  να  ελέγχεται  αν  η 
φαρμακευτική αγωγή λαμβάνεται την συνηθισμένη ώρα. 

3.6 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 

3.6.1 Σύγκριση τεχνολογίας RFID και γραμμωτού κώδικα 

Η  τεχνολογία  RFID και  οι  ραβδωτοί  κώδικες  αποτελούν  στην  ουσία  δύο 
συμπληρωματικές τεχνολογίες, όπως διαφαίνεται και από το ότι [66]: 

•    Ο ραβδωτός κώδικας είναι συνεργατικός (synergistic) με την τεχνολογία 
RFID καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο αντίγραφο ασφαλείας 
(backup) για τα  RFID. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα 
όλες οι  RFID εφαρμογές της εταιρείας  Tech Center χρησιμοποιούν και την 
τεχνολογία των ραβδωτών κωδικών. 

•    Τα  ένθετα  (inlays)  των  RFID ετικετών  μπορούν  να  προσαρτηθούν 
απευθείας  πίσω  από  ετικέτες  ραβδωτού  κώδικα,  καθώς  και  να 
προγραμματισθούν από εκτυπωτές ετικετών οι οποίοι έχουν την δυνατότητα 
να  γράφουν  πάνω  σε  RFID ετικέτες  (πχ  οι  καινούριοι  εκτυπωτές  των 
εταιρειών Internec και Zebra Bar).

Συγκρίνοντας τις δύο αυτές τεχνολογίες γίνεται αντιληπτό ότι η τεχνολογία RFID 
υπερτερεί σε πολλά σημεία. Παρόλα αυτά, θεωρείται μύθος το ότι η τεχνολογία RFID 
θα αντικαταστήσει κάποτε πλήρως τον γραμμωτό κώδικα.

Οι βασικές διαφορές των δύο τεχνολογιών είναι οι εξής [66]:
 Ο  ραβδωτός  κώδικας  δεν  επιτρέπει  την  μοναδική  ταυτοποίηση  των 

προϊόντων,  αφού  υποδεικνύει  μόνο  τον  τύπο  του  αντικειμένου  πάνω  στο 
οποίο είναι τυπωμένος, πχ «Αυτή είναι μια 100 gr bar μάρκας ABC με 70% 
σοκολάτα». Μια RFID ετικέτα όμως πάει ένα βήμα παραπέρα. Εκπέμπει ένα 
μοναδικό σειριακό αριθμό ο οποίος ξεχωρίζει  μεταξύ εκατομμυρίων όμοια 
κατασκευασμένων προϊόντων και μπορεί πχ να υποδεικνύει ότι «Αυτή είναι 
μια  100  gr bar μάρκας  ABC με  70%  σοκολάτα,  με  σειριακό  αριθμό 
897348738.»  Τα  μοναδικά  αναγνωριστικά  στις  RFID ετικέτες  μπορεί  να 
λειτουργήσουν  ως  δείκτες  σε  εγγραφές  μιας  βάσης  δεδομένων  η  οποία 
περιέχει ένα εκτενές ιστορικό με τις συναλλαγές μεμονωμένων αντικειμένων.

 Για την σάρωση των γραμμωτών κωδικών απαιτείται η  χρήση μιας δεσμίδας 
φωτός και το εύρος ανάγνωσης δεν ξεπερνά τα 4,5 μέτρα. Αντίθετα η σάρωση 
και η ανάγνωση των   RFID ετικετών μπορεί να πραγματοποιηθεί από μεγάλη 
απόσταση, ως και 91,5 μέτρα  ακόμα κι όταν μεσολαβούν εμπόδια, ή άλλα 
αντικείμενα στο RF πεδίο, όπως αδιαφανή χαρτοκιβώτια. 
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 Με την τεχνολογία RFID μπορεί να γίνει ανάκριση χωρίς να απαιτείται οπτική 
επαφή (non line of sight,  NLOS) καθώς με τις κεραίες κυκλικής πόλωσης 
(circular polarized antennas),  το  σήμα  δεν  χρειάζεται  να  κατευθύνεται 
χειροκίνητα,  όπως  χρειάζεται  με  ένα  γραμμικό  γραμμωτό  κώδικα.  Η 
ανάγνωση των γραμμωτών κωδικών απαιτεί άμεση οπτική επαφή και γι’ αυτό 
είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Για την ακρίβεια, οι αναγνώστες γραμμωτών 
κωδικών  μπορεί  να  χρειαστούν  μισό  δευτερόλεπτο  για  την  επιτυχή 
ολοκλήρωση  της  ανάγνωσης  ενός  μόνο  γραμμωτού  κωδικού.  Αντίθετα  η 
ταχύτητα ανάγνωσης των  RFID ετικετών είναι  υψηλότερη καθώς οι  RFID 
αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν πάνω από 40 ετικέτες το δευτερόλεπτο. 

 Το γεγονός  ότι  απαιτείται  άμεση  οπτική επαφή  έχει  αντίκτυπο τόσο  στην 
ανθεκτικότητα  όσο  και  στην  δυνατότητα  επαναχρησιμοποίησης  των 
γραμμωτών κωδικών. Προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση οπτική επαφή, οι 
γραμμωτοί κώδικες τυπώνονται στο εξωτερικό των προϊόντων με αποτέλεσμα 
να υφίστανται φθορά αλλά και να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Από  την  άλλη  μεριά,  οι  RFID ετικέτες  είναι  πιο  ανθεκτικές,  διότι  τα 
ηλεκτρονικά  συστατικά  τους  είναι  καλύτερα  προστατευμένα  μέσα  στο 
πλαστικό συνήθως κάλυμμά τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αν 
μάλιστα  ενσωματωθούν  μέσα  στο  ίδιο  το  προϊόν  τότε  αποκτούν  ακόμα 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

 Οι γραμμωτοί  κώδικες  δεν  μπορούν να εγγραφούν,  δηλαδή δεν  μπορεί  να 
προστεθεί επιπλέον πληροφορία στον τυπωμένο γραμμωτό κώδικα. Όμως οι 
RFID ετικέτες  μπορεί  να  είναι  επανεγγράψιμες  ή  να  συνδεθούν  με  νέες 
πληροφορίες  πολλές  φορές.  Δηλαδή   ένας  RFID αναγνώστης  μπορεί  να 
επικοινωνεί με μια ετικέτα και να τροποποιεί την πληροφορία που περιέχει η 
ετικέτα αυτή. 

 Το κόστος των RFID ετικετών είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το κόστος των 
γραμμωτών κωδικών. 

 Οι  RFID ετικέτες έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με συστήματα τα 
οποία  συλλέγουν  πληροφορίες  μέσω  αισθητήρων  (πχ  θερμοκρασία)  και 
μπορούν να τις αποθηκεύουν και να τις μεταδίδουν σε κάποιον υπολογιστή ή 
σε κάποια βάση δεδομένων.

 Η τεχνολογία  RFID υπόσχεται  μακροπρόθεσμα οφέλη για  την  επιχείρηση, 
μεγαλύτερη  αξιοπιστία  και  αποτελεσματικότητα  στη  διαχείριση  της 
εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και ενίσχυση της ασφάλειας και  του ελέγχου 
πρόσβασης. 

 Μια  RFID ετικέτα  μπορεί  να  μεταφέρει  περισσότερα  δεδομένα  και 
περιλαμβάνει  πιο  λεπτομερή  πληροφορία  για  το  προϊόν  στο  οποίο  είναι 
προσαρτημένη.[125][48]

 Με την τεχνολογία  RFID μπορούμε να έχουμε την  ταυτόχρονη ανάγνωση 
πολλών ετικετών καθώς και ανάγνωση επιλεκτικά κάποιων ετικετών με βάση 
τα  δεδομένα  αναγνώρισης  (identification data)  που  βρίσκονται  πάνω στην 
ετικέτα. [125] [48]

Bar Code vs RFID
BarCode RFID

Οπτική τεχνολογία (Optical technology) Τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων (RF 
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technology)
Απαιτείται οπτική επαφή (line of sight 
only)

Δεν απαιτείται οπτική επαφή

Μόνο ανάγνωσης Μόνο ανάγνωσης ή με δυνατότητα 
ανάγνωσης/ εγγραφής

Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα (2 
διαστάσεων (2D) μόνο)

Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα (τα 
οποία εξαρτώνται από τον πωλητή της 
ετικέτας)

Συνήθως γίνεται ελεγχόμενη (attended) 
ανάγνωση (μπορεί όμως να είναι και μη 
ελεγχόμενη)

Συνήθως μη ελεγχόμενη ανάγνωση 
(ελεγχόμενη ανάγνωση μόνο με 
αναγνώστες χειρός)

Συνήθως δεν επαναχρησιμοποιούνται Επαναχρησιμοποιείται (reusable)
Πίνακας 12. Γραμμωτός κώδικας vs τεχνολογία RFID
Πηγή: [48]

3.6.2 Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  η  τεχνολογία  RFID  σε    σχέση  με  άλλους 
τρόπους συλλογής δεδομένων είναι τα εξής [125] [88] [48]:

 Η τεχνολογία RFID επιτρέπει την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων 
σε περιβάλλοντα ακατάλληλα για εργαζόμενους, διότι η ανάγνωση ετικετών 
δεν απαιτεί την ύπαρξη εργατικού δυναμικού.

 Αποδεικνύει αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε «σκληρά»  περιβάλλοντα (πχ 
περιβάλλοντα  με  υγρασία,  σκόνη,  ή  βρωμιά,  περιβάλλοντα  διάβρωσης 
(corrosive  environments)  ή  εφαρμογές  όπου  είναι  πιθανό  να  συμβούν 
δονήσεις και χτυπήματα/ τραντάγματα.

 Διευκολύνει  την  απομάκρυνση  κρίσιμων  λαθών  από  τα  καταγεγραμμένα 
δεδομένα

 Τα δεδομένα της RFID ετικέτας μπορούν να μεταβάλλονται συνεχώς.
 Η τεχνολογία RFID δεν απαιτεί άμεση οπτική επαφή μεταξύ της ετικέτας και 

του αναγνώστη.
 Ταχύτερη  συλλογή  των  δεδομένων  (σε  ένα  δευτερόλεπτο  μπορεί  να 

πραγματοποιούνται  περισσότερες  από  χίλιες  αναγνώσεις  ετικετών)  και 
λειτουργία χωρίς να χρειάζεται επαφή. Μάλιστα η εξάλειψη των περιορισμών 
που  σχετίζονται  με  την  οπτική  επαφή,  καθιστά  τις  ετικέτες  ικανές  να 
διαβαστούν ανεξαρτήτως προσανατολισμού, μέσω μπογιάς ακόμα και μέσω 
στερεών/ συμπαγών κομματιών που δεν περιέχουν σίδηρο.

 Χιλιάδες  οργανισμοί  έχουν  εκμεταλλευτεί  τα  οφέλη  που  προσφέρει  η 
τεχνολογία  RFID προκειμένου  να  παρακολουθούν  τις  διαδικασίες,  να 
παρέχουν ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να ιχνηλατούν το απόθεμα 
και να μειώνουν τις απαιτήσεις εργασίας.

 Η RFID  τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συστήματα 
γραμμωτού κώδικα και Wi-Fi δίκτυα. 

 Οι κατασκευαστές μπορούν να εντοπίσουν την γενεαλογία (genealogy) ενός 
προϊόντος  και  έτσι  να  κατανοούν  καλύτερα  πότε  δημιουργείται  ένα 
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επιτυχημένο  προϊόν  και  πότε  ένα  ελαττωματικό.  Το  γεγονός  αυτό  σε 
συνδυασμό με το ότι μια RFID ετικέτα επιτρέπει στις εταιρείες να εντοπίζουν 
και να παρακολουθούν κάθε παλέτα, παρτίδα και κάθε μονάδα για αρκετό 
διάστημα αφότου αυτά έχουν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο ή αποθήκη 
έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο οργανωμένη και να γίνεται με ακρίβεια η 
ανάκληση  προϊόντων.  Ως  αποτέλεσμα  εξοικονομούνται  μεγάλα  χρηματικά 
ποσά,  κυρίως  για  τις  επιχειρήσεις  που  ασχολούνται  με  την  υγεία  και  τα 
αυτοκίνητα.

 Οι επιχειρήσεις θα έχουν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες σχετικά 
με την απόδοση των προϊόντων μετά την πώλησή τους. Για παράδειγμα, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, ένα αυτοκίνητο μπορεί να αποτελείται από κομμάτια 
το καθένα από τα οποία έχει μια ετικέτα (δηλαδή το σώμα του αμαξιού, η 
μηχανή,  το  κάθε  λάστιχο  και  ο  κάθε  αερόσακος  θα  έχουν  μία  ξεχωριστή 
ετικέτα). Έτσι, θα μπορούν να συλλέγονται δεδομένα στα συνεργεία  αλλά και 
στους τόπους των ατυχημάτων. 

 Ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο, οι  ετικέτες θα μπορούν να διασφαλίζουν 
παραγωγή  χωρίς  σφάλματα.  Για  παράδειγμα,  μια  ετικέτα  στο  σώμα  του 
αυτοκινήτου  θα  μπορεί  να  ενημερώνει  τον  εργάτη  ή  κάποιο  ρομπότ, 
«παρακαλώ εγκατέστησε  ένα  κόκκινο  τιμόνι  πάνω μου».  Αν  γίνει  κάποιο 
λάθος, η μονάδα θα μπορεί να εντοπιστεί και να επιδιορθώνεται αμέσως ή θα 
επιδιορθωνεται αργότερα, χωρίς να διακόπτεται η γραμμή συναρμολόγησης.

 Μέσα  σε  κάποια  αποθήκη,  οι  RFID ετικέτες  θα  βελτιώσουν  τα  logistics, 
βοηθώντας  την  βιομηχανία  να  χρησιμοποιήσει  τα  παλαιότερα αντικείμενα/ 
συστατικά πρώτα.  Μια  ετικέτα  θα  μπορούσε  να  υποδεικνύει  «  Είμαι  εδώ. 
Είμαι μια #35 παρτίδα από τιμόνια του Δεκεμβρίου 2003.»

 Η RFID μπορεί να εξαλείψει τα προβλήματα που αφορούν την εξάντληση των 
αποθεμάτων, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από την χρήση της JIT. Τα 
Just in Time logistics (JIT)  είναι  μια  διαδικασία  παραγωγής  η  οποία 
υιοθετήθηκε  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  και  την  Ευρώπη   έχοντας  ως 
πρότυπο  την  Ιαπωνία  η  οποία  την  πρωτοχρησιμοποίησε  πριν  από αρκετές 
δεκαετίες. Η βασική ιδέα είναι ότι αν τα διάφορα συστατικά χρησιμοποιηθούν 
μόλις  παραληφθούν  και  παραλαμβάνονται  ακριβώς  πριν  ζητηθούν/ 
χρειαστούν,  τότε  οι  κατασκευαστές  αλλά  και  οι  προμηθευτές  θα  έχουν 
σημαντική  εξοικονόμηση  χρημάτων  καθώς  έτσι  θα  μειωθούν  τα 
εξαφανισμένα  και  κατεστραμμένα  απογραφέντα  αντικείμενα  αλλά  και  το 
κόστος αποθήκευσης. 

 Ο τελικός στόχος της χρήσης της τεχνολογίας  RFID στις λιανικές πωλήσεις 
και  στην παραγωγή είναι  η  εξάλειψη του  ενδιάμεσου (intermediary),  ένας 
στόχος που κάποτε ήταν ελκυστικός για το Internet. Μία τέλεια εφοδιαστική 
αλυσίδα  δεν  θα  απαιτούσε  κάποιο  κέντρο  διανομής  αλλά  τα  προϊόντα  θα 
διανέμονταν από τα εργοστάσια κατευθείαν στα σημεία λιανικής πώλησης.

 Η χρήση της τεχνολογίας RFID από επιχειρήσεις επιφέρει:
o Μείωση  της  χειρωνακτικής  εργασίας,  του  κόπου  αλλά  και  της 

γραφικής  εργασίας  που  απαιτείται  για  την  επεξεργασία  των 
δεδομένων.

o Βελτίωση όχι  μόνο της  αποδοτικότητας  της  εργασίας  αλλά και  της 
παραγωγικότητας.
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o Αυτοματοποίηση  πολλών  διαδικασιών  που  σχετίζονται  με  την 
παραγωγή, την συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας

o Μείωση στο ελάχιστο των άχρηστων/ ελαττωματικών (waste) και των 
απογραφών (inventory).

o Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
o Βελτίωση της κερδοφορίας. 

3.6.3 Μειονεκτήματα

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση της τεχνολογίας RFID σχετίζεται όχι μόνο 
με  πλεονεκτήματα  αλλά  και  με  αρκετά  μειονεκτήματα.  Κάποια  από  αυτά 
παρουσιάζονται παρακάτω [88] [48]:

• Παρουσιάζονται  αρκετά  προβλήματα  ασφάλειας  και  ιδιωτικότητας21 (τα 
προβλήματα αυτά αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο). 

• Το  κόστος  υλοποίησης  της  τεχνολογίας  RFID αποτελεί  ένα  μειονέκτημα. 
Χρήματα χρειάζονται  όχι  μόνο για  τις  ετικέτες  και  τους  αναγνώστες  αλλά 
ίσως και για ένα σημαντικό επανασχεδιασμό των διαδικασιών της επιχείρησης 
κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID. 

• Η τεχνολογία  RFID είναι σχετικά καινούρια και πολλοί θεωρούν ότι ακόμα 
δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά. 

• Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τεχνολογία RFID απαιτεί την ύπαρξη και 
εναλλακτικών  μεθόδων  απόκτησης  των  πληροφοριών.  Ένας  γραμμωτός 
κώδικας  μπορεί  να  διαβαστεί  κοιτάζοντας  τους  μη  κρυπτογραφημένους 
(plaintext) αριθμούς κάτω από τον κωδικό, ακόμα και αν ο αναγνώστης έπαυε 
να λειτουργεί. Όμως αν κάποιος  RFID αναγνώστης πάψει να λειτουργεί, θα 
πρέπει  να προβλέπεται  κάποιος τρόπος  ώστε  να μπορεί  κάποιος  να εξάγει 
ανάλογες πληροφορίες. 

• Οι RFID ετικέτες παρουσιάζουν προβλήματα κατά την ανάγνωσή τους μέσω 
αγώγιμων (conductive) υλικών, όπως το μέταλλο. Αυτό μπορεί εν μέρει να 
αντιμετωπιστεί με προσεκτική τοποθέτηση της ετικέτας. Για παράδειγμα, μια 
RFID ετικέτα  μπορεί  να  τοποθετηθεί  πάνω  σε  προϊόντα  τα  οποία  είναι 
συσκευασμένα σε λεπτό φύλλο αλουμινίου, όπως τα πακέτα με τα πατατάκια, 
με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευασία να λειτουργεί ως κεραία

• Για την τεχνολογία RFID υπάρχουν διάφορα ανταγωνιστικά πρότυπα (κυρίως 
ISO και EPC), οπότε μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να περιμένει ώσπου 
να λυθεί η «διαμάχη» αυτή. 

• Η  τεχνολογία  RFID λειτουργεί  σε  περιβάλλον  ραδιοσυχνοτήτων  (RF),  το 
οποίο  επηρεάζεται  από  την  υγρασία,  τον  καιρό,  την  ακτινοβολία,  τις  μη 
ορατές παρεμβολές  από ραδιοκύματα,  από το υλικό του κτιρίου μέσα στο 
οποίο  χρησιμοποιείται  καθώς  και  από  διάφορα  υλικά  που  βρίσκονται 
αποθηκευμένα στο κτίριο αυτό. Επίσης, επηρεάζεται από το υλικό πάνω στο 
οποίο θα προσαρτηθεί η ετικέτα.

21 Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι και πολλοί οργανισμοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την 
πιθανή κακή χρήση των RFID ετικετών για την αναγνώριση των πελατών. Πολλές τέτοιες αντιδράσεις 
έχουν συλλεγεί στην ιστοσελίδα www.nocards.org
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• Το  εύρος  ανάγνωσης/  εγγραφής  δεν  είναι  ρυθμιζόμενο  αλλά  μπορεί  να 
διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν (και φυσικά θα 
διαφέρει αν διαφέρουν και οι παρεμβολές από ραδιοκύματα).

• Το γεγονός ότι η  RF δεν είναι ορατή δυσκολεύει την εύρεση της πηγής των 
προβλημάτων,  κάτι  το  οποίο  είναι  γνωστό  και  σε  αυτούς  που  την 
χρησιμοποιούν  στα  WLANs.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το  πρόβλημα  δεν 
λύνεται  ούτε  με  την  χρήση  εξεζητημένων  εργαλείων  χαρτογράφησης 
ραδιοσυχνοτήτων  (RF mapping tools)  και  η  επίλυση  των  προβλημάτων 
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο εξαιτίας της πόλωσης (polarization).  

• Αν  κάποιος  θελήσει  να  χρησιμοποιήσει  τις  εντολές  της  γλώσσας  που 
χρησιμοποιείται  για  τον  προγραμματισμό  εφαρμογών  για  την  τεχνολογία 
RFID (RFID command language),  δεν  μπορεί  να  βασιστεί  μόνο  στην 
διαίσθησή του. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί αυτή 
την  γλώσσα με  τις  εντολές  της,  αλλά θα πρέπει  να έχει  και  προηγούμενη 
εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνολογίας RFID. Μάλιστα απαιτείται συνεχής 
εκπαίδευση καθώς η γλώσσα αυτή μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του 
χρόνου.

• Επειδή  η  τεχνολογία  RFID βασίζεται  στα  ραδιοκύματα,  θα  πρέπει  να 
λαμβάνονται  υπόψη  διάφορα  συνήθη  ζητήματα  που  αφορούν  τις 
ραδιοσυχνότητες  (RF),  όπως  η  αντανάκλαση  (reflection),  περίθλαση/ 
παράθλαση  (diffraction),  εξασθένηση  (attenuation)  και  παρεμβολή 
(interference). 

• Δεν  υπάρχει  κάποια  γενικής  χρήσεως  ετικέτα  αλλά  οι  ετικέτες  είναι 
συγκεκριμένες  για  κάθε  εφαρμογή.  Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  κάθε 
RFID εφαρμογή  απαιτεί  μοναδικό  προγραμματισμό,  προσαρμοσμένο 
λογισμικό βάσεων δεδομένων αλλά και κάθε κατηγορία αντικειμένων απαιτεί 
μια μοναδική ετικέτα η οποία θα είναι σχεδιασμένη λαμβάνοντας υπόψη την 
σύνθεση του υλικού του αντικειμένου στο οποίο θα τοποθετηθεί αλλά και το 
περιβάλλον χρήσης του. 

4. Πρότυπα για την τεχνολογία RFID 

 4.1 Εισαγωγή

Σήμερα υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζονται για τη δημιουργία 
παγκόσμιων και διαλειτουργικών προτύπων για την τεχνολογία  RFID. Η ανάπτυξη 
των προτύπων επιβάλλεται για πολλούς λόγους, όπως η μείωση του κόστους και η 
ύπαρξη μιας ενιαίας προσέγγισης στην RFID τεχνολογία η οποία υιοθετείται από τις 
επιχειρήσεις  με  ταχύ  ρυθμό.  Βέβαια  πρόκληση  αποτελεί  τόσο  η  υιοθέτηση 
παγκόσμιων διαλειτουργικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όσο και η εναρμόνιση του 
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διαθέσιμου εύρους συχνοτήτων για τις RFID εφαρμογές, που ποικίλει σε διάφορες 
περιοχές. [125] Εκτός από το ποιες συχνότητες θα χρησιμοποιούνται για την εν λόγω 
τεχνολογία, απαιτείται να καθοριστούν τα επίπεδα εκπομπής του αναγνώστη αλλά και 
θέματα  παρεμβολών  με  άλλες  ράδιο-υπηρεσίες.  Επιπρόσθετα,  το  γεγονός  ότι 
υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές – προμηθευτές της τεχνολογίας RFID, δημιουργεί 
πρόβλημα στον καταναλωτή (στην συγκεκριμένη περίπτωση ο καταναλωτής είναι η 
εταιρία που θα εγκαταστήσει ένα σύστημα RFID) που καλείται να επικοινωνήσει με 
διαφορετικά RFID συστήματα άλλων εταιριών.  [123]

Για  τους  παραπάνω  λόγους  αναπτύχθηκαν  μια  σειρά  από  πρότυπα  από 
συγκεκριμένους οργανισμούς [123]:

 Παγκόσμιος  Οργανισμός  Προτυποποίησης (ISO,  International Organization 
for Standardization)

 Παγκόσμιο  Ηλεκτροτεχνικό  Συμβούλιο (IEC,  International Electrotechnical 
Council)

 Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο  Προτύπων  Τηλεπικοινωνιών (ETSI,  European 
Telecommunications Standards Institute)

 EPCglobal
Καθένας από τους παραπάνω οργανισμούς στοχεύει σε μια διαφορετική πτυχή της 

τεχνολογίας  RFID  και  αναπτύσσει  πρότυπα  για  αυτή,  όπως  φαίνεται  και  στο 
παρακάτω διάγραμμα:  

Εικόνα 14. Σχέση τεχνολογίας RFID και οργανισμών δημιουργίας προτύπων
Πηγή: [123]
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Υπάρχουν βέβαια και άλλοι οργανισμοί δημιουργίας προτύπων, όπως ο  European 
Committee for Standardization (CEN),  US National Institute of Standards and 
Technology (NIST) και Standardization Administration of China . [125]

Οι παραπάνω οργανισμοί έχουν δημιουργήσει πόρτυπα τα οποία προσδιορίζουν:
 τη μορφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις RFID ετικέτες (δηλαδή 

τον τρόπο οργάνωσης και μορφοποίησής τους)
 το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  μεταξύ  της  ετικέτας  και  του  αναγνώστη 

(συχνότητα, τροποποίηση, κωδικοποίηση bit κ.λ.π.)
 την προσαρμογή, δηλαδή τρόπους ελέγχου εάν τα προϊόντα συμμορφώνονται 

με  το πρότυπο
 συγκεκριμένες εφαρμογές, για παράδειγμα πώς τα πρότυπα χρησιμοποιούνται 

σε εφαρμογές μεταφοράς προϊόντων 
 πρωτόκολλα ενδιάμεσου λογισμικού που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και εκτελούνται οι οδηγίες.

4.2 Κατηγορίες Προτύπων

Τα  πρότυπα  που  δημιουργούνται  για  την  τεχνολογία  RFID μπορούν  να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής [125]: 

Α.  Πρότυπα περιεχομένου δεδομένων (Data Content standards)
• Πρότυπα πρωτοκόλλου δεδομένων και συστήματος, που αναφέρονται 

στο ενδιάμεσο λογισμικό ενός RFID συστήματος .
• Πρότυπα προσδιορισμού, που ασχολούνται με την κωδικοποίηση των 

μοναδικών αναγνωριστικών ή των άλλων δεδομένων που υπάρχουν 
στην RFID ετικέτα. 

   Στην κατηγορία των προτύπων περιεχομένου δεδομένων ανήκουν πρότυπα 
όπως  ISO/IEC  15961,  ISO/IEC  15962,  ISO/IEC   15963,  ISO/IEC  15418, 
ISO/IEC 15434, ISO/IEC 15459. 

Β. Πρότυπα τεχνολογίας (technology standards)
• Τεχνικά πρότυπα. 
• Πρότυπα διεπαφής αέρα, που ορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας του 

αναγνώστη με την ετικέτα 
   Στην  κατηγορία  των  προτύπων  τεχνολογίας  ανήκουν  τα  πρότυπα 
ANSI/INCITS 256, ISO/IEC 18000.

Γ.  Πρότυπα εφαρμογών (Application Standards) 
Τα πρότυπα αυτά παρέχουν συμβουλές για την υλοποίηση της τεχνολογίας. 
Στην κατηγορία των προτύπων εφαρμογών ανήκουν τα  ISO/IEC 18001, ISO 
10374, ISO/IEC 18185, ISO 11784,  ISO 11785,  ISO/IEC 23389, ISO 21007 
,ISO 122/104 JWG   κ.ά 

Δ.  Πρότυπα  προσαρμογής  και  ελέγχου (Conformance and control 
standards) 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 67



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τις RFID λειτουργίες.
Πρότυπα που ανήκουν στην κατηγορία  αυτή είναι  τα  ISO/IEC TR 18046, 
ISO/IEC 18047, BS EN 50364, BS EN 50357.

Ε.  Πρότυπα  ορολογίας  (Terminology standards). Στην  κατηγορία  αυτή 
ανήκει το πρότυπο ISO/IEC 19762.

ΣΤ. Άλλα RFID πρότυπα 

4.2.1.  ISO

Ο  Διεθνής  Οργανισμός  Προτοτυποποίησης  (International Organization for 
Standardization,  ISO) εργάζεται για την δημιουργία προτύπων για την ιχνηλάτιση/ 
παρακολούθηση  (tracking)  αγαθών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα,  χρησιμοποιώντας 
ετικέτες υψηλής συχνότητας (ISO 18000-3) και ετικέτες πολύ υψηλής συχνότητας 
(ISO 18000-6).  [135]

Ο ISO διαθέτει τρεις τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με τα RFID, την RC104, 
την TC204 και την TC122.

 Ο ISO  έχει δημιουργήσει επίσης μαζί με την International Electrotechnical 
Commission (IEC) την  Joint Technical Committee (JTC1). Η JTC1 είναι ένα διεθνές 
σώμα το οποίο δημοσιεύει πρότυπα για όλες τις ηλεκτρικές (electrical), ηλεκτρονικές 
(electronic) και συναφείς τεχνολογίες. Το συμβούλιο αυτό έχει πολλά υποσυμβούλια. 
Για  παράδειγμα,  το  SC31  ασχολείται  με  την  τεχνολογία  αυτόματης  συλλογής 
δεδομένων και έχει 4 ομάδες εργασίας. Το WG4 ασχολείται με την τεχνολογία RFID 
και έχει αρκετές υποομάδες. Από αυτές, η υποομάδα 3 επικεντρώνεται στην χρήση 
RFID για  αυτόματη  αναγνώριση  (identification)  και  διαχείριση  αντικειμένων 
(εντόπιση/ παρακολούθηση αντικειμένων στην εφοδιαστική αλυσίδα). Η υποομάδα 3 
(Subgroup 3) είναι υπεύθυνη για ένα προτεινόμενο πρότυπο το οποίο αποκαλείται 
ISO 18000  και  το  οποίο  καλύπτει  την  διεπαφή  του  αέρα  για  τις  κυριότερες 
συχνότητες  που  χρησιμοποιούνται  σε  όλο  τον  κόσμο.  [146]  [88]  Το  ISO18000 
εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς καλύπτει το εύρος των UHF συχνοτήτων που 
προβλέπεται ότι θα είναι το προτιμώμενο εύρος για την διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Υπάρχουν και άλλα ISO πρότυπα, τα οποία ασχολούνται με διαφορετικούς 
τομείς του συστήματος, όπως η μορφοποίηση των δεδομένων που βρίσκονται πάνω 
στην ετικέτα ή ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο αναγνώστης με την ετικέτα.  [88]

Επίσης, πρότυπα έχουν αναπτυχθεί για αναγνώριση ζώων (ISO 11784 και 11785), 
πρότυπα  για  το  πρωτόκολλο  διεπαφής  αέρα   για  τις  RFID ετικέτες  που 
χρησιμοποιούνται  στα  συστήματα  πληρωμής  και  στις  ασύρματες  έξυπνες  κάρτες 
(ISO 14443). Επιπλέον έχουν δημουργηθεί πρότυπα, όπως είναι το  ISO 18047, τα 
οποία ελέγχουν κατά πόσο οι RFID αναγνώστες και ετικέτες συμμορφώνονται με ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο ή το  ISO 18046 το οποίο ελέγχει την απόδοση των  RFID 
ετικετών και αναγνωστών. [125]

4.2.2. Βασικά πρότυπα
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Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  τα  πρότυπα  προσδιορίζουν  με  ακρίβεια  τις 
κατηγορίες των RF συσκευών. Εν συντομία παρουσιάζονται τα βασικότερα πρότυπα: 

Το ISO 18000 είναι ένα πρότυπο με πολλά τμήματα (multi-part standard) το οποίο 
καθορίζει πρωτόκολλα για αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων 
των LF, HF, και UHF συχνοτήτων . 

Για  τις  UHF ετικέτες  το  κυρίαρχο  πρότυπο  πιθανόν  να  γίνει  το  προσφάτως 
επικυρωμένο EPCglobal Class-1 Gen-2 πρότυπο. Για τις  HF ετικέτες υπάρχουν δύο 
κύρια πρότυπα εκτός από το ISO 18000. 

Το ISO 14443 (τύπου A και B), είναι ένα πρότυπο που αναφέρεται στην εγγύτητα 
(“proximity”) των  RFID συσκευών και έχει ένα ονομαστικό εύρος λειτουργίας των 
10  εκατοστών.  Το  ISO  15693  είναι  ένα  πιο  πρόσφατο  HF πρότυπο  το  οποίο 
ασχολείται με την εγγύτητα (“vicinity”) των RFID συσκευών και μπορεί να επιτύχει 
μεγαλύτερα ονομαστικά εύρη (μέχρι 1 μέτρο για διευθετήσεις με μεγάλη κεραία. (Ο 
τύπος 1 (mode 1) του ISO 18000 Part 3 βασίζεται στο ISO 15693.)

Σημαντικό  είναι  και  το  NFC (Near-Field Consortium)  πρότυπο  (NFCIP-
1/ECMA340, ISO 18092). Αυτό το HF πρότυπο είναι συμβατό με τα ISO 14443 και 
ISO 15693 και υπερέχει του σταθερού μοντέλου ετικέτα-αναγνώστης, στο ότι  μια 
NFC συσκευή μπορεί να λειτουργεί είτε ως αναγνώστης είτε ως ετικέτα, άρα είτε να 
μεταδίδει είτε να λαμβάνει σήματα. Κάποια κινητά τηλέφωνα σήμερα υποστηρίζουν 
την  NFC και το ίδιο μπορεί να συμβεί και με πολλές άλλες φορητές συσκευές στο 
μέλλον.[66]

Ένα πολύ σημαντικό πρότυπο είναι και το ISO 18000-6, το οποίο είναι ένα διεθνές 
πρότυπο που έχει προταθεί και το οποίο ρυθμίζει/ ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι 
ετικέτες  και  οι  αναγνώστες  επικοινωνούν στο  UHF φάσμα.  Στην παρούσα φάση, 
υπάρχουν δύο εκδόσεις: η 18000-6A και η 18000-6B. [135]

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ανησυχία  επικρατεί  με  την  ύπαρξη  δύο  σημαντικών 
ανταγωνιστών για την «θέση» του  RFID προτύπου. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά 
ISO πρότυπα  τα  οποία  περικλείουν  διαφορετικά  θέματα  των  RFID,  το  πιο 
πολυσυζητημένο  είναι το 18000-6 το οποίο ασχολείται με το εύρος ζώνης των UHF 
και έχει ως ανταγωνιστή το πρότυπο EPC το οποίο εξετάζει επίσης το εύρος των UHF 
και ήδη έχει υιοθετηθεί από πολλές μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 
[88]

4.3 EPC

4.3.1  EPCglobal

Ο EPCglobal είναι μια μη-κερδοσκοπική συνεργασία η οποία δημιουργήθηκε από 
το  Uniform Code Council,  το  οποίο  παρείχε  άδεια  στις  τεχνολογίες  που 
αναπτύχθηκαν από το Auto-ID Center, αλλά και τον EAN International που είναι ένα 
σώμα υπεύθυνο για την Ευρώπη σε ότι αφορά τα πρότυπα του γραμμωτού κώδικα.  

Σκοπός του είναι η εμπορική εκμετάλλευση των τεχνολογιών του Ηλεκτρονικού 
Κώδικα Προϊόντος (Electronic Product Code)  [135] και η  ανάπτυξη προτύπων τα 
οποία στοχεύουν  στην  παροχή  κατάλληλης  τεχνολογίας  για  την  αύξηση  της 
αποτελεσματικότητας και την μείωση των λαθών στην λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. [123]
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Κάποια από τα πρότυπα που έχει ήδη αναπτύξει ο EPCglobal οργανισμός αλλά και 
κάποια πρότυπα τα οποία βρίσκονται  σε εξέλιξη,  παρουσιάζονται  στην παρακάτω 
εικόνα: 

Εικόνα 15. Πρότυπα του EPCglobal
Πηγή: http://www.epcglobalinc.org/standards [156]

Ο EPC global διοικείται από αντιπρόσωπους από διάφορους χώρους. Ενδεικτικά οι
μετέχοντες στον EPC global είναι [123]:

o Οργανισμοί Εμπορίου: UCC, EAN
o Προμηθευτές προϊόντων: Gillette, Johnson & Johnson, Procter & Gamble
o Λιανέμποροι: Wal-Mart, Metro AG
o Κυβέρνηση: Υπουργείο Αμύνης ΗΠΑ (US Department of Defence)
o Τεχνολογία: Hewlett-Packard, Cisco Systems
o Ακαδημαϊκός χώρος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης (ΜΙΤ)

Ο  EPCglobal έχει  τις  δικές  του  διαδικασίες  προτυποποίησης,  οι  οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των προτύπων που αφορούν τον γραμμωτό 
κώδικα και αποτελεί έναν οργανισμό ο οποίος επιβλέπει διάφορες τοπικές συνόδους 
(local chapters) οι  οποίες μαζί με τις εταιρίες θα ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών που ακολουθούν το EPC πρότυπο. Σύνοδοι/παραρτήματα του EPCglobal 
έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο. Έτσι για παράδειγμα έχουμε τον EPCglobal 
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US που είναι μια σύνοδος του εν λόγω οργανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. [135]
Μάλιστα από το 1999, ο οργανισμός EPCGlobal Inc.έχει κάνει πολλές προσπάθειες 
προτυποποίησης οι οποίες οδήγησαν στην δημιουργία του Ηλεκτρονικού Κωδικού 
Προϊόντος ή EPC™ , ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά τα προϊόντα (όπως ακριβώς και 
το  Universal Product Code (UPC) που είναι τυπωμένο στους γραμμωτούς κώδικες) 
αλλά και συντελεί στον εντοπισμό /ιχνηλάτισή τους κατά μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  Ο  οργανισμός  EPCGlobal στοχεύει  στην  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη 
απλοποίηση των  RFID ετικετών, με απώτερο σκοπό την μείωση του κόστους των 
chip.  Ο  συγκεκριμένος  οργανισμός  έχει  κατηγοριοποιήσει  τις  διάφορες  ομάδες 
ετικετών, έχει αναπτύξει πρωτόκολλα μετάδοσης ραδιοκυμάτων μεταξύ των ετικετών 
και των αναγνωστών κι έχει καθορίσει συγκεκριμένες μορφές για την αποθήκευση 
του  προσδιοριστικού  και  των  δεδομένων  στις  ετικέτες.  Επιπρόσθετα,  αναπτύσσει 
προδιαγραφές/ πρότυπα για τη σύνδεση και την επικοινωνία των εξυπηρετητών που 
συνεργάζονται και οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες που σχετίζεται με προϊόντα που 
προσδιορίζονται μοναδικά από EPC αριθμούς. 

Όσον αφορά τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος (Electronic Product Code-EPC), 
ο  EPCglobal τον υποστηρίζει  ως το παγκόσμιο πρότυπο για άμεσο, αυτόματο και 
ακριβή  προσδιορισμό  ενός  αντικειμένου  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  μιας  εταιρίας 
οπουδήποτε στον κόσμο. 

Τον  Δεκέμβριο  του  2004,  ο  οργανισμός  EPCglobal ενέκρινε  ένα  UHF Class 1 
Generation 2  (EPC Gen2)  RFID πρότυπο για  το  πρωτόκολλο διεπαφής αέρα της 
δεύτερης γενιάς των  EPC τεχνολογιών.  Το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί   96-bit 
μνήμη, κρυπτογράφηση και την ικανότητα μόνιμης απενεργοποίησης των ετικετών 
αμέσως μετά την χρήση τους. [125]

Μάλιστα, έχει υποβληθεί και η δεύτερη γενιά  UHF EPC πρωτοκόλλων στον  ISO 
και έχει εγκριθεί ως διεθνές πρότυπο με το όνομα ISO 18000-6C. [135] Ο EPC global 
στοχεύει  στην  αυτοματοποίηση  του  εντοπισμού  προϊόντων  μέσω της  τεχνολογίας 
RFID και συγκεκριμένα με την χρήση φθηνών RFID ετικετών και τον ορισμό ενός 
παγκόσμιου πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει το 
EPCglobal δίκτυο, ένα κατανεμημένο δίκτυο υπηρεσιών, και έχει ορίσει έξι κλάσεις 
RFID ετικετών με αύξουσα λειτουργικότητα, οι  οποίες παρουσιάζονται παρακάτω 
[123]

4.3.1.1 Κλάσεις ετικετών και διαλειτουργικότητα

Οι κλάσεις των EPC ετικετών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορίες/Κλάσεις των EPC ετικετών
Κλάση Σχόλια

Κλάση 0 (Class 0) Παθητικές ετικέτες αναγνώρισης (identity 
passive tags) μόνο για ανάγνωση.

Κλάση Ι (Class I) Παθητικές ετικέτες αναγνώρισης μιας 
εγγραφής.

Κλάση ΙΙ (Class II)
Παθητικές ετικέτες με πρόσθετη 
λειτουργικότητα πχ μνήμη ή 
κρυπτογράφηση.
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Κλάση ΙΙΙ (Class III) Ημι- παθητικές RFID ετικέτες. Μπορεί να 
υποστηρίζουν broad-band επικοινωνία.

Κλάση ΙV (Class IV)

Ενεργές ετικέτες. Κάποιες από αυτές 
μπορεί να έχουν την δυνατότητα για 
broad-band και peer-to-peer επικοινωνία 
με άλλες ενεργές ετικέτες στο ίδιο εύρος 
συχνοτήτων αλλά και με άλλους 
αναγνώστες.

Κλάση V (Class V)

Θεωρούνται αναγνώστες καθώς 
τροφοδοτούν με ισχύ τις ετικέτες της 
κλάσης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. Επίσης επικοινωνούν με 
ετικέτες της Κλάσης IV καθώς και μεταξύ 
τους ασύρματα

Πίνακας 13. Κατηγορίες των EPC ετικετών
Πηγές :[102]  [157]  [134]

4.3.1.2 EPCglobal  προδιαγραφές

Οι  EPCglobal προδιαγραφές   περιγράφουν  τον  τρόπο  δημιουργίας  ενός  EPC 
Δικτύου (EPC Network) και είναι οι εξής [125]:

    Προδιαγραφή για τα δεδομένα της EPC ετικέτας έκδοση 1.1 (EPC Tag Data 
Specification Version 1.1):  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ασχολείται με το 
τμήμα των δεδομένων της EPC ετικέτας που τυποποιείται. Δηλαδή καθορίζει 
τον  τρόπο  κωδικοποίησης  των  δεδομένων  πάνω  στην  EPC ετικέτα 
προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  από  τα  πληροφοριακά  συστήματα  του 
δικτύου των  EPC. Μάλιστα,  προσδιορίζει  σχήματα κωδικοποίησης για  μια 
έκδοση του  EAN.UCC Global Trade Item Number (GTIN), του  EAN.UCC 
Serial Shipping Container Code (SSCC),  του  EAN.UCC Global Location 
Number (GLN), του  EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI), 
του  EAN.UCC Global Individual Asset Identifier (GIAI)  και  του  General 
Identifier (GID).

    Προδιαγραφή για την RFID ετικέτα των 900 MHz Κλάσης 0 (900 MHz Class 
0  Radio Frequency (RF)  Identification Tag Specification): Καθορίζει  την 
διεπαφή και το πρωτόκολλο επικοινωνίας για την λειτουργία των ετικετών της 
κλάσης  0  σε  συχνότητα 900  MHz.  Περιλαμβάνει  τις  απαιτήσεις  της 
ραδιοσυχνότητας και της ετικέτας και παρέχει λειτουργικούς αλγορίθμους που 
επιτρέπουν  την  επικοινωνία  σε  αυτήν  την  ζώνη  συχνοτήτων.  Το  μέρος  A 
παρέχει  ένα  γενικό  υπόβαθρο  και  περιγράφει  το  πλαίσιο  λειτουργίας  του 
προτύπου. Το μέρος B ορίζει την διεπαφή αέρα και το σύνολο των εντολών. 
Το  μέρος   Γ  περιγράφει  το  λειτουργικό  μέρος  της  προδιαγραφής  και 
περιλαμβάνει συστάσεις για αποδοτικούς αλγορίθμους.

    Προδιαγραφή για την διεπαφή της RFID ετικέτας των 13.56 MHz ISM Band 
Κλάσης 1 (13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification 
Tag Interface Specification): Αυτό το πρότυπο  ορίζει  την διεπαφή και  το 
πρωτόκολλο επικοινωνιών για την λειτουργία των ετικετών της Κλάσης 1 σε 
συχνότητα 13.56 MHz. Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της ραδιοσυχνότητας και 
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της ετικέτας προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία σε αυτήν την ζώνη 
συχνοτήτων. 

    Προδιαγραφή για την  RFID ετικέτα των 869 MHz-930 MHz Κλάσης 1 και  
της διεπαφής της λογικής επικοινωνίας (860MHz -- 930  MHz Class 1  Radio 
Frequency (RF)  Identification Tag Radio Frequency &  Logical 
Communication Interface Specification): Ορίζει  την  διεπαφή  και  το 
πρωτόκολλο επικοινωνιών για  την λειτουργία των ετικετών της  Κλάσης 1 
στην  ζώνη συχνοτήτων 860 -  930  MHz.  Περιλαμβάνει  τις  απαιτήσεις  της 
ραδιοσυχνότητας και της ετικέτας προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία 
σε αυτήν την ζώνη συχνοτήτων.

    Πρότυπο έκδοσης 1.0  για τα συμβάντα επιπέδου εφαρμογής (Application  
Level Events (ALE) Standard,Version 1.0): Kαθορίζει μια διεπαφή μέσω της 
οποίας οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν φιλτραρισμένα EPC δεδομένα από 
ένα σύνολο πηγών.

    Πρωτόκολλο (Protocol): Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο αποστολής 
μηνυμάτων και το πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάμεσα στους αναγνώστες των 
ετικετών και τις  EPC εφαρμογές λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου και του 
Savant.

    Προδιαγραφή για το Savant (Savant Specification): Ορίζει τις υπηρεσίες που 
εκτελεί το Savant για αιτήσεις εφαρμογών εντός του EPCglobal δικτύου. Το 
Savant αποτελεί ένα λογισμικό το οποίο λειτουργεί ως το επίπεδο σύνδεσης 
ανάμεσα στους αναγνώστες και τις εφαρμογές.

    Προδιαγραφή για την core Φυσική Γλώσσα Σήμανσης, το σχήμα της Εκτατής 
Γλώσσας  Σήμανσης  και  Αρχεία  Στιγμιοτύπου  (Physical Markup Language 
(PML)  Core Specification,  Extensible Markup Language (XML)  Schema and 
Instance Files): Ορίζει  ένα κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται  εντός του 
EPCGlobal Network.  Επίσης  παρέχει  μια  τυποποιημένη  μορφή  για  τα 
δεδομένα που δεσμεύονται από τους αναγνώστες και περιλαμβάνει ένα XML 
Σχήμα.

    Προδιαγραφή  για  την  Υπηρεσία  Ονοματοδοσίας  Αντικειμένου  (  Object 
Name  Service  (ONS)   Specification): Καθορίζει   τον    τρόπο με τον οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί ο ONS έτσι ώστε να προσδιορισθεί η θέση έγκυρων μετα-
δεδομένων  και  υπηρεσιών  που  σχετίζονται  με  έναν  συγκεκριμένο  EPC 
κωδικό.

    EPC RFID πρωτόκολλα  για  την  Κλάση  1  Γενιά  2  UHF (EPC Radio-
Frequency Identity Protocols Class-1  Generation-2  UHF): Το  RFID 
Πρωτόκολλο επικοινωνιών σε συχνότητα 860-960 MHz προσδιορίζει [125]: 

 την αλληλεπίδραση των αναγνωστών και των ετικετών 
 τις λειτουργικές διαδικασίες και εντολές των αναγνωστών και των 

ετικετών 
 το  σχήμα  διαιτησίας  συγκρούσεων  που  χρησιμοποιείται  στον 

προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης ετικέτας, η οποία βρίσκεται σε 
ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολλές ετικέτες. 
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4.3.2 Ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC)

4.3.2.1 Γενικά

Η  τεχνολογία  EPC στοχεύει  στην  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα [135] :

 στον εντοπισμό/ανίχνευση κάθε αντικειμένου όπου και αν αυτό βρίσκεται 
σε πραγματικό χρόνο

 αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών για τα αντικείμενα
 μείωση των ανθρώπινων λαθών.

Για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω,  δημιουργήθηκε ο  EPC (Electronic 
Product Code) από το Auto-ID Center. Ο EPC έχει λάβει την υποστήριξη του UCC 
(Uniform Code Council) και του  EAN (European Article Numbering). Ο  EPC δεν 
έχει προταθεί ως πρότυπο. Αντ’ αυτού το Auto-ID Center «πιστεύει ότι θα γίνει ένα 
de facto πρότυπο. Αυτό θα συμβεί, γιατί αν ο καθένας το υιοθετήσει, τότε θα  γίνει 
πρότυπο». [147] [88]

Έτσι,  ο  Ηλεκτρονικός  Κωδικός  Προϊόντος  (Electronic Product Code)  είναι  ένα 
πρότυπο το οποίο παρόλο που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα παγκόσμιο 
πρότυπο για να χρησιμοποιηθεί σε πολλές βιομηχανίες, το EPC δεν είναι ένα διεθνές 
πρότυπο  το  οποίο  έχει  εγκριθεί  από  τον  Διεθνές  Οργανισμό  Προτοτυποποίησης 
(International Organization for Standardization). Ο EPCglobal, που είναι ο υπέυθυνος 
για  την  EPC τεχνολογία,  αναφέρει  ότι  σχεδιάζει  να  υποβάλλει  το  EPC Gen 2 
πρωτόκολλο, δηλαδή το EPC πρότυπο δεύτερης γενιάς,  για να εγκριθεί από τον ISO. 
[135]

Πρέπει να τονίσουμε ότι το  EPC είναι ένα ανοιχτό πρότυπο (open standard) και 
αναπτύχθηκε με στόχο την μείωση του κόστους του υλικού σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία  RFID για τον εντοπισμό/ παρακολούθηση 
μεμονωμένων αντικειμένων [153]. Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να δημιουργηθεί 
ένα καινούριο,  ανοιχτό,  παγκόσμιο δίκτυο το οποίο  θα επιτρέπει  τις  εταιρείες  να 
εκμεταλλευτούν το χαμηλού κόστους RFID υλικό, με προτεινόμενες τιμές 5 cents για 
τις ετικέτες και $100 για τους αναγνώστες. 

Το EPC πρότυπο συνεπάγεται κάτι περισσότερο από την κωδικοποίηση πάνω στην 
ετικέτα. Υπάρχουν προδιαγραφές για το πώς θα πρέπει να εγκατασταθεί/ εξοπλιστεί 
το δίκτυο, καθορίζεται πως θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη η ετικέτα και πως θα 
πρέπει να λειτουργεί η διεπαφή του αέρα (air interface). [88]

4.3.2.2 Δομή

Οι EPC ετικέτες σχεδιάστηκαν ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί κάθε παραγόμενο 
προϊόν  ξεχωριστά,  σε  αντίθεση με  τους  γραμμωτούς  κώδικες  οι  οποίοι  περιέχουν 
απλά  τον  κατασκευαστή  και  την  κατηγορία  των  προϊόντων.  [135]  Έτσι,  ο  EPC 
κωδικός  βρίσκεται  αποθηκευμένος  σε  μια  RFID ετικέτα  και  αφότου  ανακτηθεί 
μπορεί  να  συσχετισθεί  με  δυναμικά  δεδομένα  όπως  ο  τόπος  προέλευσής  του 
προϊόντος  και  η  ημερομηνία  παραγωγής  του.  [124.] Στόχος  είναι  η 
αποτελεσματικότερη  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  η  μείωση  του 
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λειτουργικού  κόστους  αλλά  και  η  καλύτερη  συνεννόηση  μεταξύ  των  μελών  της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο EPC κωδικός είναι παρόμοιος με τον Παγκόσμιο Κωδικό 
Προϊόντος  (UPC,  Universal  Product Code),  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  στους 
γραμμωτούς κωδικούς.

Εικόνα 16. Παράδειγμα EPC κωδικού
Πηγή: [123]

   Για την ακρίβεια, ο EPC είναι ένας μοναδικός αριθμός αποτελούμενος από 64 - 256 
bits και περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά πεδία [125]  [123] :

0. Επικεφαλίδα (Header): αποτελείται από 8 bit και προσδιορίζει τον αριθμό 
έκδοσης (version number) του  EPC, δηλαδή το μήκος του. Επίσης δίνει 
την δυνατότητα να διαιρεθούν με διαφορετικούς τρόπους τα τμήματα του 
EPC κωδικού  που  αφορούν  τα  δεδομένα,  δηλαδή  η  κλάση  του 
αντικειμένου και ο σειριακός αριθμός.  Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται σε 
έναν  κατασκευαστή  που  παράγει  μεγάλες  ποσότητες  μερικών  μόνο 
προϊόντων να μετακινεί  ψηφία από το τμήμα της  κλάσης αντικειμένου 
(object class)  στο τμήμα του σειριακού αριθμού (serial number).  [125] 
[123]  Συμπερασματικά,  η  κεφαλίδα  (8  bits)  αναγνωρίζει  τον  αριθμό 
έκδοσης του EPC (EPC’s version number) και έτσι επιτρέπει διαφορετικά 
μήκη (lengths) και τύπους (types) EPC.  [88].

1. Διαχειριστής  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος (EPC  manager): 
προσδιορίζει  τον  κατασκευαστή  του  προϊόντος  στο  οποίο  θα 
προσκολληθεί ο EPC κωδικός.

2. Κλάση  του  αντικειμένου (Object  Class):  αποτελεί  ένα  αριθμό  που 
αναφέρεται στον ακριβή τύπο του αντικειμένου και είναι αντίστοιχος του 
αριθμού  προϊόντος  (product number).  Είναι  γνωστός  και  ως  Μονάδα 
Διατήρησης Αποθέματος SKU (Stock Keeping Unit). 

3. Σειριακός  αριθμός (Serial  Number): είναι  ένας  αριθμός  μοναδικός  για 
κάθε τεμάχιο προϊόντος. 
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Εικόνα 17. Δομή του 96-bit EPC κωδικού
Πηγή: Auto-ID Center [134]

Όπως αναφέρθηκε  προηγουμένως,  ο  EPC χωρίζεται  σε  διάφορα τμήματα και  ο 
διαχωρισμός  αυτός,  επιτρέπει  την  αναζήτηση  αντικειμένων  τα  οποία  έχουν  ένα 
συγκεκριμένο κωδικό κατασκευαστή ή ένα συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος. Επίσης, 
οι αναγνώστες μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να αναζητούν EPCs με τον ίδιο 
κωδικό κατασκευαστή και προϊόντος, τα οποία όμως έχουν μοναδικούς αριθμούς σε 
μια συγκεκριμένη σειρά/ αλληλουχία. Έτσι πχ είναι δυνατόν να μπορούν γρήγορα να 
εντοπιστούν  προϊόντα  τα  οποία  προσεγγίζουν  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τα  οποία 
πρέπει να ανακληθούν. [135]

Τέλος, ο EPC κωδικός και όλα τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα που σχετίζονται με 
αυτόν ελέγχονται από τον EPCglobal οργανισμό. [125]

4.3.2.3 Τύποι EPCs

Υπάρχουν διάφοροι τύποι  EPCs. Συγκεκριμένα το  Auto-ID Center είχε προτείνει 
αρχικά  EPCs των  64-,  96-  και  128  bits,  τελικά  όμως  μπορεί  να  υπάρξει  και 
μεγαλύτερος. Ο EPC των 96 bit θεωρήθηκε από το Auto-ID Center ότι θα είναι ο πιο 
συνηθισμένος καθώς τα 96 bit ικανοποιούν την διασφάλιση ενός μοναδικού EPC για 
κάθε αντικείμενο αλλά και την διατήρηση τους κόστους σε χαμηλά επίπεδα (καθώς 
όσο πιο λίγες πληροφορίες υπάρχουν πάνω στο microchip τόσο μικρότερο είναι και 
το κόστος κατασκευής του chip). Ο 96 bit EPC παρέχει μοναδικά αναγνωριστικά για 
268  εκατομμύρια  εταιρίες.  Κάθε  εταιρία/κατασκευαστής  μπορεί  να  έχει  16 
εκατομμύρια κατηγορίες αντικειμένων και 68 δισεκατομμύρια σειριακούς αριθμούς 
σε  κάθε  κατηγορία,  ποσότητες  που  είναι  υπεραρκετές  για  να  καλύψουν  όλα  τα 
προϊόντα που θα παραχθούν παγκοσμίως για αρκετά χρόνια από τώρα. Όμως επειδή 
σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη για τόσους πολλούς σειριακούς αριθμούς, το  Auto-ID 
Center έχει  προτείνει  ένα  προσωρινό  64-bit κωδικό.  Ο  μικρότερος  κωδικός  θα 
διατηρήσει την τιμή των RFID chips χαμηλά (όσο πιο απλό είναι το κύκλωμα, τόσο 
φθηνότερη  είναι  και  η  ετικέτα)  αλλά  ταυτόχρονα  θα  παρέχει  υπεραρκετούς 
μοναδικούς EPCs ώστε να καλυφθούν οι τωρινές ανάγκες. Προβλέπεται ότι αργότερα 
η χρήση ενός 128-bit κωδικού θα είναι απαραίτητη ώστε να μπορούν να καλυφθούν 
όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται παγκοσμίως.

Το αν ο EPC κωδικός είναι 64, 96 ή 128 bit υποδεικνύεται από την κεφαλίδα του. 
Έτσι  η  κεφαλίδα  υποδεικνύει  το  μήκος  των  διαμοιρασμένων  πεδίων  του  EPC 
κωδικού προσφέροντας ευελιξία στο σύστημα. Η ευελιξία αυτή παρουσιάζεται γιατί η 
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κεφαλίδα όχι μόνο ενημερώνει τον αναγνώστη εάν η ετικέτα έχει ένα 64-bit ή ένα 96-
bit EPC αλλά  δίνει  και  την  δυνατότητα  να  γίνει  διαχωρισμός  των  πεδίων  των 
δεδομένων (data partitions) με διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε ένας κατασκευαστής 
ο  οποίος  παράγει  μεγάλες  ποσότητες  από  λίγα  μόνο  προϊόντα  να  μπορεί  να 
μετακινήσει ψηφία (shift digits) από το πεδίο της κατηγορίας αντικειμένου (object 
class partition) στο πεδίο του σειριακού αριθμού (serial number partition). [135]

Τύπος 
EPC

Έκδοση 
(Version)

Διαχειριστής 
Domain (Domain 

Manager)

Κατηγορία 
Αντικειμένου 
(Object Class)

Σειριακός 
Αριθμός 
(Serial 

Number)
96-bit 8-bit 28-bit 24-bit 36-bit
64-bit 

Τύπος I 
(Type I)

2-bit 21-bit 17-bit 24-bit

64-bit 
Τύπος ΙΙ 
(Type II)

2-bit 15-bit 13-bit 34-bit

64-bit 
Τύπος ΙΙΙ 
(Type III)

2-bit 26-bit 13-bit 23-bit

Πίνακας 14. Δομή EPC κωδικών
Πηγή: [124]

4.3.2.4 Τρόπος χρήσης των EPC κωδικών και δεδομένων 

Για να μπορέσει μια εταιρεία να παρακολουθεί αντικείμενα χρησιμοποιώντας τους 
EPCs, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα δίκτυο από RFID αναγνώστες. Για παράδειγμα, 
σε μια αποθήκη μπορεί να υπάρχουν αναγνώστες γύρω από τις πόρτες στο σημείο 
φόρτωσης  και  σε  κάθε  αποβάθρα.  Όταν  καταφθάνει  μια  παλέτα  με  αγαθά,  ο 
αναγνώστης στην πόρτα συλλέγει τον μοναδικό αριθμό της. Στην συνέχεια γίνεται 
αναζήτηση  μέσω  υπολογιστών  ώστε  να  διαπιστωθεί  ποιό  είναι  το  προϊόν  που 
χρησιμοποιεί το EPC Δίκτυο. Τα συστήματα απογραφών ειδοποιούνται με την άφιξή 
της. Έτσι όταν μια παλέτα τοποθετείται στην αποβάθρα A, ο αναγνώστης στέλνει ένα 
σήμα  το  οποίο  ενημερώνει  ότι  το  αντικείμενο  1-2345-67890  βρίσκεται  στην 
αποβάθρα Α.

Ο EPC δεν μπορεί από μόνος του να μας δώσει πληροφορίες ως προς το τι είναι το 
αντικείμενο  με  κωδικό  1-2345-67890,  καθώς  ο  EPC δεν  μπορεί  να  μας  δώσει 
πληροφορίες για το προϊόν όπως και η πινακίδα (license plate) ενός αυτοκινήτου δεν 
μπορεί  να  μας  δώσει  πληροφορίες  για  κάποιο  αυτοκίνητο.  Οι  υπολογιστές 
χρειάζονται κάποιον τρόπο ώστε να συσχετίζουν τον  EPC με πληροφορίες για το 
μοναδικό αντικείμενο, οι οποίες είναι αποθηκευμένες κάπου αλλού. Για να μπορούν 
λοιπόν τα υπολογιστικά συστήματα να βρίσκουν και να κατανοούν τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με κάποιο προϊόν, το Auto-ID Center ανέπτυξε κάποιες τεχνολογίες 
υποδομής οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο Διαδίκτυο ώστε να επιτρέψουν 
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τις  εταιρείες  να  αναζητήσουν  πληροφορίες  σχετικά  με  το  κάθε  αντικείμενο  σε 
ασφαλείς βάσεις δεδομένων.  [135]

4.3.3 EPC GEN2

4.3.3.1 Η πορεία των EPC προτύπων

Το  Auto-ID Center ανέπτυξε τις προδιαγραφές Κλάση 1 (Class 1) και Κλάση 0 
(Class 0) για τις EPC ετικέτες και τις παρέδωσε στον EPCglobal τον Σεπτέβριο του 
2003. Τον Ιούνιο του 2004, οι δύο αυτές προδιαγραφές ολοκλήρωσαν την διαδικασία 
προτοτυποποίησης  του  EPCglobal και  έγιναν  τα  πρώτα  πρότυπα  του  EPC.  Τον 
Δεκέμβριο του 2004, το συμβούλιο του  EPCglobal ενέκρινε ένα πρότυπο δεύτερης 
γενιάς το οποίο τελικά θα αντικαταστήσει την Κλάση 1 και Κλάση 2. Το 2005, ο 
EPCglobal επικύρωσε το πρότυπο των Συμβάντων του Επιπέδου των Εφαρμογών 
(Application-Level Events,  ALE)  για  την  διαχείριση  των  EPC δεδομένων.  Το 
λογισμικό ALE μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα από EPC ετικέτες Γενιάς 1 (Gen 1) 
και Γενιάς 2 (Gen 2) και παρέχει μια διεπαφή για το φιλτράρισμα και ενοποίηση των 
EPC δεδομένων από τους αναγνώστες.  Επίσης,  ο  EPCglobal έχει  επικυρώσει  ένα 
πρότυπο  για  τις  Υπηρεσίες  Πληροφοριών  του  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος 
(Electronic Product Code Information Services,  EPCIS),  το οποίο επιτρέπει  στους 
εμπορικούς  συνεργάτες  όχι  μόνο  να  έχουν  πρόσβαση  στις  πληροφορίες  που 
σχετίζονται με τον  EPC κωδικό και βρίσκονται στο EPCglobal δίκτυο, αλλά και να 
τις  μοιράζονται  μεταξύ  τους.  Επίσης  έχει  επικυρώσει  ένα  ηλεκτρονικό  πρότυπο 
καταγωγής ή αλλιώς  e-pedigree (electronic pedigree standard),  για να παρέχει στις 
φαρμακοβιομηχανίες μια τυπική μορφή, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με 
την καταγωγή διαφόρων φαρμάκων. [135]

4.3.3.2 Πρότυπο Δεύτερης Γενιάς  

Ένας από τους στόχους του EPCglobal την δεκαετία του ’90  ήταν η απλοποίηση 
των  προτύπων  που  σχετίζονταν  με  την  RFID τεχνολογία.  Έτσι  πριν  το  2003  ο 
οργανισμός όρισε το Gen 1 RFID πρότυπο, δηλαδή το RFID πρότυπο Πρώτης Γενιάς. 
Η  πρώτη  γενιά  RFID πρόσφερε  δύο  διαφορετικά  πρότυπα  με  τα  οποία 
ανταλλάσσονται πληροφορίες ανάμεσα στην ετικέτα  και τον αναγνώστη και είναι 
γνωστά  ως  Κλάση  0  (Class 0)  και  Κλάση  1  (Class 1).   Τα  πρότυπα  αυτά 
υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το 2002 ως το 2005. 

Το 2004, δημιουργήθηκε ένα νέο πρότυπο, η διεπαφή Κλάση 1 Δεύτερης Γενιάς 
(Class 1  Generation 2  interface).  Αυτό  το  πρότυπο  αντιμετώπισε  διάφορα 
προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να λυθούν με τις ετικέτες της Κλάσης 0 και 
Κλάσης 1 και πιο συγκεκριμένα προσέφερε λύσεις στο θέμα των προτύπων και της 
απόδοσης  (μεγαλύτερες  ταχύτητες  ανάγνωσης,  βελτιωμένη  ακρίβεια  ανάγνωσης, 
μειωμένη ραδιοσυχνική παρέμβαση). Το  EPCglobal Gen 2 πρότυπο εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2004 και η έννοια EPC Gen2 αναφέρεται ως EPCglobal UHF Class 1 
Generation 2. [125]
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To Gen 2 (που είναι η σύντμηση για το όνομα το οποίο έχει δοθεί στο EPC πρότυπο 
δεύτερης  γενιάς του  EPCglobal)  σχεδιάστηκε για να λειτουργεί  διεθνώς και  είναι 
εμπλουτισμένο με χαρακτηριστικά όπως ο τύπος  λειτουργίας  με  πυκνή ανάγνωση 
(dense reader mode of operation), που αποτρέπει τις παρεμβολές των αναγνωστών 
όταν χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο. [135]

Επίσης, το πρότυπο αυτό [125]:
o παρέχει προδιαγραφές ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να παράγουν RFID 

ετικέτες και αναγνώστες που να είναι διαλειτουργικοί και άρα να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. 

o δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την χρήση των EPC κωδικών.

Τον Ιούλιο του  2006 ο οργανισμός  ISO ενέκρινε  το  EPC Gen 2  Class 1  UHF 
πρότυπο και το δημοσίευσε ως τροποποίηση του 18000-6 προτύπου RFID διεπαφής 
αέρα για την διαχείριση αντικειμένων με την χρήση συσκευών που λειτουργούν σε 
συχνότητα από 860 MHz ως 960 MHz. Πλέον, οι κατασκευαστές των RFID ετικετών 
και αναγνωστών είναι πρόθυμοι να κατασκευάσουν υλικό με βάση το Gen 2 πρότυπο 
που έχει αναγνωριστεί από τον ISO. [125]

4.3.3.3 Πλεονεκτήματα του προτύπου Δεύτερης Γενιάς 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προτύπου Δεύτερης Γενιάς (Gen2) είναι τα 
ακόλουθα [125]:

• Δυνατότητα  ταυτόχρονης  λειτουργίας  πολλών  αναγνωστών  και  RFID 
εφαρμογών  χωρίς  πρόβλημα  καθώς  το  Gen2  παρέχει  την  δυνατότητα 
διαχείρισης των παρεμβολών ανάμεσα στους αναγνώστες. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να επιτρέπεται η εγκατάσταση πολλαπλών αναγνωστών που 
εκτελούν πολλαπλές RFID εφαρμογές στον ίδιο μικρό χώρο. 

• Η ταχύτητα ανάγνωσης των ετικετών είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα αυτή η 
βελτίωση  στην  ταχύτητα  και  την  ακρίβεια  των  Gen2  αναγνώσεων 
εξαλοίφει  την  ανάγκη  επιβράδυνσης  του  ρυθμού  εκτέλεσης  μιας 
επιχειρησιακής  διαδικασίας  που  απαιτούνταν  παλαιότερα  έτσι  ώστε  να 
διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα από τις ετικέτες θα δεσμευτούν με ακρίβεια.

• Αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στο 
παρόν αλλά και στο μέλλον. Το Gen2 ασχολείται με απλές λειτουργίες και 
με  το  EPC Class 1  επίπεδο  λειτουργικότητας.  Επίσης,  παρέχει  μια 
πλατφόρμα  για  μελλοντική  επέκταση  προσφέροντας  βελτιωμένη 
προστασία της επένδυσης και την ευκαιρία για  μεγαλύτερη επιστροφή της 
επένδυσης (return on investment-ROI).

• Παρατηρείται υιοθέτησή τους σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της σταθερής 
δομής  και  της  επεκτασιμότητας  που  παρέχει.  Πιο  συγκεκριμένα,  έχει 
υιοθετηθεί από πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον 
κόσμο, όπως από την  Wal-Mart,  U.S.  Department of Defence,  Food and 
Drug Administration και International Air Transport Association.
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4.3.3.4 Βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου Δεύτερης Γενιάς

Το πρότυπο Δεύτερης Γενιάς (Gen2) περιλαμβάνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά 
των Gen1 Class 1, Gen1 Class 2 και των ISO πρωτοκόλλων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του UHF Gen2 προτύπου είναι τα εξής [125]:
o    Αποτελεί ένα παγκόσμιο, ανοιχτό, διαλειτουργικό πρότυπο καθώς το 

Gen2 ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν την συχνότητα αλλά και την 
απόδοση.

o    Επιτρέπει την πυκνή λειτουργία αναγνωστών, δηλαδή την δυνατότητα 
λειτουργίας πολλών αναγνωστών ταυτόχρονα χωρίς να παρεμβάλλεται ο 
ένας με τον άλλο. 

o     Επιτυγχάνει μεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, το Gen2 
υπόσχεται ταχύτητες ανάγνωσης ως και 10 φορές μεγαλύτερες από τα Gen 
1  πρωτόκολλα,  τόσο  σε  περιβάλλοντα  με  ένα  αναγνώστη,  όσο  και  σε 
περιβάλλοντα με μεγάλο αριθμό αναγνωστών. Στο συγκεκριμένο πρότυπο 
δεν υπάρχει προδιαγραφή για μια σταθερή ή ελάχιστη ταχύτητα κι αυτό 
διότι  η  ταχύτητα  ανάγνωσης  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες.  Οι 
τεχνικές  προδιαγραφές  του  Gen 2  επιτρέπουν  στους  αναγνώστες  να 
εκτελούν ως και 1.500 αναγνώσεις ετικετών το δευτερόλεπτο στην Βόρειο 
Αμερική και ως 600 αναγνώσεις το δευτερόλεπτο στην Ευρώπη, όπου η 
ραδιοσυχνική ισχύς και το εύρος ζώνης είναι περιορισμένα. 22 

o    Προσφέρει  διάφορες  επιλογές  backscatter.  Backscatter ονομάζεται  η 
μέθοδος με την οποία, η παθητική ετικέτα αφού συλλέξει ενέργεια από το 
πεδίο  του  αναγνώστη  για  την  ενεργοποίηση  του  κυκλώματός  της, 
αποστέλλει με παθητικό τρόπο τα δεδομένα της στον αναγνώστη. Για την 
ακρίβεια,  οι  RFID αναγνώστες  μπορούν να επιλέξουν μία από τις  δύο 
backscatter μεθόδους  κωδικοποίησης  σήματος:  την  Miller subcarrier 
επιλογή ή την  FM0 επιλογή, για να κωδικοποιήσουν τις μεταδόσεις των 
δεδομένων των ετικετών. Η FM0 επιλογή  αν και είναι η πιο γρήγορη, δεν 
λειτουργεί  ικανοποιητικά  σε  περιβάλλοντα  με  θόρυβο  και  δεν  είναι 
συμβατή με την πυκνή λειτουργία αναγνωστών, δηλαδή την λειτουργία 
πολλών αναγνωστών σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο. Αντίθετα, 
η  Miller subcarrier επιλογή  σχεδιάστηκε  για  να  βελτιστοποιήσει  την 
απόδοση  σε  περιβάλλοντα  με  θόρυβο  και  σε  περιβάλλοντα  με  μεγάλο 
πλήθος αναγνωστών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προηγμένων τεχνικών που 
απομονώνουν την απόκριση της ετικέτας από την γενική  RF backscatter 
παρεμβολή και  τις  άλλες  μεταδόσεις  των  αναγνωστών.  Για  τον  σκοπό 
αυτό  χρησιμοποιείται  ένα  στενό  κανάλι  ξεχωριστά  από  τα  κανάλια 
μετάδοσης  του  αναγνώστη,  διασφαλίζοντας  έτσι  ότι  τα  σήματα  της 
ετικέτας δεν μεταδίδονται σε άλλα απασχολημένα κανάλια αναγνωστών, 
όπου  υπάρχει  περίπτωση  να  καλυφθούν  από  ένα  ισχυρότερο  σήμα 
αναγνώστη.  Αποτέλεσμα αυτού του χαρακτηριστικού του  Gen2 είναι  η 
ευελιξία  και  η  μεγιστοποίηση  της  απόδοσης  των  αναγνωστών  στα 

22 Αυτές  οι  ταχύτητες  παρέχουν  την  δυνατότητα  αναγνώρισης  αντικειμένων  που  κινούνται  στους 
ιμάντες μεταφοράς με ταχύτητα 198,12 μέτρα το δευτερόλεπτο και αντικειμένων που μεταφέρονται με 
ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μπορεί να περνούν από τους αναγνώστες με ταχύτητα 13 χλμ./ώρα.
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περιβάλλοντα με θόρυβο (π.χ. περιβάλλοντα με άλλα  RFID συστήματα, 
ασύρματα  LANs κ.λ.π), αφού οι αναγνώστες μπορούν να επιλέξουν την 
μέθοδο κωδικοποίησης που ταιριάζει στο δικό τους περιβάλλον και στο 
επίπεδο θορύβου του.

o    Παρέχει διάφορους  τρόπους  για  την  προστασία  των δεδομένων (πχ 
κρυπτογράφηση, «θανάτωση» ετικέτας (δηλαδή μόνιμη απενεργοποίησή 
της) κτλ. 

o    Προσφέρει βελτιωμένη μνήμη και δυνατότητα προγραμματισμού της 
ετικέτας. Συγκεκριμένα το Gen2 προσδιορίζει 4 χώρους μνήμης: τον EPC 
αριθμό, το  ID της ετικέτας, τους κωδικούς και την προαιρετική περιοχή 
των δεδομένων που καθορίζονται από τον χρήστη. Κάθε μια από αυτές τις 
περιοχές  μνήμης,  μπορεί  να  κλειδωθεί  είτε  προσωρινά  είτε  μόνιμα 
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες με την χρήση ενός κωδικού προκειμένου να 
αποφευχθεί η επανεγγραφή της. Επίσης χρησιμοποιείται και ένας 32-bit 
κωδικός, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας. Επιπρόσθετα κατά την 
διάρκεια εγγραφής δεδομένων ανάθεσης ενός κωδικού σε μια ετικέτα, οι 
μεταδόσεις των αναγνωστών ανακατώνονται προστατεύοντας τα δεδομένα 
από ωτακουστές. Οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν καλύτερη ασφάλεια στις 
ετικέτες και μεγαλύτερη ευελιξία στις εφαρμογές.

o    Χρησιμοποιεί  ένα  πρότυπο  κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης  των 
δεδομένων  των  ετικετών  με  την  ονομασία  αλγόριθμος  Q.  Το  Gen1 
πρότυπο απαιτούσε την μετάδοση ολόκληρου του 96bit EPC κωδικού μιας 
ετικέτας προκειμένου να ξεκινήσει η επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη 
και της ετικέτας. Με τον  Gen2 αλγόριθμο Q, δεν απαιτείται η μετάδοση 
του  EPC κωδικού  για  την  έναρξη  της  επικοινωνίας.  Το  μόνο  που 
απαιτείται  είναι  η  αποστολή  από  την  ετικέτα  ενός  ζεύγους  τυχαίων 
αριθμών.  Έτσι  αυξάνεται  η  ασφάλεια,  η  αξιοπιστία  και   επιτυγχάνεται 
διαλειτουργικότητα με τα συστήματα γραμμωτού κώδικα. 

o    Διαθέτει σύνολα και συμμετρία AB. Σύμφωνα με το Gen2  οι ετικέτες 
δεν  βρίσκονται  σε  κατάσταση  «ύπνου»  μόλις  διαβαστούν  από  έναν 
αναγνώστη αλλά τους ανατίθεται μια σημαία. Στην αρχή υποβάλλεται μια 
αίτηση  και  αποκρίνονται  οι  ετικέτες  με  τιμή  σημαίας  Α.  Μόλις 
απαντήσουν, η τιμή της σημαίας τους τίθεται ίση με  Β. Στην επόμενη 
αίτηση αποκρίνονται μόνο οι ετικέτες με τιμή Β και αμέσως η τιμή τους 
τίθεται  ίση με  Α και  επαναλαμβάνεται  η  ίδια  διαδικασία.  Μια  GEN 2 
ετικέτα έχει 4 διαφορετικά ζεύγη ΑΒ σημαιών, ένα για κάθε  σύνολο. Το 
αποτέλεσμα  είναι  η  μείωση  της  παρεμβολής  ανάμεσα  στις  RFID 
εφαρμογές  προσφέροντας  την  δυνατότητα  για  ένα  συνεργατικό 
περιβάλλον ανάμεσα στους σταθερούς και τους κινητούς αναγνώστες. 

o    Επιτυγχάνει ασφαλέστερη πρόσβαση στις ετικέτες καθώς το αυξημένο 
μήκος  του  κωδικού  προσφέρει  καλύτερη  προστασία  από  την  μη-
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα της ετικέτας. 

o    Μειώνει το μέγεθος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων  περίπου κατά 20%, 
σε σχέση με τα ηλεκτρικά κυκλώματα της Gen1.

o    Προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και μεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης. Το 
Gen2  πρότυπο  περιλαμβάνει  πολλές  βελτιώσεις  των  Generation 1 
προδιαγραφών.  Με  αυτές  τις  βελτιώσεις  μειώνονται  οι  λανθασμένες 
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αναγνώσεις  ετικετών  άρα  αυξάνεται  η  αξιοπιστία  της  ανάγνωσης. 
Ταυτόχρονα  μειώνεται  η  πιθανότητα  εισόδου  λανθασμένων  δεδομένων 
στην εφαρμογή που τις χρησιμοποιεί.

o    Χρησιμοποιούνται  καλύτεροι  αλγόριθμοι  ανάγνωσης  (Bit Mask 
Filtering)  οι  οποίοι  μειώνουν  τις  αναγνώσεις  διπλοεγγραφών  και 
διευκολύνουν την εύρεση μιας συγκεκριμένης ετικέτας.

o    Καθιστούν δυνατή την ανάγνωση όσο και την δέσμευση των δεδομενών 
των ετικετών από μεγάλη απόσταση. 

4.3.3.5 Τρόποι λειτουργίας του προτύπου Δεύτερης Γενιάς

Το πρότυπο Δεύτερης Γενιάς (Gen2) ορίζει  τρεις  τρόπους λειτουργίας οι  οποίοι 
σχετίζονται  με  τον  τρόπο  μετάδοσης  και  λήψης  των  ραδιο-σημάτων  από  τους 
αναγνώστες [125]:

0. Λειτουργία με έναν αναγνώστη (single reader Mode) (ένας μόνο αναγνώστης).  
Ο  τρόπος  αυτός  είναι  σχεδιασμένος  έτσι  ώστε  να  χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά  ένας  αναγνώστης,  ενώ  είναι  αναποτελεσματικός  για 
υλοποιήσεις με πολλαπλούς αναγνώστες.

1. Λειτουργία με πολλούς αναγνώστες (multi-reader mode) (ως 49 αναγνώστες σε 
περιοχή  1  τετραγωνικού  χιλιομέτρου).  Αυτός  ο  τρόπος  χρησιμοποιείται  σε 
μικρά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται πολλοί αναγνώστες. Παρόλο που 
αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  είναι  πιο  αποτελεσματικός  σε  σχέση  με  τον 
προηγούμενο,  είναι  πιθανόν  να  εμφανιστούν  προβλήματα  σχετικά  με  την 
επικοινωνία,  τα  οποία  μπορεί  να  επηρεάσουν  αρνητικά  την  απόδοση  του 
RFID συστήματος. 

2.  Πυκνή  λειτουργία  αναγνωστών  (dense reader mode)  (πάνω  από  50 
αναγνώστες  σε  περιοχή  1  τετραγωνικού  χιλιομέτρου). Αυτός  ο  τρόπος 
λειτουργίας είναι  σχεδιασμένος για  επιχειρησιακές  διαδικασίες  στις  οποίες 
χρησιμοποιούνται  πολλοί  αναγνώστες.  Οι  αναγνώστες επικοινωνούν με τις 
ετικέτες μέσω συγκεκριμένων και προκαθορισμένων καναλιών επικοινωνίας 
ελαττώνοντας  έτσι  την  παρεμβολή  μεταξύ  των  αναγνωστών.  Τα  σήματα 
δηλαδή των αναγνωστών τηρούνται ξεχωριστά από τα σήματα των ετικετών.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι  EPC Gen 2 ετικέτες δεν έχουν δημιουργηθεί 
αποκλειστικά  για  τους  παραπάνω  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  ανάγνωσης,  αλλά 
είναι  δυνατή η ανάγνωσή και  η  εγγραφή τους  από προϊόντα κάθε κατηγορίας.  Ο 
τρόπος με την πυκνή λειτουργία των αναγνωστών είναι η ασφαλέστερη επιλογή για 
την  χρήση του  EPC εξοπλισμού  και  παρέχει  την  αποτελεσματικότερη χρήση του 
εύρους ζώνης, που βελτιώνει την απόδοση και προστατεύει από κάθε παρέμβαση. 
Από την άλλη,  οι  ετικέτες  που χρησιμοποιούν τον  τρόπο λειτουργίας  με  τον  ένα 
αναγνώστη, σχεδιάζονται εύκολα και το κόστος παραγωγής τους είναι πολύ μικρό.
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4.3.4 Tο EPCglobal Δίκτυο 

4.3.4.1 Γενικά

Το παγκόσμιο EPC δίκτυο (EPCglobal Network) είναι ένα σύνολο τεχνολογιών που 
χρησιμοποιεί την αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό να επιτρέψει και να 
διευκολύνει  την  ορατότητα  πληροφοριών  σχετικά  με  αντικείμενα  (πχ  της 
εφοδιαστικής αλυσίδας) στα οποία έχει τοποθετηθεί μια RFID ετικέτα, αλλά και τον 
διαμοιρασμό  των  πληροφοριών  αυτών  (πχ  μεταξύ  διαφόρων  συνεργατών).  Η 
διαφάνεια των πληροφοριών, δηλαδή η δυνατότητα όλων να έχουν πρόσβαση στις 
διάφορες πληροφορίες, έχει ως απώτερο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
του οργανισμού που χρησιμοποιεί την RFID τεχνολογία.23 [125]

Ένα κύριο συστατικό του EPCglobal δικτύου είναι οι φθηνές ετικέτες και οι φθηνοί 
αναγνώστες  οι  οποίοι  διακινούν  λίγα  bit EPC πληροφορίας  παρέχοντας  την 
δυνατότητα στο διαδίκτυο να διατηρεί  μεγάλες ποσότητες πληροφοριών οι  οποίες 
μπορούν  να  διαμοιραστούν  μεταξύ  των  διαφόρων  συνεργατών.  Στόχος  του 
EPCglobal δικτύου είναι να μπορούν οι υπολογιστές να αντιλαμβάνοντα τα προϊόντα 
αυτόματα και να κάνουν έξυπνες επιλογές σχετικά με αυτά.  Το δίκτυο  EPCglobal 
επιδιώκει  την παροχή μιας βελτιωμένης μεθόδου για τον ταχύτατο εντοπισμό των 
σημαντικών πληροφοριών ενός προϊόντος έτσι ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να 
παρακολουθούν,  να  αποφασίζουν  και  να  λαμβάνουν  δράση  χωρίς  ανθρώπινη 
παρέμβαση.

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται το EPC δίκτυο είναι οι ακόλουθες [125]:
    Οι ετικέτες και οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν μικρό κόστος και να 

συμμορφώνονται με όσα καθορίζουν τα πρότυπα και τα τοπικά πρωτόκολλα 
διεπαφής  αέρα,  τα  οποία  βέβαια  μπορεί  να  διαφέρουν  από  περιοχή  σε 
περιοχή ή από χώρα σε χώρα.

    Σε μια ετικέτα θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες οι ελάχιστες κατά το 
δυνατόν πληροφορίες. Από την πλευρά του  EPC, η μόνη πληροφορία που 
θα πρέπει να είναι αποθηκευμένη σε μια ετικέτα είναι ο EPC αριθμός.

    Χρησιμοποιείται  ένα  λογισμικό  (με  την  ονομασία  Savant)  το  οποίο 
λειτουργεί   ως  το  επίπεδο  σύνδεσης  ανάμεσα  στον  αναγνώστη  και  τις 
εφαρμογές.  Το  λογισμικό  αυτό  έχει  ως  σκοπό  να  φιλτράρει  τα   EPC 
δεδομένα  και  να  αποστέλλει  μόνο  την  κατάλληλη  πληροφορία  στα 
συστήματα εφαρμογών.

    Οι πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε αντικείμενο είναι αποθηκευμένες 
στο  δημόσιο  δίκτυο,  όπου  εφαρμόζονται  και  οι  απαραίτητοι  έλεγχοι 
ασφαλείας. Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να το απαιτήσει, αλλά και τότε η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω 
της  Υπηρεσίας  Ονοματοδοσίας  Αντικειμένων  (ONS).  Η  Υπηρεσία 
Ονοματοδοσίας Αντικειμένων δείχνει  τον υπολογιστή όπου βρίσκονται οι 
πληροφορίες αυτές και στον υπολογιστή αυτό παρέχεται από την Υπηρεσία 
Πληροφοριών  EPC (EPCIS)  μια  περιγραφή  του  προϊόντος  σε  Φυσική 
Γλώσσα Σήμανσης (PML).

23 Μάλιστα  το  EPCglobal Network επικύρωσε  την  δεύτερη  γενιά  UHF EPC προδιαγραφών 
επιτρέποντας έτσι τους  προμηθευτές να κατασκευάζουν ετικέτες κι αναγνώστες που συμφωνούν με το 
νέο πρότυπο.
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    Οι ετικέτες και οι αναγνώστες που χρησιμοποιούνται είναι διαλειτουργικοί 
και βασίζονται σε ανοιχτά παγκόσμια συστήματα, τα οποία διέπονται από 
πρότυπα.  Με τα πρότυπα αυτά διασφαλίζεται  ότι   ένας  αναγνώστης που 
είναι συμβατός με το  EPC πρότυπο μπορεί να διαβάσει κάθε ετικέτα που 
περιέχει ένα EPC κωδικό αλλά και ότι μια ετικέτα που χρησιμοποιείται σε 
μια χώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε άλλη. 

4.3.4.2 Συστατικά μέρη του EPCglobal δικτύου

   To EPCglobal Δίκτυο (Network) αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία [123]:
1. Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος (EPC, Electronic Product Code): Ο EPC είναι 
ένας  μοναδικός  αριθμός  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  για  την  ταυτοποίηση  ενός 
προϊόντος σε επίπεδο τεμαχίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αποτελείται από 64 έως 
και 256 bits.
2. Σύστημα Αναγνώρισης (ID System): Το Σύστημα Αναγνώρισης αποτελείται από 
RFID αναγνώστες και ετικέτες. Οι RFID ετικέτες είναι παθητικές και περιέχουν μόνο 
τον κωδικό EPC του αντικειμένου στο οποίο επικολλούνται. Οι RFID αναγνώστες 
διαβάζουν  τον  EPC και  τον  στέλνουν  στα  τοπικά  πληροφοριακά  συστήματα  της 
επιχείρησης μέσω του EPC Ενδιάμεσου Λογισμικού (EPC Middleware).
3. Ενδιάμεσο  Λογισμικό EPC (EPC Middleware):  Το Ενδιάμεσο Λογισμικό EPC 
διαχειρίζεται  γεγονότα  ανάγνωσης  πραγματικού  χρόνου  και  αναλαμβάνει  να 
μεταδώσει τις πληροφορίες που δέχεται στις Υπηρεσίες Πληροφοριών EPC και στα 
τοπικά  πληροφοριακά  συστήματα  της  επιχείρησης.  Η  EPCglobal  αναπτύσσει  μια 
πρότυπη διεπαφή εφαρμογής για υπηρεσίες, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ αναγνωστών EPC και πληροφοριακών συστημάτων.
4. Υπηρεσίες  Πληροφοριών  EPC (EPCIS,  EPC  Information  Services):  Οι 
Υπηρεσίες  Πληροφοριών  EPC  επιτρέπουν  σε  χρήστες  την  ανταλλαγή  EPC 
δεδομένων με εμπορικούς συνεργάτες μέσω του EPCglobal δικτύου.
5. Υπηρεσίες Ανακάλυψης (Discovery Services):  Οι Υπηρεσίες Ανακάλυψης είναι 
ένα  σύνολο  από  υπηρεσίες  που  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  αναζητήσουν 
παγκοσμίως δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο κωδικό EPC και να αποκτήσουν 
πρόσβαση  σε  αυτά.  Μία  από  τις  υπηρεσίες  ανακάλυψης  είναι  η  Υπηρεσία 
Ονοματοδοσίας Αντικειμένων (ONS, Object Naming Service). 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται  το  EPCglobal δίκτυο με  τα συστατικά που 
προαναφέρθηκαν:
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Εικόνα 18. Το EPCglobal δίκτυο
Πηγή: [123]

Σε άλλες βιβλιογραφίες, αναφέρεται ότι το EPCglobal δίκτυο αποτελείται από  τα 
εξής  πέντε  θεμελιώδη  στοιχεία:  τον  Ηλεκτρονικό  Κωδικό  Προϊόντος  (Electronic 
Product Code,  EPC),  το  σύστημα  αναγνώρισης  με  τις  EPC ετικέτες  και  τους  
αναγνώστες (ID σύστημα, (ID system)), την  Υπηρεσία Ονοματοδοσίας Αντικειμένων 
(Object Name Service,  ONS),  την  Γλώσσα  Φυσικής  Σήμανσης  (Physical Markup 
Language, PML) και το Savant. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα και στην 
συνέχεια αναλύεται το καθένα ξεχωριστά.

Εικόνα 19. Το EPCglobal δίκτυο
Πηγή: [124]
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4.3.4.2.1 Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος (Electronic Product Code, EPC)

Ο ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος ή EPC είναι στην ουσία ένας αριθμός ο οποίος 
σχεδιάστηκε  με  σκοπό  να  μπορεί  να  αναγνωριστεί  μοναδικά  ένα  συγκεκριμένο 
αντικείμενο στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Ο EPC αριθμός βρίσκεται τοποθετημένος πάνω σε μια ετικέτα η οποία βρίσκεται 
προσκολλημένη  σε  ένα  αντικείμενο.  Η  ετικέτα  αυτή,  που  αποτελείται  από  ένα 
κύκλωμα  σιλικόνης  (silicon chip)  και  μια  κεραία,  επικοινωνεί  με  τον  αναγνώστη 
μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης με ραδιοσυχνότητες (RFID) και του μεταδίδει 
τον αριθμό/ κωδικό της.

4.3.4.2.2 Σύστημα Αναγνώρισης (ID System)

Το σύστημα αναγνώρισης είναι το σύστημα που αποτελείται από τις RFID ετικέτες 
και τους αναγνώστες. Οι αναγνώστες ανιχνεύουν την είσοδο μιας ετικέτας εφόσον 
αυτή βρίσκεται εντός του εύρους ανάγνωσής τους. Μπορεί μάλιστα να είναι ικανοί να 
ανακρίνουν και άλλους αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι (coupled) με τις ετικέτες 
ή βρίσκονται ενσωματωμένοι μέσα σε αυτές. 

Οι αναγνώστες διαβάζουν τον EPC κωδικό και στην συνέχεια επικοινωνούν με τα 
Savants.

4.3.4.2.3 Υπηρεσία Ονοματοδοσίας Αντικειμένου (Object Name Service, ONS)

Η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας Αντικειμένων (Object Name Service, ONS) είναι μια 
αυτοματοποιημένη υπηρεσία δικτύου όμοια με την  Domain Name Service (DNS) η 
οποία  συνδέει  υπολογιστές  με  ιστοσελίδες  στον  Παγκόσμιο  Ιστό.[135]  Η 
συγκεκριμένη υπηρεσία καθοδηγεί τα υπολογιστικά συστήματα σχετικά με το πού να 
τοποθετήσουν την  πληροφορία  για  ένα  αντικείμενο  που  φέρει  έναν  EPC κωδικό. 
Επίσης αναλαμβάνει να πληροφορήσει τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα που να 
βρουν πληροφορίες (όπως την ημερομηνία παραγωγής του αντικειμένου) μέσα στο 
δίκτυο για το αντικείμενο που μεταφέρει ένα EPC κωδικό.[88]

Αναλυτικότερα, όταν ένας αναγνώστης διαβάζει μια RFID ετικέτα, ο Ηλεκτρονικός 
Κωδικός Προϊόντος (EPC) μεταδίδεται στο ενδιάμεσο λογισμικό, το οποίο με την 
σειρά του μεταφέρεται σε μια ONS σε κάποιο τοπικό δίκτυο ή στο Διαδίκτυο ώστε να 
βρεθούν αποθηκευμένες πληροφορίες για το προϊόν. Το ενδιάμεσο λογισμικό ανακτά 
το  αρχείο  που  περιέχει  τις  πληροφορίες  που  σχετίζονται  με  το  προϊόν  με  τον 
συγκεκριμένο EPC κωδικό (μετά από κατάλληλη αυθεντικοποίηση). Οι πληροφορίες 
του αρχείου αυτού μπορούν να προωθηθούν στις απογραφές της εταιρίας (company's 
inventory) ή σε εφαρμογές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Ο  EPCglobal έχει  αναθέσει  στην  VeriSign την  διατήρηση του κεντρικού  ONS 
καταλόγου (root ONS directory).  Αλλά η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας Αντικειμένων 
(ONS) πρέπει να διαχειρίζεται πολύ περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με την Domain 
Name Service του  Παγκόσμιου  Ιστού.  Ως  εκ  τούτου,  οι  εταιρίες  πιθανόν  να 
διατηρούν τους  ONS εξυπηρετητές σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα περιέχουν και 
αποθηκευμένες  πληροφορίες  για  γρήγορη  ανάκτηση.  Έτσι  ένας  κατασκευαστής 
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μπορεί  να αποθηκεύει  ONS δεδομένα από τους  προμηθευτές  του στο  τοπικό του 
δίκτυο, αντί να παίρνει τις πληροφορίες από μια ιστοσελίδα (Web site) κάθε φορά 
που κάποιο φορτίο καταφθάνει στις εγκαταστάσεις του. Το σύστημα θα πρέπει επίσης 
να παρέχει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση κατάρρευσης. Έτσι αν πχ 
κάποιος εξυπηρετητής που περιέχει  πληροφορίες για  κάποιο συγκεκριμένο προϊόν 
καταρρεύσει  (crashes),  ο  ONS θα  πρέπει  να  υποδείξει  στο  ενδιάμεσο  λογισμικό 
κάποιον  άλλο  εξυπηρετητή  όπου  υπάρχουν  αποθηκευμένες  οι  ίδιες 
πληροφορίες.[135]

Εικόνα 20. Η υπηρεσία ONS στο EPCglobal δίκτυο
Πηγή: [124]

Όπως προαναφέθηκε,  η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας  Αντικειμένων (ONS)  παρέχει 
μια παγκόσμια υπηρεσία αναζήτησης ώστε να μεταφράζεται ένας  EPC κωδικός σε 
ένα ή περισσότερα URLs (Internet Uniform Reference Locators). Σε αυτά τα URLs 
μπορεί να βρεθoύν επιπρόσθετες πληροφορίες για ένα προϊόν. 

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία ONS μπορεί να παρέχει τόσο στατικές όσο και δυναμικές 
υπηρεσίες.  Οι  στατικές  υπηρεσίες  ONS  παρέχουν  URLs για  πληροφορίες  που 
τηρούνται από τον κατασκευαστή του αντικειμένου ενώ οι δυναμικές ONS υπηρεσίες 
καταγράφουν  διάφορες  πληροφορίες  καθώς  ένα  αντικείμενο  κινείται  στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. [102]

Να τονίσουμε ότι η ONS δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία με 
την DNS, που είναι η Domain Name Service του διαδικτύου, αλλά έχει αντίστροφη 
λειτουργία. [124]

4.3.4.2.3.1 ONS Local Cache

   Για να περιοριστούν οι ερωτήσεις στην παγκόσμια Υπηρεσία Ονοματοδοσίας κάθε 
φορά που εντοπίζεται ένα αντικείμενο, χρησιμοποιείται η ONS cache.  Στο πνεύμα 
αυτό, οι  πιο συχνές και πρόσφατες ερωτηθείσες τιμές αποθηκεύονται στην τοπική 
cache, όπου απευθύνονται πρώτα τα ερωτήματα τύπου ONS. Επίσης, η τοπική cache 
μπορεί  να  διαχειρίζεται  την  αναζήτηση  ιδιωτικών  εσωτερικών  EPCs  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση διαφόρων αντικειμένων. 
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4.3.4.2.3.2 ONS Ρίζα (ONS Root)

Η ONS ρίζα είναι  το όνομα της περιοχής που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο στον 
δημόσιο  EPC χώρο  ονομάτων  και  από  αυτήν  ξεκινούν  όλες  οι  παγκόσμιες 
αναζητήσεις. Για τον περιορισμό των ερωτήσεων στην ONS ρίζα, χρησιμοποιείται η 
ONS cache. [102]

4.3.4.2.3.3 Αναζήτηση πληροφοριών

Για να εντοπιστούν πληροφορίες  σχετικά με  κάποιον  ONS κωδικό,  η  υπηρεσία 
ONS χρησιμοποιεί  το  υπάρχον  Σύστημα  Ονοματοδοσίας  Domain (Domain Name 
Service-DNS). Γι’ αυτό το λόγο η μορφή των αιτήσεων και των αποκρίσεων είναι 
απαραίτητο να προσαρμόζεται στα DNS πρότυπα. 

Εικόνα 21. Μια τυπική ONS ερώτηση
Πηγή: Auto-ID Object Name Service (ONS) 1.0, 2003 [8]

   Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια τυπική  ONS ερώτηση-αίτηση και η διαδικασία 
που ακολουθείται είναι η εξής [125]:

1) Ένας  RFID αναγνώστης  διαβάζει  τα  δεδομένα  τα  οποία  βρίσκονται 
αποθηκευμένα πάνω στην ετικέτα. Τα δεδομένα είναι μια σειρά από bits, στα 
οποία περιλαμβάνεται ένας EPC κωδικός. 

2) Αφού γίνει η ανάγνωση, αυτή η ακολουθία από bits μεταβιβάζεται σε έναν 
   τοπικό εξυπηρετητή.

3) Ο τοπικός εξυπηρετητής μετατρέπει αυτή την ακολουθία από bits σε μια URI 
μορφή και την αποστέλλει στον τοπικό ONS αναλυτή (Resolver).

4) Ο αναλυτής μετατρέπει την  URI μορφή σε ένα όνομα  domain και κατόπιν 
υποβάλλει  μια  DNS αίτηση  για  NAPTR24 εγγραφές  για  το  συγκεκριμένο 
domain.

5) H DNS υποδομή επιστρέφει μια σειρά απαντήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
24 NAPTR (Naming Authority PoinTeR):είναι  ένας  τύπος  DNS εγγραφής  που  περιλαμβάνει 
πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό σημείο σε ένα domain ονομάτων.
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κάποια URLs τα οποία δείχνουν σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα σε έναν EPCIS εξυπηρετητή.

6) Ο  τοπικός  αναλυτής  αφαιρεί  το  URL από  την  DNS εγγραφή  και  το 
παρουσιάζει στον τοπικό εξυπηρετητή.

7) Τέλος, ο τοπικός εξυπηρετητής επικοινωνεί με τον σωστό PML εξυπηρετητή 
που βρέθηκε στο URL. 

4.3.4.2.4 Γλώσσα φυσικής σήμανσης (Physical Markup Language, PML)

Οι  πληροφορίες  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αναγνώριση  των  μεμονωμένων 
αντικειμένων  βρίσκονται  με  την  μορφή  του  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος 
(Electronic Product Code), ενώ όλες οι χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν το 
αντικείμενο είναι γραμμένες σε μια καινούρια πρότυπη γλώσσα υπολογιστών η οποία 
ονομάζεται  Φυσική  Γλώσσα  Σήμανσης  (Physical Markup Language,  PML)  και 
βασίζεται στην eXtensible Markup Language (XML), που είναι ευρέως αποδεκτή. Η 
PML προορίζεται να γίνει ένα παγκόσμιο πρότυπο για την περιγραφή των φυσικών 
αντικειμένων, διαδικασιών και περιβαλλόντων για κάθε τύπο βιομηχανίας. Για τον 
λόγο  αυτό  θα  περιέχει  μια  κοινή/  τυπική  μέθοδο  περιγραφής  των  φυσικών 
αντικειμένων και θα είναι ευρέως ιεραρχική.25 [135]

Εικόνα 22. Δείγμα κώδικα γραμμένου σε PML γλώσσα
Πηγή: [124]

4.3.4.2.4.1 PML αρχεία

Οι πληροφορίες που αφορούν τα αντικείμενα είναι γραμμένες στην γλώσσα  PML 
[88] και αποθηκεύονται σε ένα PML αρχείο.  Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι 
δεδομένα  για  το  προϊόν  τα  οποία  δεν  μεταβάλλονται  (όπως  τα  συστατικά  που 

25 Έτσι,  ένα κουτί  Coke μπορεί  να περιγράφεται ως ένα ανθρακούχο ποτό, το οποίο ανήκει  στην 
υποκατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών (soft drink), που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 
τροφίμων.
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περιέχει), δεδομένα  τα οποία αλλάζουν συνεχώς (δυναμικά δεδομένα, dynamic data) 
αλλά και δεδομένα που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου (προσωρινά δεδομένα, 
temporal data). 

Τα δυναμικά δεδομένα σε ένα PML αρχείο μπορεί να περιέχουν την θερμοκρασία 
ενός φορτίου με φρούτα ή τα επίπεδα δονήσεων από ένα μηχάνημα, τα οποία μπορεί 
να αλλάζουν  συνεχώς,  ενώ τα  προσωρινά δεδομένα (temporal data)  αλλάζουν  με 
διακριτό  τρόπο  και  περιοδικά  κατά  την  διάρκεια  ζωής  του  αντικειμένου.  Ένα 
παράδειγμα προσωρινών δεδομένων είναι η θέση του αντικειμένου. 

Γενικά, για κάθε προϊόν αποθηκεύονται σε ένα PML αρχείο κάποιες πληροφορίες, 
όπως είναι το όνομα του προϊόντος και η γενική κατηγορία του (αναψυκτικό, τμήμα 
αυτοκινήτου,  ενδύματα κτλ),  πότε  και  που κατασκευάστηκε,  η  ημερομηνία λήξης 
του, η τρέχουσα τοποθεσία του, ακόμα και η τρέχουσα θερμοκρασία του αν αυτό 
είναι  σημαντικό.  Τα  PML αρχεία  παρέχουν  πληροφορίες  σε  υπάρχουσες 
επιχειρησιακές εφαρμογές και συγκεκριμένα μπορεί να περιέχουν οδηγίες για το που 
θα πρέπει να μεταφερθεί μια παλέτα, οδηγίες προς μια οθόνη καταστήματος για να 
μειωθεί η τιμή του προϊόντος όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του ή οδηγίες για 
τον χρόνο που χρειάζεται μια κατεψυγμένη πίτσα συγκεκριμένης μάρκας ώστε να 
ψηθεί.[135]

4.3.4.2.4.2 PML Core

   Η PML προτυποποιεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται εντός 
του EPC Δικτύου. Μάλιστα, το βασικό μέρος της PML γλώσσας (PML Core) παρέχει 
μια προτυποποιημένη μορφή/ λεξιλόγιο  για την αναπαράσταση των δεδομένων που 
συλλέγονται (πχ από αισθητήρες) στο EPC δίκτυο. 

Εικόνα 23. Σχέση μεταξύ του PML και του PML CORE
Πηγή: [125]
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   Με άλλα λόγια, το PML Core παρέχει ένα σύνολο σχημάτων που προσδιορίζουν 
την  μορφή  των  δεσμευμένων  τιμών  των  δεδομένων  που  ανταλάσσονται.  Τα 
μηνύματα που βασίζονται στο PML Core σχήμα ανταλλάσσονται μόνο μεταξύ δύο 
συστημάτων που χρησιμοποιούν την  XML γλώσσα στο EPCglobal δίκτυο. Η Auto-
ID PML Core προδιαγραφή 1.0 ορίζει την σύνταξη και την σημασιολογία του PML 
Core.[125]

4.3.4.2.4.3 EPCIS

   Tα PML αρχεία αποθηκεύονται σε online βάσεις δεδομένων οι οποίες αποτελούν 
τμήμα της λεγόμενης EPC Information Service (άλλοτε ονομαζόμενη PML server). Η 
EPC Υπηρεσία Πληροφοριών (EPC Information Service)  είναι  ένα  κατανεμημένο 
σύστημα διαχείρισης των  EPC δεδομένων μεταξύ των διαφόρων υπολογιστών που 
είναι  συνδεδεμένοι  στο  Διαδίκτυο.  Ένας  ρόλος  της  υπηρεσίας  αυτής  είναι  να 
διαχειρίζεται το ποιος έχει πρόσβαση στα διαφορετικού τύπου δεδομένα της εταιρίας. 

Πιο  συγκεκριμένα  η  Υπηρεσία  Πληροφοριών  του  Ηλεκτρονικού  Κωδικού 
Προϊόντος (the Electronic Product Code Information Service, EPCIS), η οποία πολλές 
φορές  αναφέρεται  ως  ένα  από  τα  βασικά  συστατικά  του  EPC δικτύου,  είναι  ο 
καθορισμός (specification) μιας πρότυπης διεπαφής για την πρόσβαση σε δεδομένα 
που  σχετίζονται  με  τον  EPC.  Οι  Ηλεκτρονικοί  Κωδικοί  Προϊόντων  (Electronic 
Product Codes)  επιτρέπουν  την  χρήση  μοναδικών  σειριακών  αριθμών  για  κάθε 
μεμονωμένο  αντικείμενο,  επιτρέποντας  έτσι  τις  εταιρείες  να  τα  παρακολουθούν/ 
εντοπίζουν (track) ξεχωριστά, να συλλέγουν πραγματικού χρόνου δεδομένα για το 
καθένα, να αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές αλλά και να επεμβαίνουν σε αυτές.

Η EPCIS προσφέρει μια πρότυπη διεπαφή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μιας εφαρμογής (πχ όλοι οι συνεργάτες  της εφοδιαστικής 
αλυσίδας) για να μοιράζονται και να ανταλάσσουν πληροφορίες με αποδοτικό τρόπο. 
Οι  εταιρίες  μπορούν  να  διατηρούν  τους  δικούς  τους  EPC Information Service 
υπολογιστές ή να κάνουν εξωτερική ανάθεση την υπηρεσία αυτή σε άλλες εταιρίες 
όπως η VeriSign. [135]

4.3.4.2.5 Savant

To Savant είναι μια τεχνολογία λογισμικού η οποία ενεργεί ως το κεντρικό νευρικό 
σύστημα του EPCglobal δικτύου. Δημιουργός των Savants είναι το Auto-ID Center. 
Το όραμα  είναι  να  υπάρχουν  Savants τα  οποία  να  εκτελούνται  σε  καταστήματα, 
κέντρα διανομής, τοπικά γραφεία, εργοστάσια ίσως και σε φορτηγά και αεροπλάνα 
που  μεταφέρουν  εμπορεύματα.  Τα  Savants σε  κάθε  επίπεδο  θα  συλλέγουν, 
αποθηκεύουν και θα ενεργούν πάνω στις πληροφορίες αλλά και θα αλληλεπιδρούν με 
άλλα  Savants.  Απώτερος  στόχος  είναι  τα  Savants να  διαχειρίζονται  και  να 
μεταβιβάζουν τις  πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερφορτώνονται τα 
υπάρχοντα  εταιρικά   και  δημόσια  δίκτυα,  παρόλο  που  υπάρχουν  τόσες  πολλές 
πληροφορίες για κάθε ξεχωριστό προϊόν.  [130] [88] [135]
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Για  να  επιτευχθεί  κάτι  τέτοιο  τα  Savants χρησιμοποιούν  μια  κατανεμημένη 
αρχιτεκτονική, δηλαδή το λογισμικό δεν εκτελείται σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή 
αλλά εκτελείται σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι βρίσκονται κατανεμημένοι/ 
διασκορπισμένοι σε ένα οργανισμό. Τα Savants είναι οργανωμένα με κάποια ιεραρχία 
και ενεργούν ως ένα νευρικό σύστημα του EPCglobal δικτύου, το οποίο διαχειρίζεται 
την ροή των πληροφοριών. Στην άκρη του δικτύου, τα Savants συλλέγουν δεδομένα 
από έναν ή  περισσότερους  αναγνώστες  και  τα οποία  προέρχονται  από ετικέτες  ή 
αισθητήρες (δεδομένα γεγονότων). Επιπρόσθετα, εκτελούν φιλτράρισμα, ενοποιήσεις 
και υπολογισμούς στα δεδομένα των ετικετών, μειώνοντας έτσι τον όγκο τους προτού 
τα  αποστείλουν  στις  επιχειρησιακές  εφαρμογές.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα,  να 
προωθούνται  στις  υπάρχουσες  επιχειρησιακές  εφαρμογές  μόνο  οι  σχετικές 
πληροφορίες, όπως είναι το ποιά προϊόντα κοντεύουν να λήξουν, ενώ πχ ένα Savant 
το οποίο εκτελείται  σε ένα κέντρο διανομής θα μπορούσε να καθορίζει  πότε  ένα 
προϊόν πρέπει να ξαναπαραγγελθεί από τους κατασκευαστές, κτλ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι  οι  εταιρίες ενδιάμεσου λογισμικού 
έχουν  αναπτύξει  εμπορικά  προϊόντα  τα  οποία  κάνουν  αυτό  που  προοριζόταν  τα 
Savants να  κάνουν,  αλλά  και  ότι  ο  EPCglobal εγκαταλείπει  σταδιακά  το  όνομα 
“Savants”. [102][135]

4.3.4.2.5.1 Χρησιμότητα των Savants

Το  Auto-ID Center είχε οραματιστεί την λειτουργία του  EPC δικτύου με τέτοιο 
τρόπο που έπρεπε να εκτελούνται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες. Επειδή όμως τότε 
δεν  υπήρχε  κάποιο  ενδιάμεσο  λογισμικό  το  οποίο  να  μπορεί  να  διαχειριστεί  τις 
εργασίες  αυτές,  δημιουργήθηκαν  τα  Savants.  Μετέπειτα  βέβαια,  πολλές  εταιρείες 
ενσωμάτωσαν στα ενδιάμεσου λογισμικού προϊόντα τους πολλές από τις  εργασίες 
που είχαν οραματιστεί για τα Savants, όπως [135]:

    Εξομάλυνση των δεδομένων (Data smoothing): Στους αναγνώστες, οι οποίοι 
βρίσκονται στην άκρη του δικτύου, υπάρχει ενσωματωμένο ένα λογισμικό το 
οποίο αναλαμβάνει την εξομάλυνση των δεδομένων. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
επειδή δεν μπορούν να διαβαστούν όλες οι  ετικέτες κάθε στιγμή αλλά και 
γιατί κάποιες φορές μια ετικέτα διαβάζεται λανθασμένα. Παρόλα αυτά με την 
χρήση διάφορων αλγορίθμων το ενδιάμεσο λογισμικό μπορεί να διορθώσει τα 
λάθη αυτά.

    Συντονισμός αναγνωστών (Reader coordination): Στην περίπτωση που τα 
σήματα από δύο αναγνώστες αλληλεπικαλύπτονται, κάποια ετικέτα μπορεί να 
διαβαστεί  και  από  τους  δύο  αναγνώστες.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 
δημιουργία δύο πανομοιότυπων  EPCs,  οπότε  θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί 
κάποιο λογισμικό το οποίο να αναλύει τις αναγνώσεις και να διαγράφει τους 
διπλότυπους/ πανομοιότυπους EPC κωδικούς.  

   Προώθηση δεδομένων (Data Forwarding): Το ενδιάμεσο λογισμικό σε κάθε 
επίπεδο,  θα  πρέπει  να  ρυθμιστεί  έτσι  ώστε  να  φιλτράρει  τις  διάφορες 
πληροφορίες και κατόπιν να προωθεί μόνο όσες από αυτές είναι απαραίτητες 
στις εφαρμογές των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, το ενδιάμεσο λογισμικό 
το οποίο βρίσκεται σε ένα ψυχόμενο χώρο αποθήκευσης μπορεί να προωθεί 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 92



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

μόνο  τις  μεταβολές   θερμοκρασίας  όσων  αποθηκευμένων  προϊόντων 
ξεπερνούν κάποια συγκεκριμένα όρια.

    Αποθήκευση  δεδομένων  (Data storage):  Επειδή  οι  υπάρχουσες  βάσεις 
δεδομένων  δεν  μπορούν  να  διαχειριστούν  περισσότερες  από  λίγες 
εκατοντάδες  συναλλαγές  ανά  δευτερόλεπτο,  ένας  ακόμα  ρόλος  του 
ενδιάμεσου  λογισμικού  είναι  να  διατηρεί  στην  μνήμη  μια  πραγματικού 
χρόνου βάση δεδομένων με συμβάντα (real-time in-memory event database, 
RIED).  Στην  ουσία,  το  σύστημα  θα  παίρνει  τα  EPC δεδομένα  τα  οποία 
παράγονται σε πραγματικό χρόνο και θα τα αποθηκεύει με έξυπνο τρόπο, έτσι 
ώστε  οι  επιχειρησιακές  εφαρμογές  να  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στα 
δεδομένα αλλά και να μην υπερφορτώνονται οι βάσεις δεδομένων.

    Διαχείριση  των  εργασιών  (Task management):  Βασικά,  το  ενδιάμεσο 
λογισμικό είναι ρυθμισμένο  ώστε να διαχειρίζεται δεδομένα και να εκτελεί 
εντολές. Έτσι, το ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο για παράδειγμα εκτελείται σε 
μια αποθήκη μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ειδοποιεί τον διαχειριστή 
όταν ο αριθμός από παλέτες ενός συγκεκριμένου προϊόντος πέσει κάτω από 
ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Εικόνα 24. Αρχιτεκτονική του EPCglobal δικτύου: Συστατικά και επίπεδα
Πηγή: [102] 

4.3.5 GDSN και EPC Global

4.3.5.1 Γενικά

Κάθε  εταιρεία  απαιτεί  όχι  μόνο  να  γνωρίζει  λεπτομερείς  πληροφορίες  για  τα 
προϊόντα της  και  την  εφοδιαστική αλυσίδα,  αλλά και  να έχει  την  δυνατότητα να 
μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τους εμπορικούς συνεργάτες (trading partners) 
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της  έτσι  ώστε  να  διευκολύνονται  οι  εμπορικές  συναλλαγές  και  η  διακίνηση  των 
αγαθών  και  των  υπηρεσιών.  Για  να  μπορέσουν  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  των 
εταιρειών  για  πληροφορία,  αναπτύχθηκαν  δύο  ξεχωριστά  δίκτυα:  το  Παγκόσμιο 
Δίκτυο  Συγχρονισμού  των  Δεδομένων  (Global  Data  Synchronization  Network, 
GDSN)  και  το  Παγκόσμιο  δίκτυο  EPC (EPCglobal  Network).  Το  δίκτυο  GDSN 
διασφαλίζει  την ποιότητα των στατικών πληροφοριών που αφορούν τις  εμπορικές 
οντότητες αλλά και τις ομάδες προϊόντων/ υπηρεσιών στις συναλλαγές μεταξύ των 
συνεταίρων.  Από  την  άλλη  μεριά,  το  EPCglobal δίκτυο,  παρέχει  πρόσβαση  στις 
δυναμικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την μετακίνηση των αντικειμένων στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Τόσο το δίκτυο  GDSN όσο και το  EPCglobal, ωφελούν τις 
εταιρείες που τα αξιοποιούν. Στην περίπτωση μάλιστα των εταιριών που προσπαθούν 
να πετύχουν ένα πλήρως συνεργατικό επιχειρησιακό μοντέλο, ο συνδυασμός των δύο 
αυτών  δικτύων  προσφέρει  μια  πλήρης  και  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  της 
ηλεκτρονικής  συνεργασίας,  με  αποτέλεσμα  να  αποτελεί  ένα  συμπληρωματικό 
βοήθημα στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων. 

4.3.5.1.1 Κατηγορίες πληροφοριών 

Η εξέλιξη των υπηρεσιών πληροφορίας όπως το EPCglobal δίκτυο και το GDSN, 
φανερώνουν την εξέλιξη των προτύπων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
την διακίνηση των πληροφοριών. Για την κατανόηση των εξελίξεων αυτών, είναι 
σκόπιμο  να  διαχωρίσουμε  τις  πληροφορίες  σε  δύο  κατηγορίες:  τις  στατικές 
πληροφορίες και τις δυναμικές.

1) Στατικές πληροφορίες  

Ως  στατικές  πληροφορίες  ορίζουμε  τα  υψηλού  επιπέδου  και  ουσιαστικά  (core) 
δεδομένα  τα  οποία  αφορούν  τις  εμπορικές  οντότητες  και  τις  ομάδες  προϊόντων/ 
υπηρεσιών.  Έτσι,  όσον  αφορά  τις  εμπορικές  οντότητες  οι  στατικές  πληροφορίες 
περιλαμβάνουν  πληροφορίες  για  την  θέση  κάποιας  αποθήκης,  καταστήματος, 
κέντρου  διανομής,  γραφείου  πωλήσεων  κτλ.  Όσον  αφορά  τις  ομάδες  προϊόντων/ 
υπηρεσιών, οι  στατικές πληροφορίες περιλαμβάνουν την συναλλασσόμενη μονάδα 
(trading unit),  την μονάδα πώλησης (selling unit),  τις διαστάσεις του αντικειμένου 
κτλ.

Εμπορικές οντότητες 
 Ρόλος του συμβαλλόμενου (party) (πχ 

κατάστημα, αποθήκη κτλ)
 Διεύθυνση
 Τηλέφωνο

Ομάδες προϊόντων/ 
υπηρεσιών 

 Αγορά στόχος
 Κατηγοριοποίηση προϊόντος
 Περιγραφή προϊόντος

Πίνακας 15. Παραδείγματα στατικών πληροφοριών
Πηγή: [33]

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 94



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

2) Δυναμικές πληροφορίες 

Ως  δυναμικές  πληροφορίες  ορίζουμε  τα  ετερογενή  δεδομένα  τα  οποία  είναι 
συγκεκριμένα αλλά και μεταβλητά για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο, είτε αυτό είναι 
μια παλέτα, είτε ένα κιβώτιο/ κουτί,  βιβλίο ή μπουκαλάκι. Τα δυναμικά δεδομένα 
μεταφέρουν  δεδομένα  τα  οποία  είναι  ειδικά/  εξειδικευμένα  για  ένα  μεμονωμένο/ 
ξεχωριστό  στιγμιότυπο  ενός  αντικειμένου.  Μάλιστα  υπάρχουν  δύο  κατηγορίες 
δυναμικών πληροφοριών: τα δεδομένα στιγμιότυπου (Instance Data) και τα ιστορικά 
δεδομένα (History Data).

Δεδομένα στιγμιότυπου 
(Instance Data)

 Δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένες 
πληροφορίες για ένα μεμονωμένο αντικείμενο

 Σειριακός αριθμός
 Πχ ημερομηνία κατασκευής/ παραγωγής, 

ημερομηνία λήξης κτλ 

Ιστορικά δεδομένα 
(History Data)

 Δεδομένα που αφορούν την κίνηση ενός 
μεμονωμένου αντικειμένου μέσα στον κύκλο 
ζωής του προϊόντος

 Δεδομένα γεγονότων και καταστάσεων (Events 
& States data) 

 Πχ ώρες αφίξεως, ώρες αναχωρήσεων, 
προορισμοί, τρέχουσα θερμοκρασία κτλ

Πίνακας 16. Παραδείγματα δυναμικών πληροφοριών
Πηγή: [33]

4.3.5.1.2 Υπηρεσίες Πληροφοριών (Information Services)

Οι  στατικές  πληροφορίες  περιέχουν  ουσιαστικά/  κύρια  (core)  δεδομένα  για  μια 
συγκεκριμένη  κατηγορία  αντικειμένων  (πχ  πληροφορίες  οι  οποίες  μπορούν  να 
εφαρμοστούν σε όλα τα widgets), ενώ οι δυναμικές πληροφορίες περιέχουν δεδομένα 
τα οποία είναι συγκεκριμένα για ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο ενός αντικειμένου (πχ. 
πληροφορία για αυτό το συγκεκριμένο  widget). Τόσο το δίκτυο  GDSN όσο και το 
EPCglobal, αναπτύχθηκαν με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες για τις κατηγορίες των 
πληροφοριών που προαναφέρθηκαν. Έτσι, το  GDSN διασφαλίζει την ποιότητα των 
στατικών  πληροφοριών  για  τα  άτομα/συμβαλλόμενους  (parties)  και  τις  ομάδες 
προϊόντων, ενώ το  EPCglobal επιτρέπει την συλλογή και μετάδοση των δυναμικών 
πληροφοριών σχετικά με την κίνηση των μεμονωμένων αντικειμένων.
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Εικόνα 25. Δυναμικές και στατικές πληροφορίες
Πηγή: [33]

4.3.5.2   Το  Παγκόσμιο  Δίκτυο  Συγχρονισμού  Δεδομένων  (Global Data 
Synchronization Network, GDSN)

Για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, οι εταιρείες μοιράζονται με τους 
εμπορικούς  τους  συνεργάτες  διάφορες  στατικές  πληροφορίες,  όπως  τα 
χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  και  τις  τοποθεσίες  της  εταιρείας.  Έτσι,  στην 
περίπτωση που μεταβληθεί κάποιο χαρακτηριστικό από ένα προϊόν ή παρουσιαστεί 
ένα καινούριο προϊόν,  οι  νέες πληροφορίες θα πρέπει να μεταδοθούν σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα και σε όλα τα επηρεαζόμενα μέρη, για να διασφαλιστεί το ότι 
όλοι  οι  συνεργάτες  εξασκούν  τις  εμπορικές  δραστηριότητές  τους  με  τις  ίδιες 
πληροφορίες.  Το  ίδιο  πρέπει  να  γίνει  και  στην  περίπτωση  που  κάποιο  άτομο/ 
συμβαλλόμενος (party) μετακινήσει τα κεντρικά γραφεία του σε νέα τοποθεσία όπου 
θα πρέπει να στέλνονται τιμολόγια ή ανοίξει κάποιο καινούριο κατάστημα στο οποίο 
θα πρέπει να γίνονται διανομές. Στην περίπτωση μάλιστα εφοδιαστικών αλυσίδων με 
εκατοντάδες συνεργάτες, αυτή η μετάδοση των αλλαγών στις στατικές πληροφορίες 
σε  όλα  τα  επηρεαζόμενα  μέρη,  μπορεί  να  αποτελεί  μια  αποθαρρυντική  και 
κουραστική εργασία. 

Για  τους  λόγους  αυτούς,  το  GDSN εγγυάται  συνεπείς  και  ποιοτικές  στατικές 
πληροφορίες μεταξύ των εμπορικών συνεργατών

4.3.5.2.1 Παγκόσμιοι αριθμοί αναγνώρισης: GTIN και GLN

Ο  παγκόσμιος  αριθμός  τοποθεσίας  (Global Location Number,  GLN)  και  ο 
παγκόσμιος αριθμός εμπορίας αντικειμένου (Global Trade Item Number, GTIN) είναι 
οι παγκόσμιοι αριθμοί αναγνώρισης στo GDSN. Ο GLN είναι το αναγνωριστικό του 
EAN, UCC συστήματος για τις νόμιμες οντότητες, τους εμπορικούς συνεργάτες και 
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τις τοποθεσίες (πχ καταστήματα, κέντρα παραγωγής, αποθήκες, γραφεία πωλήσεων 
κτλ). Ο GTIN είναι το αναγνωριστικό του EAN, UCC συστήματος για τα εμπορικά 
αντικείμενα (trade items), συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Κάθε  εταιρεία  αναθέτει  και  διατηρεί  τα  δικά  της  GTINs και  GLNs,  τα  οποία 
βασίζονται στο πρόθεμα της εταιρείας και στα πρότυπα του EAN, UCC συστήματος. 
Τόσο  ο  GLN όσο  και  ο  GTIN χρησιμοποιούνται  από  πολλούς  κάθετους  τομείς 
(vertical sectors) έτσι ώστε αυτοί  και οι γραμμές παραγωγής τους να αναγνωρίζονται 
μοναδικά. Η ανάθεση των  GLNs και  GTINs επιτρέπει την μετάδοση των στατικών 
πληροφοριών που αφορούν τις συσχετιζόμενες νόμιμες οντότητες, τους εμπορικούς 
συνεργάτες, τις τοποθεσίες και τις γραμμές παραγωγής μέσα στο GDSN.

4.3.5.2.2 Η λειτουργία του GDSN 

Το GDSN αξιοποιεί τις πληροφορίες και τα μηνύματα που βασίζονται σε πρότυπα 
του  EAN,  UCC συστήματος  και  επιτρέπει  τους  εμπορικούς  συνεργάτες  να 
συγχρονίσουν τις στατικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας διαλειτουργικές δεξαμενές 
δεδομένων  καθώς  και  την  GS1  παγκόσμια  εγγραφή  (GS1  Global Registry).  Οι 
δεξαμενές δεδομένων είναι οι αποθήκες για τις στατικές πληροφορίες των GLN και 
GTIN. Οι εταιρείες εγγράφουν τις πληροφορίες των προϊόντων τους σε μια δεξαμενή 
δεδομένων και εξουσιοδοτούν μια λίστα από εμπορικούς συνεργάτες να λάβουν τις 
πληροφορίες τους. Μετέπειτα, όταν μεταβληθούν οι πληροφορίες, η εταιρεία κάνει 
τις απαραίτητες αλλαγές στις πληροφορίες του προϊόντος της, οι οποίες βρίσκονται 
στην  δεξαμενή  δεδομένων.  Κατόπιν,  οι  GDSN δεξαμενές  δεδομένων  παρέχουν 
συγχρονισμό  των  δεδομένων  ελέγχοντας  αν  όλες  οι  στατικές  πληροφορίες 
συμμορφώνονται  με τα πρότυπα του συστήματος  EAN,  UCC και  συγχρονίζοντάς 
αυτές μεταξύ των συνεργατών που βρίσκονται τόσο από την μεριά της προσφοράς 
όσο και από την μεριά της ζήτησης. Αυτό γίνεται ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
εμπορικοί  συνεργάτες  χρησιμοποιούν ακριβώς  τα  ίδια,  ενημερωμένα δεδομένα τα 
οποία είναι συμμορφωμένα με τα πρότυπα του συστήματος  EAN,  UCC. Τέλος, η 
GS1 παγκόσμια εγγραφή (GS1 Global Registry) χρησιμοποιείται ως ένας κεντρικός 
κατάλογος για τον εντοπισμό της θέσης των δεδομένων που αφορούν το προϊόν και 
το άτομο/ συμβαλλόμενο (πχ  GTINs και  GLNs) ανάμεσα στις διάφορες δεξαμενές 
στο GDSN. Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα για βασικές παγκόσμιες αναζητήσεις 
για πληροφορίες GTIN και GLN. Επίσης, επειδή μπορεί να αναγνωριστεί η δεξαμενή 
δεδομένων  στην  οποία  βρίσκονται  οι  πληροφορίες,  διευκολύνεται  η  διακίνηση 
στατικών πληροφοριών μεταξύ των συνεργατών στο δίκτυο.

4.3.5.3 Το δίκτυο EPC Global 

Η πρόσβαση σε δυναμικές πληροφορίες παρέχει την δυνατότητα ορατότητας των 
αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ένα ολοκληρωμένο ιστορικό σχετικά 
με τις  μετακινήσεις του προϊόντος.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις 
πληροφορίες μετακίνησης ενός προϊόντος σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να 
βελτιστοποιούνται οι ικανότητες εντοπισμού και ιχνηλάτισης αλλά και να επιτρέπεται 
μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των διαδικασιών εντοπισμού.  Προτού αναπτυχθεί  το 
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EPCglobal δίκτυο,  δεν  υπήρχαν  πρότυπα  ή  μέθοδοι  για  συλλογή  και  διακίνηση 
δυναμικών  πληροφοριών,  τα  οποία  να  είναι  παγκοσμίως  αναγνωρίσιμα.  Έτσι,  το 
EPCglobal δίκτυο  θα  καλύψει  το  κενό  αυτό  παρέχοντας  ένα  δίκτυο  δυναμικών 
πληροφοριών, το οποίο βασίζεται στην  RFID τεχνολογία καθώς και σε τεχνολογίες 
Διαδικτύου. 

4.3.5.3.1 Ο Αριθμός Παγκόσμιας Αναγνώρισης - EPC

Ο  ηλεκτρονικός  κωδικός  προϊόντος  (Electronic Product Code,  EPC)  είναι  το 
προτοτυποποιημένο  αναγνωριστικό  αντικειμένων  στο  EPCglobal δίκτυο.  Το 
EPCglobal δίκτυο παρέχει ένα ελαστικό πλαίσιο για την δομή των EPC δεδομένων το 
οποίο επιτρέπει πολλά σχήματα αρίθμησης (πχ. το EAN,UCC, το VIN, το CAGE, το 
DODAAC κτλ). Αυτό το ελαστικό πλαίσιο διευκολύνει την χρήση του  EPCglobal 
δικτύου  από  διάφορους  τομείς,  καθώς  επιτρέπει  σε  κάθε  τομέα  να  ενσωματώσει 
στους  EPC κωδικούς του το δικό του σύστημα αρίθμησης το οποίο βασίζεται  σε 
πρότυπα.  Για παράδειγμα,  η  EAN,  UCC κοινότητα  θα δημιουργήσει  τα  δικά  της 
EPCs γύρω από το σύστημα αρίθμησης του ΕΑΝ,  UCC  συστήματος και οι άλλες 
βιομηχανίες θα δημιουργήσουν τα δικά τους EPCs γύρω από τα δικά τους συστήματα 
αρίθμησης τα οποία βασίζονται σε πρότυπα. Τέλος, η ανάθεση μοναδικών EPCs σε 
κάθε  αντικείμενο  ξεχωριστά  επιτρέπει  την  συλλογή  και  διακίνηση  δυναμικών 
πληροφοριών μέσα στο EPCglobal Δίκτυο.

4.3.5.3.2 Τρόπος λειτουργίας του EPCglobal Δικτύου

Το  EPCglobal Δίκτυο  συντελεί  στην  αξιοποίηση  της  RFID τεχνολογίας  στην 
παγκόσμια  εφοδιαστική  αλυσίδα  χρησιμοποιώντας  φθηνές  RFID ετικέτες  και 
αναγνώστες για την μεταβίβαση EPC κωδικών. Ταυτόχρονα παρέχει την δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες συσχετιζόμενων πληροφοριών που βρίσκονται στο 
Διαδίκτυο και οι οποίες μπορουν να διαμοιραστούν μεταξύ των εξουσιοδοτημένων 
χρηστών. Ο τρόπος λειτουργίας του EPCglobal δικτύου παρουσιάζεται αναλυτικά σε 
προηγούμενη ενότητα.

4.3.5.4  Σύγκριση των δύο δικτύων

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η σύγκριση των δύο δικτύων [33]:

    GTIN  και  EPC:  Ο  GTIN είναι  το  αναγνωριστικό  της  EAN,  UCC 
κοινότητας το οποίο βασίζεται σε πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 
τον  παγκόσμιο  αριθμό  αναγνώρισης  (global identification number)  που 
χρησιμοποιείται για την απόκτηση στατικών πληροφοριών για κάποιο προϊόν 
στο δίκτυο GDSN. Η δομή των δεδομένων του EPC κωδικού επιτρέπουν σε 
κάθε  τομέα να χρησιμοποιήσει,  για  τους  EPC κωδικούς  του,  το  δικό του 
σύστημα αρίθμησης το οποίο είναι βασισμένο σε πρότυπα. Στην EAN, UCC 
κοινότητα,  ο  GTIN είναι  ο  αριθμός  που  βασίζεται  σε  πρότυπα  και  είναι 
ενσωματωμένος μέσα στον EPC κωδικό.
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    Συνεργασία των δύο δικτύων: Υπό τις παρούσες συνθήκες, τα δύο δίκτυα 
δεν διατηρούν αλληλοεπικαλυπτόμενες πληροφορίες. Το  EPCglobal Δίκτυο 
δεν  παρέχει  GTIN πληροφορίες  και  το  GDSN δεν  παρέχει  πληροφορίες 
σχετικά με μεμονωμένα στιγμιότυπα ενός προϊόντος. Παρόλ’ αυτά, επειδή το 
GTIN έχει ενσωματωθεί στον EPC, οι παγκόσμιοι αριθμοί αναγνώρισης των 
δύο  αυτών  δικτύων  έχουν  εναρμονιστεί  στο  EPCglobal Δίκτυο.  Η 
ενσωμάτωση του GTIN στον EPC παρέχει ένα σύνδεσμο πληροφοριών από 
το  EPCglobal δίκτυο στο  GDSN.  Αυτό συνεπάγεται  ότι  ο  EPC όχι  μόνο 
παρέχει τον παγκόσμιο αριθμό αναγνώρισης για να αποκτηθεί πρόσβαση στις 
δυναμικές  πληροφορίες  που  αφορούν  ένα  μεμονωμένο  αντικείμενο  στο 
EPCglobal Δίκτυο,  αλλά παρέχει  και  τον  παγκόσμιο  αριθμό αναγνώρισης 
έτσι  ώστε  οι  χρήστες  του  EAN,  UCC συστήματος  να  μπορούν  να  έχουν 
πρόσβαση στις στατικές πληροφορίες του αντικειμένου στο GDSN δίκτυο.

    Συστατικά των δικτύων:  Συγκρίνοντας τα δίκτυα  EPCglobal και  GDSN, 
παρατηρούμε  πως  και  τα  δύο  χρησιμοποιούν  κάποιο  μηχανισμό  ώστε  να 
συνδέουν  ένα  παγκόσμιο  αριθμό  αναγνώρισης  με  συσχετιζόμενες 
πληροφορίες,  καθώς  και  ένα  μηχανισμό  διαχείρισης  της  πρόσβασης  στις 
πληροφορίες αυτές μέσα στο δίκτυο. 
Στο  EPCglobal δίκτυο,  οι  χρήστες θέτουν ερωτήματα στην  ONS υπηρεσία 
μέσω των  Υπηρεσιών  Ανακάλυψης  (Discovery Services)  χρησιμοποιώντας 
τον  κωδικό  EPC.  Έπειτα,  η  ONS επιστρέφει  τις  τοποθεσίες  στις  οποίες 
μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο EPC. 
Την  πραγματική  διεύθυνση  στα  δεδομένα  που  βρίσκονται  στο  EPCglobal 
Δίκτυο διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο η  EPCIS, στην οποία κάθε εταιρεία 
υποδεικνύει ποιος έχει πρόσβαση στις δυναμικές της πληροφορίες.
Στο  GDSN, οι  χρήστες θέτουν ερωτήματα στην  GS1 Παγκόσμια Εγγραφή 
(Global Registry)  με το  GLN και/  ή το  GTIN. Έπειτα,  η  GS1 Παγκόσμια 
Εγγραφή  προσδιορίζει  την  δεξαμενή  δεδομένων  στην  οποία  μπορούν  να 
βρεθούν  πληροφορίες  σχετικά  με  αυτό  το  GTIN και  GLN.  Η  δεξαμενή 
δεδομένων διαχειρίζεται την πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς σε αυτήν ο 
ιδιοκτήτης των δεδομένων εξουσιοδοτεί ποιός θα έχει πρόσβαση στις στατικές 
πληροφορίες.
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Πίνακας 17. Σύγκριση GDSN και EPCglobal δικτύου
Πηγή: [33]
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GDSN EPCglobal Δίκτυο
 GS1 Παγκόσμια Εγγραφή 

(Global Registry)
ONS εντός των Υπηρεσιών 

Ανακάλυψης (Discovery Services

Αυτοματοποιημένη υπηρεσία 
καταλόγου η οποία αναγνωρίζει 
την δεξαμενή δεδομένων στην 
οποία μπορούν να εντοπιστούν 

πληροφορίες σχετικά με τα 
GTIN και/ ή τα GLN.

Αυτοματοποιημένη υπηρεσία δικτύου η 
οποία μετατρέπει τον EPC κωδικό σε 

ένα URL, το οποίο χρησιμοποιείται στην 
συνέχεια για να υποδείξει τους τοπικούς 

υπολογιστές όπου βρίσκονται οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τον 

συγκεκριμένο EPC κωδικό. Στις 
πληροφορίες αυτές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες.
Πισίνα Δεδομένων (Data Pool) EPC IS

Αποθήκη με πληροφορίες 
σχετικά με χαρακτηριστικά 
προϊόντων, οι οποίες είναι 

προσβάσιμες σε αυτούς που 
είναι εξουσιοδοτημένοι να 

στέλνουν και να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες.

Υπηρεσίες Πληροφοριών (Information 
Services) οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την επικοινωνία και διάδοση των 

EPC δεδομένων, οι οποίες παρέχουν την 
δυνατότητα ασφαλείας 

συμπεριλαμβανομένης της 
αυθεντικοποίησης, της εξουσιοδότησης 

και του ελέγχου πρόσβασης.
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4.3.5.4.1 Διαφορές των δικτύων

Μεταξύ του  EPCglobal δικτύου και  του  GDSN υπάρχουν σημαντικές διαφορές, 
όπως  το  είδος  των  πληροφοριών  που  παρέχουν,  οι  στόχοι  τους  καθώς  και  τα 
περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούν. 

1) Στόχοι και Πληροφορίες

Το δίκτυο EPCglobal επιτρέπει την συλλογή και το διαμοίρασμα των πληροφοριών 
που αφορούν την μετακίνηση των μεμονωμένων αντικειμένων. Στόχος του δικτύου 
EPCglobal είναι η παροχή πρόσβασης στις δυναμικές πληροφορίες.

 Σε  αντίθεση,  το  GDSN προσφέρει  διαμοίρασμα  στατικών  πληροφοριών  με 
εμπορικούς  συνεργάτες  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθούν  οι  εμπορικές  συναλλαγές. 
Στόχος του  GDSN είναι η διασφάλιση της ποιότητας των στατικών πληροφοριών 
μεταξύ των διαφόρων συνεργατών.

GDSN EPCglobal Δίκτυο
Επιχειρησιακή 

χρήση
(Business use)

Συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
 Εμπορεύσου το! (Trade it!)

Συνεργατικά logistics
 Μετακίνησέ το! 

(Move it!)

Αποστολή Διασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών 
μεταξύ των εμπορικών συνεργατών 

Παρακολούθηση της 
μετακίνησης των 
αντικειμένων

Κύριες 
λειτουργίες

Εγκυρότητα για συγχρονισμό των δεδομένων 
και συμμόρφωση με το EAN, UCC σύστημα.

 Θεμελίωση για συνεργατική 
διαχείριση των συναλλαγών (B2B 
ηλεκτρονικό εμπόριο)

Καταγραφή των γεγονότων 
και των αλλαγών 
κατάστασης.

 Αυτόματη 
αναγνώριση και 
δέσμευση 
δεδομένων, καθώς 
και ανταλλαγή 
προτυποποιημένων 
πληροφοριών μέσω 
του Διαδικτύου

Είδος 
πληροφορίας

Στατικές πληροφορίες
 Πληροφορίες για την κατηγορία του 

αντικειμένου και του ατόμου/ 
συμβαλόμενου (party)

 GTIN και GLN

Δυναμικές πληροφορίες
 Πληροφορίες 

συγκεκριμένων 
στιγμιοτύπων

 Μοναδική 
αναγνώριση 
μεμονωμένων 
αντικειμένων 
χρησιμοποιώντας 
σειριακούς EPCs

Σταθερότητα Σταθερές - σχετικά μη συχνές αλλαγές Μεταβαλλόμενες - συχνές 
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δεδομένων ανανεώσεις
Πίνακας 18. GDSN και EPCglobal δίκτυο
Πηγή: [33]

2) Περιβάλλοντα λειτουργίας 

Η αποστολή και λειτουργία του EPCglobal δικτύου διαφέρει από την αποστολή και 
λειτουργία του  GDSN, με αποτέλεσμα τα περιβάλλοντα λειτουργίας να διαφέρουν 
πολύ μεταξύ τους. Το EPCglobal δίκτυο παρέχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο από 
συχνά μεταβαλλόμενες δυναμικές πληροφορίες. Κάθε φορά που ένα αντικείμενο το 
οποίο  έχει  μια  ετικέτα  με  ένα  EPC κωδικό  περνά  από  έναν  EPC αναγνώστη,  η 
ημερομηνία, η ώρα και η τοποθεσία της ανάγνωσης αυτής στέλνονται στο EPCglobal 
δίκτυο.  Μάλιστα,  επειδή  κάθε  EPC κωδικός  ανατίθεται  σε  ένα  μεμονωμένο 
αντικείμενο και  επειδή κάθε αντικείμενο θα περάσει  από αμέτρητους αναγνώστες 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος,  το λειτουργικό σύστημα του  EPCglobal 
δικτύου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες 
διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από  την  άλλη  μεριά,  το  GDSN παρέχει  πρόσβαση  σε  ποιοτικές  στατικές 
πληροφορίες οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες. Επιπλέον, τα GLNs και τα GTINs 
παρέχουν  βασικά  (core)  δεδομένα  σχετικά  με  εμπορικές  οντότητες  και  ομάδες 
προϊόντων/ υπηρεσιών. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, το GDSN σχεδιάστηκε έτσι 
ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα σχετικά σταθερών πληροφοριών. [33]

4.4 Το Κέντρο Αυτόματης Αναγνώρισης 

To Κέντρο Αυτόματης Αναγνώρισης (Auto-ID Center) ιδρύθηκε το 1999 ως μια 
μη-κερδοσκοπική κοινοπραξία η οποία στόχευε στην ανάπτυξη ενός συστήματος το 
οποίο  θα  χρησιμοποιούσε  το  διαδίκτυο  για  την  αναγνώριση  αγαθών  σε  όλο  τον 
κόσμο,  με  την  χρήση  του  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος  (Electronic Product 
Code,  EPC).  Αρχικά  υποστηρίχθηκε  από  τους:  Uniform Code Council,  EAN 
International,  Procter &  Gamble και  Gillette και  είχε  ως  βάση  το  Massachusetts 
Institute of Technology στο  Cambridge.  Κατά διαστήματα λάμβανε επιχορηγήσεις 
από  μεγάλες  εταιρίες  οι  οποίες  επιθυμούσαν  να  χρησιμοποιήσουν  την  RFID 
τεχνολογία για την ιχνηλάτιση/ παρακολούθηση αγαθών και πίστευαν ότι ένα ανοιχτό 
πρότυπο ήταν ζωτικής σημασίας. Όμως και άλλα εργαστήρια δημιουργήθηκαν στην 
Αγγλία, Ελβετία, Ιαπωνία και Κίνα. Τον Οκτώβριο του 2003, το κέντρο σταμάτησε 
την λειτουργία του και δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστοί οργανισμοί: ο EPCglobal και 
τα Auto-ID εργαστήρια. Ο EPCglobal ανέλαβε την εμπορική εκμετάλλευση των EPC 
τεχνολογιών, ενώ τα Auto-ID εργαστήρια (Auto-ID Labs) συνέχισαν την έρευνα και 
την ανάπτυξη  όπως έκανε το Auto-ID Center.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι το Auto-ID Center ήταν μια μοναδική συνεργασία 
μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. 
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4.4.1 Auto-ID εργαστήρια 

Τα Auto-ID Εργαστήρια (Labs) είναι μη κερδοσκοπικά ερευνητικά εργαστήρια, τα 
οποία  εδρεύουν  στο  Massachusetts Institute of Technology,  και  διενεργούν 
πρωταρχική έρευνα στην ανάπτυξη του  EPC και των συσχετιζόμενων τεχνολογιών. 
Τα  εργαστήρια  ήταν  κομμάτι  του  Auto-ID Center.  Το  όνομα  των  εργαστηρίων 
άλλαξε όταν το Auto-ID Center έπαψε να υπάρχει μετά τον Οκτώβριο 2003.

Τα Auto-ID Labs επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του δικτύου του 
EPC αλλά και  των εφαρμογών για την  τεχνολογία αυτή.  Αρκετή δουλειά γίνεται 
επίσης για την ανάπτυξη προτύπων για τον διαμοιρασμό δεδομένων. Εκτός αυτών τα 
εργαστήρια έχουν δημιουργήσει διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος για:

 την διερεύνηση τρόπων ενσωμάτωσης των ετικετών στις συσκευασίες 
 την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάγνωση ετικετών που 

είναι τοποθετημένες σε συγκεκριμένα προϊόντα
 την ανάπτυξη προτύπων για την χρήση του  EPC και άλλων τεχνολογιών 

ώστε να περιορισθεί η δημιουργία πλαστών προϊόντων. [135]
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5. Ζητήματα ασφάλειας

5.1 Βασικές έννοιες ασφάλειας

Προτού γίνει η μελέτη των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια 
των συστημάτων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID, είναι χρήσιμο να δοθούν 
κάποιοι  ορισμοί.  Οι  ορισμοί  αυτοί  αναφέρονται  σε  έννοιες  που  εντοπίζονται  σε 
επόμενες ενότητες.

Ασφάλεια
Η  έννοια  της  ασφάλειας  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  σχετίζεται  με  την 

ικανότητα ενός οργανισμού 
 να προστατεύει τις πληροφορίες του από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, 

καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του
 να  παρέχει  ορθές  και  αξιόπιστες  πληροφορίες,  οι  οποίες  είναι  διαθέσιμες 

στους εξουσιοδοτημένους χρήστες κάθε φορά που τις αναζητούν. 
Για να εκπληρωθούν τα παραπάνω απαιτείται η διασφάλιση της ακεραιότητας και 

της  εμπιστευτικότητας  των  δεδομένων  αλλά  και  της  αδιάλειπτης  λειτουργίας  του 
υπολογιστικού συστήματος. 

5.1.1 Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα 

Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
Εμπιστευτικότητα  σημαίνει  πρόληψη  της  μη  εξουσιοδοτημένης  (unauthorized) 

αποκάλυψης πληροφοριών,  δηλαδή πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. 
Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Εκφάνσεις της εμπιστευτικότητας είναι η ιδιωτικότητα (privacy) και η μυστικότητα 
(secrecy). [126] 

Ιδιωτικότητα (Privacy)
Παρόλο που είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ορισμός για τον όρο ιδιωτικότητα, 

έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες προσδιορισμού της. Ενδεικτικά:
o Ιδιωτικότητα είναι η προστασία των δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένα 

πρόσωπα. [126]
o Τα  Ηνωμένα  Έθνη  αναφέρουν  ότι  «κανείς  δεν  θα  πρέπει  να  υποστεί 

αυθαίρετη  ανάμιξη/  παρεμβολή  στην  ιδιωτικότητα  του»  ως  ένα  βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα. [108].  

o Μια  διάσημη  έκφραση  για  την  ιδιωτικότητα  είναι  «το  δικαίωμα  να  μας 
αφήνουν ήσυχους (left alone)» [112].

o Ο  Ruth Gavison καθορίζει  τρεις  πλευρές  της  ιδιωτικότητας:  μυστικότητα, 
ανωνυμία και απομόνωση [45]. 
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o Το Κέντρο για  την Ιδιωτικότητα των Ηλεκτρονικών Πληροφοριών χωρίζει 
την  ιδιωτικότητα  σε  τέσσερις  ξεχωριστές  αλλά συσχετιζόμενες  κατηγορίες 
[30] [114]:

1. Ιδιωτικότητα  των  πληροφοριών: Περιλαμβάνει  δικαιώματα  που 
αφορούν την διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών όπως αρχεία 
για  θέματα  φορολογίας,  υγείας  και  αγορών.  Γνωστή  και  ως 
«ιδιωτικότητα των πληροφοριών».

2. Σωματική  Ιδιωτικότητα: Αφορά  το  δικαίωμα  να  μην  υπόκειται  το 
άτομο σε διαδικασίες που «εισβάλλουν» στο σώμα του όπως εξετάσεις 
αίματος, ούρων ή γενετικές εξετάσεις.

3. Ιδιωτικότητα  της  επικοινωνίας:  Το  δικαίωμα  να  επικοινωνείς  με 
μυστικότητα με άλλους 

4. Εδαφική  Ιδιωτικότητα: Αφορά  τα  δικαιώματα  που  περιορίζουν  την 
καταπάτηση/ παρείσδυση σε περιβάλλοντα οικογενειακά, εργασίας ή 
δημόσια,  συμπεριλαμβανομένων  διαφόρων  αναζητήσεων,  ελέγχων 
ταυτότητας/ αναγνώρισης και παρακολούθηση μέσω βίντεο. 

Μυστικότητα (Secrecy)
Μυστικότητα είναι η προστασία των δεδομένων που ανήκουν σε ένα οργανισμό.

Ακεραιότητα (Integrity)
Ακεραιότητα  σημαίνει  πρόληψη  μη  εξουσιοδοτημένης  μεταβολής  πληροφοριών. 

Στον όρο μεταβολή περιλαμβάνεται η εγγραφή, η διαγραφή αλλά και η δημιουργία 
δεδομένων.

Διαθεσιμότητα (Availability)
Διαθεσιμότητα  ονομάζεται  η  ιδιότητα  του  να  είναι  προσπελάσιμες  και  χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση οι υπηρεσίες ενός πληροφοριακού συστήματος όταν τις 
χρειάζεται μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. 

5.1.2 Επιθέσεις

Ευπάθεια (Vulnerability)
Ευπάθεια είναι μια αδυναμία ή ένα ευάλωτο σημείο στο σύστημα ασφάλειας που 

μπορεί να προκαλέσει απώλειες ή ζημιές αν αξιοποιηθεί κατάλληλα. 

Επίθεση (Attack) 
Επίθεση ονομάζεται η εκμετάλλευση μιας ευπάθειας από κάποιο άτομο.

Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial of service attacks)
Οι επιθέσεις που έχουν ως σκοπό την απώλεια της διαθεσιμότητας ονομάζονται 

επιθέσεις  άρνησης  παροχής  υπηρεσιών.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  επιθέσεις  αυτές 
παρεμποδίζουν  την  εξουσιοδοτημένη  προσπέλαση  σε  πληροφορίες  και  πόρους  ή 
προκαλούν καθυστέρηση λειτουργιών που είναι κρίσιμες στο χρόνο (time-critical).

Απειλή (Threat)
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Απειλή  αποτελεί  μια  κατάσταση  όπου  υπάρχει  το  ενδεχόμενο  να  προκληθούν 
απώλειες ή ζημιές στο υπολογιστικό σύστημα.

5.1.3 Αντίμετρα

Αναγνώριση (Identification)
Η αναγνώριση αναφέρεται  στην αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών όταν 

αυτοί ζητούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός συστήματος.

Αυθεντικοποίηση (Authentication)
Αυθεντικοποίηση είναι  η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός χρήστη. 

[126] 

5.2 Ανησυχίες για την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID

5.2.1 Ανησυχία από την πλευρά των καταναλωτών

Η τοποθέτηση RFID ετικετών σε διάφορα αντικείμενα εγείρει ανησυχίες εκ μέρους 
των καταναλωτών. Για παράδειγμα

 Ανησυχία υπάρχει για το αν οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν τι 
αγοράζουν οι καταναλωτές. Το γεγονός όμως ότι σήμερα υπάρχουν πολύ λίγα 
αντικείμενα με RFID ετικέτες πάνω τους, δεν βοηθά ώστε να ξεκαθαριστεί τι 
πληροφορίες θα μπορούν να συλλέγουν οι εταιρίες. Το πιθανότερο είναι ότι 
οι πληροφορίες που θα συλλέγονται χρησιμοποιώντας την RFID τεχνολογία 
θα  είναι  παρόμοιες  με  αυτές  που  συλλέγονται  όταν  οι  καταναλωτές 
αγοράζουν αντικείμενα χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή μια loyalty 
κάρτα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η συσκευασία των προϊόντων θα έχει 
μια  RFID ετικέτα η οποία θα περιέχει τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος 
(EPC)  που  είναι  ένας  μοναδικός  σειριακός  αριθμός  με  βάση  τον  οποίο 
αναγνωρίζεται ο κατασκευαστής, ο τύπος του αντικειμένου και μια σειρά από 
αριθμούς  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  για  αναγνώριση  του  συγκεκριμένου 
μοναδικού προϊόντος. Οι εταιρίες θα χρησιμοποιούν τον αριθμό αυτό για να 
παρακολουθούν προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό είναι σημαντικό 
καθώς θα πρέπει να μπορεί να γίνει διαχωρισμός του ενός κουτιού γάλατος 
με το άλλο στην εφοδιαστική αλυσίδα, επειδή το καθένα έχει διαφορετική 
ημερομηνία λήξης. Όμως δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα να γίνεται γνωστό τι 
ακριβώς προϊόντα αγοράζουν οι καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται 
περισσότερο  να  γνωρίζουν  τι  κατηγορίες  αντικειμένων  αγοράζουν  οι 
καταναλωτές  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  πουλήσουν  στους  καταναλωτές 
αυτούς και άλλα αντικείμενα τα οποία ταιριάζουν με τα γούστα τους. Ήδη τις 
πληροφορίες  αυτές  τις  παίρνουν  οι  επιχειρήσεις  μέσω  των  γραμμωτών 
κωδικών (barcodes).

 Ανησυχία εκφράζεται  και  μέσω της  σκέψης ότι  στο  μέλλον ίσως κάποιος 
εγκληματίας να μπορεί να σαρώσει EPCs από ρολόγια, κοσμήματα και άλλα 
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αντικείμενα ώστε να μπορεί στην συνέχεια να επιλέξει ποιόν να ληστέψει. 
Κατ’  αρχήν  δεν  έχει  ακόμα  ξεκαθαριστεί  αν  οι  RFID ετικέτες  θα 
χρησιμοποιηθούν ποτέ  σε  αυτά  τα  αντικείμενα  καθώς οι  εταιρείες  μπορεί 
απλά να  τις  χρησιμοποιήσουν στην συσκευασία  των αντικείμενων αυτών. 
Βέβαια, αυτοί που αγοράζουν πολύτιμα αντικείμενα θα έχουν την δυνατότητα 
να απενεργοποιήσουν (kill) την ετικέτα που βρίσκεται σε αυτά. Αλλά αν μια 
εταιρεία  ενσωματώσει  μια  ετικέτα  πχ  σε  ένα  ρολόι  και  ο  καταναλωτής 
επιλέξει να μην την απενεργοποιήσει, θα μπορεί να γίνει σάρωση της RFID 
ετικέτας από μικρή απόσταση (η ετικέτα θα πρέπει να έχει μια πολύ μικρή 
κεραία  για  να  ενσωματωθεί  σε  ένα  ρολόι,  κάτι  που  συνεπάγεται  ότι  η 
εμβέλεια ανάγνωσης θα είναι μικρότερη από 30 εκατοστά). Ο εγκληματίας 
θα  πρέπει  επίσης  να  γνωρίζει  ότι  οι  σειριακοί  αριθμοί  των  ετικετών  που 
σαρώθηκαν σχετίζονται με μεγάλης αξίας προϊόντα. 

 Ορισμένοι μπορεί να εκφράζουν την  ανησυχία μήπως κάποιος εγκληματίας 
δημιουργήσει  και  χρησιμοποιήσει  ένα  αναγνώστη  μεγάλης  ισχύος  (high-
powered reader)  και  σαρώσει  όλα  τα  αντικείμενα  σε  διάφορα σπίτια  έτσι 
ώστε να επιλέξει ποιό να ληστέψει. Αυτό όμως είναι αρκετά απίθανο. Για να 
μπορέσει ένας αναγνώστης από τον δρόμο να διαβάσει παθητικές ετικέτες 
διαπερνώντας τους τοίχους ενός σπιτιού, θα πρέπει η ενέργεια που εκλύεται 
(power output) να είναι πολύ υψηλή. 26 Επίσης, το μόνο που θα κατάφερνε να 
αποκτήσει ο εγκληματίας είναι μια σειρά από σειριακούς αριθμούς οι οποίοι 
δεν έχουν κανένα νόημα, εκτός αν ο εγκληματίας έχει πρόσβαση στις  EPC 
βάσεις  δεδομένων.  Έτσι,  πιο  αποτελεσματικός  και  οικονομικός  τρόπος  θα 
ήταν απλά να κοιτάξει από το παράθυρο ώστε να δει αν υπάρχουν πράγματα 
που αξίζει να κλέψει.

 Άλλοι, εκφράζουν το φόβο ότι αν οι εταιρείες αποφασίσουν να τοποθετήσουν 
RFID ετικέτες  σε  ρούχα  και  αντικείμενα  τα  οποία  μεταφέρουν  οι 
καταναλωτές (όπως τα πορτοφόλια) και οι καταναλωτές επιλέξουν να μην 
απενεργοποιήσουν  (“kill”)  τις  ετικέτες  που  βρίσκονται  σε  αυτά  τα 
αντικείμενα,  είναι  πιθανό  οι  κυβερνήσεις  να  χρησιμοποιήσουν  τις  RFID 
ετικέτες για παρακολούθηση. Βέβαια, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα  EPCs των 
ετικετών.  Επιπρόσθετα  οι  RFID αναγνώστες  πρέπει  να  εκπέμψουν 
ραδιοκύματα για  να  διαβάσουν τις  ετικέτες  και  τα σήματα αυτά μπορούν 
εύκολα να εντοπιστούν και να εμποδιστούν. 

 Ανησυχία εκφράζεται  μήπως  οι  ετικέτες  μπορούν  να  διαβαστούν  από 
δορυφόρους.  Οι  παθητικές  RFID ετικέτες,  τις  οποίες  σκοπεύουν  να 
χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες στα προϊόντα τους, δεν μπορούν να διαβαστούν 
από απόσταση μεγαλύτερη των 6 μέτρων περίπου. Όμως οι ενεργές  RFID 
ετικέτες, οι οποίες χρησιμοποιούν μια μπαταρία για να μεταδώσουν κάποιο 
σήμα  και  χρησιμοποιούνται  σε  εμπορευματοκιβώτια  ή  σε  άλλα  μεγάλα 
αντικείμενα, μπορούν να διαβαστούν από ένα δορυφόρο αρκεί να υπάρχει 

26 Αναφέρεται  χαρακτηριστικά  ότι  η  ενέργεια  θα  πρέπει  να  είναι  τόσο υψηλή που  θα  μπορεί  να 
προκαλέσει την εκκίνηση λειτουργίας κάποιας μικρής ηλεκτρικής συσκευής του σπιτιού αυτού.
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μικρός  RF θόρυβος  (περιβάλλουσα  RF ενέργεια  η  οποία  προκαλεί 
παρεμβολές) και το εκπεμπόμενο σήμα να είναι αρκετά ισχυρό. 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόσταση από την οποία μπορούν 
να αναγνωστούν οι ετικέτες αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί 
να ενισχύσει ή να μειώσει την ανησυχία των καταναλωτών. Η απόσταση αυτή 
ονομάζεται  εμβέλεια ανάγνωσης (read range)  και,  όπως έχει  αναφερθεί  σε 
προηγούμενη  ενότητα,  εξαρτάται  από  διάφορους  παράγοντες  όπως  την 
συχνότητα των ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία της 
ετικέτας με τον αναγνώστη, το μέγεθος της κεραίας της ετικέτας, την ενέργεια 
που εκλύεται/ εκπέμπεται (power output) από τον αναγνώστη καθώς και από 
το αν οι ετικέτες περιέχουν μπαταρία για την μετάδοση κάποιου σήματος ή 
συλλέγουν ενέργεια από ένα αναγνώστη και απλώς αντανακλούν ένα ασθενές 
σήμα πίσω σε αυτόν. 

Οι  εμβέλειες  ανάγνωσης  για  τις  διάφορες  κατηγορίες  ετικετών  έχουν 
παρουσιαστεί  σε  προηγούμενη  ενότητα.  Γενικά  όμως  αν  οι  ετικέτες 
ενσωματωθούν  σε  προϊόντα  που  περιέχουν  νερό  ή  μέταλλο,  η  εμβέλεια 
ανάγνωσης  μειώνεται  σημαντικά.  Δραματικά  όμως  μειώνεται  η  εμβέλεια 
ανάγνωσης αν μειωθεί και το μέγεθος της UHF κεραίας. Αντίθετα, με αύξηση 
της ενέργειας που εκλύεται από τον αναγνώστη, μπορούμε να αυξήσουμε την 
εμβέλεια  ανάγνωσης,  αλλά  οι  περισσότερες  κυβερνήσεις  περιορίζουν  τις 
εκλύσεις/ έξοδο (output) των αναγνωστών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται 
παρεμβολές σε άλλες RF συσκευές, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα. [135]

5.2.2 Ανησυχία από την πλευρά των λιανοπωλητών

Αρκετή ανησυχία σχετικά με την τεχνολογία RFID υπάρχει και από την πλευρά των 
εμπόρων λιανικής πώλησης. Τα ερωτήματα τους σχετίζονται με 

 τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  μπορέσουν  να  προστατευτούν  έναντι  της 
παραποίησης/ πλαστογράφησης των ετικετών, 

 αν οι  εταιρείες  μπορούν να σαρώσουν φορτηγά ανταγωνιστικών εταιρειών 
ώστε να δουν τι διανομές γίνονται 

 πως μπορεί να αποτραπεί η ανάγνωση ετικετών που αποθηκεύουν ευαίσθητες 
πληροφορίες από άτομα με κακόβουλη πρόθεση.

Σύμφωνα με άρθρο του RFID Journal [88] τρία είναι τα κυριότερα ζητήματα που 
προκαλούν ανησυχία:

1. Προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται σε μια ετικέτα

   Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων κυριαρχούν δύο ζητήματα:
o Η  αποτροπή της ανάγνωσης της ετικέτας 
o Η  αποτροπή  του  κρυφακούσματος  της  επικοινωνίας  μεταξύ  του 

αναγνώστη και της ετικέτας

Υπάρχουν δύο προτεινόμενα πρότυπα, το ISO 15961 και το 15962,  σχετικά 
με το πώς πρέπει να συγκροτηθούν οι πληροφορίες και να γίνει η διαχείρισή 
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τους  από  τα  RFID συστήματα.  Ακόμα,  τα  πρότυπα  αυτά  συνιστούν  την 
κρυπτογράφηση των δεδομένων κατά προτίμηση στο επίπεδο εφαρμογών. Αυτό 
διασφαλίζει  μια  επιχείρηση,  η  οποία  μπορεί  να  αλλάξει  πιο  εύκολα  τον 
αλγόριθμο  κρυπτογράφησης  εφόσον  το  θελήσει.  Το  πρότυπο  προτείνει  την 
ύπαρξη ενός ID αριθμού εντυπωμένο (burned) μέσα στην σιλικόνη του chip ο 
οποίος  να  χρησιμοποιείται  για  τον  αλγόριθμο κρυπτογράφησης.  Το  Auto-ID 
Center έχει  μια διαφορετική προσέγγιση για  το επίπεδο των δεδομένων που 
αποθηκεύονται στην ετικέτα. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον  EPC κωδικό 
(Electronic Product Code) που βρίσκεται γραμμένος στην ετικέτα και ο οποίος 
χρησιμοποιείται για να αναζητηθούν δεδομένα που σχετίζονται με τον σειριακό 
αριθμό  σε ένα κεντρικά τοποθετημένο εξυπηρετητή πληροφοριών μέσω του 
διαδικτύου.  27 Αυτό  τοποθετεί  τον  κίνδυνο  ασφαλείας  στην  διαχείριση  της 
επικοινωνίας μεταξύ της εφαρμογής και του εξυπηρετητή. 

Για να διασφαλιστεί η επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη και της ετικέτας, 
το  Auto-ID Center προτείνει να περιοριστεί το πόσες φορές ένας αναγνώστης 
μεταδίδει  ένα  ID αριθμό  στην  ετικέτα.  Έτσι,  ο  αναγνώστης  μπορεί  πχ  να 
χωρίσει τον σειριακό αριθμό σε κομμάτια και να μεταδίδει μόνο ένα κομμάτι 
του.  Οι  ετικέτες  που  μοιράζονται  αυτό  το  κομμάτι  σειριακού  αριθμού, 
αποκρίνονται  με  ολόκληρο  τον  αριθμό.  Κατά  συνέπεια,  ο  πλήρης  αριθμός 
στέλνεται μόνο «[…] στο πίσω (reverse) κανάλι, το οποίο είναι ένας ψίθυρος, εν 
συγκρίσει  με  το  εμπρόσθιο  κανάλι  (forward channel)  το  οποίο  είναι,  λόγω 
αναγκαιότητας,  πολύ  ισχυρότερο.»  [151]  Αυτό  μειώνει  την  πιθανότητα  να 
αποκτήσει ένας ωτακουστής ολόκληρο τον ID αριθμό. 

2. Προστασία της ακεραιότητας  της ετικέτας

Η  προστασία  της  ακεραιότητας  (integrity)  της  ετικέτας  είναι  πολύ 
σημαντική,  αφού έτσι  διασφαλίζεται  και  η  προστασία της  ακεραιότητας του 
προϊόντος. Στην σημερινή εποχή, συνήθως χρησιμοποιούνται ετικέτες που είναι 
ευαίσθητες  στην  πίεση  έτσι  ώστε  να  αποτραπεί  η  ανταλλαγή  ετικετών  που 
περιέχουν την  τιμή κάποιου προϊόντος,  με άλλες  ετικέτες που μπορεί  πχ να 
περιέχουν  κάποια  χαμηλότερη  τιμή.  Έτσι,  είναι  πιθανό  οι  εγκληματίες  να 
αναπτύξουν  ένα  αναγνώστη  ο  οποίος  να  τροποποιεί  τις  πληροφορίες  που 
αποθηκεύονται σε μια  RFID ετικέτα, με απώτερο στόχο πχ να αποκτηθεί ένα 
αντικείμενο σε χαμηλότερη τιμή. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της τοποθέτησης 
πλαστών ετικετών σε παραποιημένα αντικείμενα.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι η ενσωματωμένη εντολή «θανάτωσης» 
(δηλαδή η εντολή με την οποία η ετικέτα μετατρέπεται μόνιμα σε ανενεργή), η 
οποία βρίσκεται σε πολλές ετικέτες και η οποία μπορεί να γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης πχ κάποιος να δώσει στην ετικέτα την εντολή θανάτωσης και 
μετά  να  τοποθετήσει  μια  πλαστή  ετικέτα  πάνω  στο  αντικείμενο.  Για  να 
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, το  Auto-ID Center καθορίζει ότι θα πρέπει πρώτα να 
σταλεί ένας μυστικός κωδικός θανάτωσης και αν ο κωδικός είναι λανθασμένος 
τότε  η  ετικέτα  δεν  θα  αποκριθεί  στην  εντολή  θανάτωσης  για  μισή  ώρα. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον  Tom Pounds, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος για τα 
RFID προϊόντα στην Alien Technology, έχει υπολογιστεί ότι κατά μέσο όρο θα 

27 Προσφάτως, η Verisign ανέλαβε την διαχείριση του συστήματος αυτού. [152]

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 109



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

χρειαστούν 65 ώρες για να σπάσει ο κωδικός θανάτωσης, ο οποίος είναι πολύς 
χρόνος για να περάσει κάποιος σε διάδρομο σουπερμάρκετ. [150] Παρόλα αυτά, 
μπορεί κάποια άτομα εκ των έσω (insiders) να πουλήσουν τον μυστικό κωδικό 
σε  άτομα  εκτός  της  εταιρείας  (outsiders)  και  οι  εταιρείες  που  πουλούν 
αντικείμενα μεγάλης αξίας ή μεγάλου κινδύνου (high risk) πιθανώς να θέλουν 
να  επενδύσουν  σε  πιο  ακριβές  ετικέτες  οι  οποίες  μπορούν  να 
κρυπτογραφηθούν.28

Πέρα από την τεχνολογία όμως, ο  Piyush Sodha, αναφέρει ότι το επόμενο 
επίπεδο προστασίας πρέπει να είναι οι  διαδικασίες,  η ασφάλεια των βάσεων 
δεδομένων  και  η  ακεραιότητα  μέσα στην  επιχείρηση,  καθώς  αυτά  είναι  πιο 
σημαντικά  παρά  η  επιβολή  περισσότερων  μέτρων  ασφαλείας  στη  σιλικόνη, 
δηλαδή στην ίδια την ετικέτα. [150]

3. Προστασία  των  δεδομένων  που  σχετίζονται  με  τον  σειριακό  αριθμό  που  
υπάρχει πάνω στην ετικέτα

Σημασία  δεν  έχει  μόνο  η  προστασία  των  δεδομένων  που  βρίσκονται 
αποθηκευμένα  πάνω  στην  ίδια  την  ετικέτα,  αλλά  και  η  ασφάλεια  των 
δεδομένων  που  σχετίζονται  με  την  ετικέτα.  Σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  του 
οργανισμού  ISO αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  χρήση  ενός  συνηθισμένου 
αλγόριθμου κρυπτογράφησης, στον οποίο χρησιμοποιείται ένα δημόσιο κλειδί. 
Με  την  χρήση  του  κλειδιού  αυτού,  μπορεί  να  γίνει  η  ανάγνωση  των 
κρυπτογραφημένων ετικετών από συνεργαζόμενες εταιρείες. 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον σειριακό αριθμό που βρίσκεται πάνω 
στην ετικέτα, τοποθετούνται σε κεντρικούς εξυπηρετητές, κάτι που απαιτεί μια 
αναζήτηση  (look up),  όπως  περίπου  γίνεται  και  με  το  διαδίκτυο.  Είναι 
προτιμητέο τα δεδομένα να μπορούν να ειδωθούν από διάφορα άτομα (πχ από 
πελάτες  που  μπορεί  να  θέλουν  να  αναζητήσουν  την  διατροφική  αξία  ενός 
τροφίμου, από πωλητές που μπορεί να θέλουν να μάθουν τις τιμές πώλησης 
αλλά και από τον παραγωγό που μπορεί να θέλει να μάθει την ποσότητα των 
αντικειμένων  από  τον  συγκεκριμένο  τύπο  που  βρίσκεται  στην  γραμμή 
παραγωγής) αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μην έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα 
για την ίδια ποσότητα πληροφοριών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να  δημιουργηθεί  πρόσβαση  βασισμένη  σε  ρόλους  (role based access)  στον 
εξυπηρετητή πληροφοριών. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ορίζει 
την  ποσότητα  των  πληροφοριών  στις  οποίες  θα  έχουν  πρόσβαση  οι  άλλοι. 
Παρόλο που οι εταιρείες είναι διστακτικές όσον αφορά τον διαμοιρασμό των 
πληροφοριών,  είναι  απαραίτητο  να  διερευνηθούν  πλήρως  οι  δυνατότητες  οι 
οποίες παρέχονται από την RFID τεχνολογία. Ίσως το καλύτερο είναι να γίνεται 
η  διαχείριση   των  εξυπηρετητών  αυτών  από  μια  τρίτη  αρχή  και  πρόσφατα 
μάλιστα η Verisign ανέλαβε την διαχείριση κάποιων από αυτούς. [88]

5.2.3 Ζητήματα και σχέσεις όπου πρέπει να δοθεί προσοχή

28 Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση μπορεί οι εκ των έσω να έχουν την διάθεση να πουλήσουν τον 
αλγόριθμο  κρυπτογράφησης.
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   Με  βάση  τις  ανησυχίες  που  προαναφέρθηκαν,  ο  Nakamura θεωρεί  πως  τα 
ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  ασφάλεια  και  απαιτούν  προσοχή  είναι  τα 
παρακάτω [91] [13]:

1. Προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων: Οι  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να 
λάβουν υπόψη όχι μόνο τα πλεονεκτήματα της RFID τεχνολογίας αλλά και 
τις  επιπτώσεις  της  στην  προστασία  των  δεδομένων  και  την  ασφάλεια. 
Μάλιστα οι πολίτες έχουν ήδη εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την 
δυνατότητα 

a. προσωπικού εντοπισμού ή παρακολούθησή τους (track), 
b. συλλογής πληροφοριών για τις αγοραστικές τους συνήθειες και
c. διακύβευσης της προσωπικής τους ασφάλειας. 

2. Αξιοπιστία  του  συστήματος:  Η  αξιοπιστία  του  συστήματος  αποτελεί  ένα 
βασικό στοιχείο της μελλοντικής ανάπτυξης της  RFID τεχνολογίας και το 
πιο σημαντικό μέλημα είναι η πιθανότητα διακύβευσης ή τροποποίησης από 
μια μη εξουσιοδοτημένη πηγή.

3. Εκπαίδευση του καταναλωτή: Θα πρέπει  να παρέχονται  ακριβείς/  σωστές 
πληροφορίες στους καταναλωτές έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν 
πλήρως στις συζητήσεις που αφορούν την RFID τεχνολογία, την χρήση και 
την  διαχείριση  της  αλλά  και  να  κατανοήσουν  οποιαδήποτε  πιθανά 
πλεονεκτήματα από την χρήση της.  

Αναλογιζόμενοι  όμως  ότι  σκοπός  των  συστημάτων  RFID είναι  να  ταυτοποιούν 
μοναδικά πραγματικά αντικείμενα και να τα συνδέουν μοναδικά με τα σχετιζόμενα με 
αυτά δεδομένα, θα πρέπει για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ασφάλειά τους, 
να δοθεί προσοχή όχι μόνο σε όσα προαναφέρθηκαν αλλά και στις παρακάτω τρεις 
σχέσεις [123]:

1.    Η σχέση μεταξύ των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα πάνω σε μια 
ετικέτα RFID και της ίδιας της ετικέτας RFID. Αυτή η σχέση πρέπει να είναι 
μοναδική  καθώς  τα  δεδομένα,  μεταξύ  αυτών  και  ο  μοναδικός  σειριακός 
αριθμός  της  ετικέτας  (SN,  Serial  Number),  αποτελούν  την  ταυτότητα  της 
RFID  ετικέτας.  Είναι  επιτακτικό  λοιπόν  να  αποφευχθεί  η  ύπαρξη  δύο 
ετικετών με την ίδια ταυτότητα, δηλαδή με τα ίδια δεδομένα.

2.    Η σχέση μεταξύ της ετικέτας RFID και του αντικειμένου που πρόκειται να  
ταυτοποιήσει (μηχανική σχέση). Πιο συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ της RFID 
ετικέτας και του αντικειμένου στο οποίο τοποθετείται,  άρα και ταυτοποιεί, 
πρέπει να είναι μοναδική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί μια ετικέτα RFID να 
τοποθετηθεί σε άλλο αντικείμενο είτε κατά την αρχική της τοποθέτηση είτε 
κατά την χρήση της.

3.   Η  σχέση  μεταξύ  της  ετικέτας  RFID  και  του  αναγνώστη  (ασύρματη  
διασύνδεση). Σε  μια  ετικέτα  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  μόνο  οι 
εξουσιοδοτημένοι  αναγνώστες,  οι  οποίοι  μπορούν  να  εντοπίζουν, 
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επικοινωνούν και να διαχειρίζονται σωστά τα δεδομένα της  RFID ετικέτας. 
Έτσι,  σε  όλους  τους  άλλους  αναγνώστες  (τους  μη  εξουσιοδοτημένους) 
απαγορεύεται η πρόσβαση στην ετικέτα αυτή.

Εικόνα 26. Σχέσεις μεταξύ στοιχείων RFID και απειλές που δέχονται
Πηγή: [123]

5.3 Απειλές 

5.3.1 Προβλήματα ιδιωτικότητας και αυθεντικοποίησης

Σύμφωνα με τον Juels [66] τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τεχνολογία RFID 
και σχετίζονται με την ασφάλεια, αφορούν δύο σημαντικές έννοιες: την ιδιωτικότητα 
(privacy) και την αυθεντικοποίηση (authentication). 

5.3.1.1 Ιδιωτικότητα 

Η  τεχνολογία  RFID εγείρει  προβληματισμούς  σχετικά  με  την  ιδιωτικότητα 
(privacy) των χρηστών, καθώς επιτρέπει την λαθραία παρακολούθηση αλλά και την 
λαθραία καταγραφή δεδομένων για αυτούς.

Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  οι  RFID ετικέτες  αποκρίνονται  στις 
ανακρίσεις/ερωτήσεις των αναγνωστών χωρίς να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες τους ή 
τον κομιστή τους. Κατά συνέπεια, η λαθραία σάρωση των ετικετών είναι μια πολύ 
πιθανή  απειλή,  όπου  βέβαια  αυτό  επιτρέπεται  από  την  εμβέλεια  ανάγνωσης. 
Μάλιστα,  το  γεγονός  ότι  οι  περισσότερες  ετικέτες  εκπέμπουν  μοναδικά 
αναγνωριστικά  εγείρει  κινδύνους  ακόμα  και  για  τις  ετικέτες  οι  οποίες  περιέχουν 
δεδομένα  τα  οποία  προστατεύονται  με  κρυπτογραφικούς  αλγορίθμους.  Αυτό 
οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  ένα  άτομο  το  οποίο  μεταφέρει  μια  RFID ετικέτα 
ουσιαστικά μεταδίδει στους γειτονικούς αναγνώστες ένα σταθερό σειριακό αριθμό, 
προσφέροντας έτσι την δυνατότητα της λαθραίας παρακολούθησης. Τέτοιου είδους 
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παρακολούθηση  είναι  δυνατή  ακόμα  και  αν  ο  σταθερός  σειριακός  αριθμός  της 
ετικέτας είναι τυχαίος και δεν μεταφέρει εσωτερικά (intrinsic) δεδομένα.

Η  απειλή  ως  προς  την  ιδιωτικότητα  γίνεται  εντονότερη  όταν  ένας  σειριακός 
αριθμός  ετικέτας  συνδυάζεται  με  προσωπικές  πληροφορίες.  Για  παράδειγμα,  όταν 
ένας καταναλωτής κάνει κάποια αγορά χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα, 
το κατάστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην ταυτότητά του 
και τους σειριακούς αριθμούς των ετικετών που αυτός κατέχει.  Στην συνέχεια,  οι 
ερευνητές της αγοράς μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν το προφίλ 
του καταναλωτή αυτού χρησιμοποιώντας δίκτυα από  RFID αναγνώστες,  τα οποία 
βρίσκονται είτε μέσα σε καταστήματα είτε εκτός των καταστημάτων. 

Βέβαια, το παραπάνω πρόβλημα της λαθραίας παρακολούθησης δεν παρατηρείται 
μόνο στην τεχνολογία  RFID, αλλά και σε πολλές άλλες ασύρματες συσκευές, όπως 
αυτές που έχουν ενεργοποιημένη την τεχνολογία Bluetooth [66]. 

Εκτός  όμως  από  τον  μοναδικό  σειριακό  αριθμό  τους,  ορισμένες  ετικέτες 
(συγκεκριμένα  οι  EPC ετικέτες)  μεταφέρουν  πληροφορίες  που  αφορούν  τα 
αντικείμενα  στα  οποία  είναι  προσκολλημένες.  Όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί,  στο 
κεφάλαιο  4,  οι  EPC ετικέτες  περιέχουν  ένα  πεδίο  για  τον  «Γενικό  διαχειριστή» 
(General Manager)  που  συνήθως  είναι  ο  κατασκευαστής  του  προϊόντος  και  μια 
«Κλάση αντικειμένου» (Object Class)  που συνήθως είναι ένας κωδικός προϊόντος 
γνωστός και ως Μονάδα Διατήρησης Αποθεμάτων (Stock Keeping Unit,  SKU)  29 . 
Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα,  κάποιο  κακόβουλο  άτομο  να  μπορεί  λαθραία  να 
καταγράψει δεδομένα από EPC ετικέτες που ανήκουν σε άλλους. 

Με  βάση  τα  παραπάνω ένας  αναγνώστης  μπορεί  χωρίς  να  γίνει  αντιληπτός  να 
προσδιορίσει  τι  αντικείμενα  μεταφέρει  κάποιος  και  να  αντλήσει  σημαντικές 
προσωπικές  πληροφορίες:  πχ  το  είδος  των  φαρμάκων  που  μεταφέρει  κάποιος 
υποδεικνύει  τις  ασθένειες  από  τις  οποίες  υποφέρει,  ή  πχ  οι  loyalty κάρτες  που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID και τις οποίες μεταφέρει κάποιος υποδεικνύουν 
τα καταστήματα που επισκέπτεται, το μέγεθος των ρούχων του, τις προτιμήσεις του 
στα αξεσουάρ κτλ. Το πρόβλημα αυτό, της καταγραφής, παρατηρείται κυρίως στην 
τεχνολογία  RFID και  ένας  προάγγελος  της  ανερχόμενης  RFID υποδομής  που  θα 
διευκολύνει την καταγραφή, είναι η EPC Υπηρεσία Ανακάλυψης (Discovery Service) 
της  Verisign. Η υπηρεσία αυτή δημιουργεί μια ενοποιημένη όψη των καταγραφών 
(sightings) για μεμονωμένες EPC ετικέτες από διάφορους οργανισμούς. Η παρακάτω 
εικόνα παρουσιάζει την απειλή της λαθραίας RFID καταγραφής, όπως ίσως γίνει στο 
μέλλον. [66]

29Αυτά τα πεδία είναι μικροί αριθμητικοί κωδικοί, οι οποίοι είναι χρήσιμοι μόνο κατά την μετάφραση 
(translation),  όπως οι  γραμμωτοί  κώδικες.  Υπηρεσίες όπως η  ONS θα μεταφράζουν δημόσια τους 
General-Manager codes σε κωδικούς Κλάσεως Αντικειμένου (Object Class codes) οι οποίοι θα είναι 
δημόσια  διαθέσιμοι.  Ωστόσο  οι  κωδικοί  αυτοί  θα  είναι  εύκολο  να  προσδιοριστούν,  με  ή  χωρίς 
αναφορά στον  κατασκευαστή:  η  σάρωση ενός  στιγμιοτύπου από ένα δοσμένο  τύπο  προϊόντος  θα 
αποκαλύψει την Κατηγορία Αντικειμένου του.
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Εικόνα 27. Πιθανά προβλήματα ιδιωτικότητας της RFID για τους καταναλωτές
Πηγή:[66]

Στις  διάφορες  ανησυχίες,  που  εγείρονται  σχετικά  με  την  χρήση  της  RFID 
τεχνολογίας  κάποιοι  μπορεί  να  αντιπαραβάλλουν  τα  κινητά  τηλέφωνα  τα  οποία 
ουσιαστικά  είναι  απανταχού  παρόντα  και  ήδη  επιτρέπουν  την  ασύρματη 
παρακολούθηση των ατόμων. Όμως τα κινητά τηλέφωνα : 

• έχουν  διακόπτη  ανοίγματος  και  κλεισίματος,  οπότε  ο  κάτοχός  τους 
αποφασίζει το πότε θα εκπέμπουν ή όχι σήματα

• μεταδίδουν  σήματα  τα  οποία  μπορεί  να  λάβει  μόνο  εξειδικευμένος 
τηλεπικοινωνιακός  εξοπλισμός  που  κατέχει  ο  πάροχος  των  υπηρεσιών 
τηλεφωνίας τον οποίο εμπιστεύεται ο ιδιοκτήτης του κινητού τηλεφώνου

• μπορούν  να  υποστηρίξουν  εξειδικευμένες  και  υπερσύγχρονες  μορφές 
ελέγχου προσπέλασης και δεν έχουν σημαντική υπολογιστική ικανότητα.

• είχαν κάποιες διαφορές με τις  RFID ετικέτες,  οι  οποίες όμως τείνουν να 
εξαλειφθούν  καθώς  οι  κινητές  συσκευές  χειρός  (mobile handsets) 
αξιοποιούν και νέα κανάλια όπως τα Bluetooth και WiFi.

Από την άλλη μεριά, οι RFID ετικέτες σαρώνονται από τους RFID αναγνώστες οι 
οποίοι  σύντομα  θα  είναι  παντού  και  ως  επακόλουθο,  ήδη  επικρατεί  σημαντική 
αναστάτωση  τόσο  από  την  πλευρά  της  πολιτικής  όσο  και  από  τα  μέσα  μαζικής 
ενημέρωσης  σχετικά  με  την  ιδιωτικότητα  της  τεχνολογίας  RFID.  Πολλοί 
καταναλωτικοί  σύλλογοι  έχουν  κάνει  εκστρατείες  κατά  της  εφαρμογής  της 
τεχνολογίας RFID στον τομέα των λιανικών πωλήσεων. Για παράδειγμα το 2003 ένα 
μποϊκοτάζ [128] έκανε την Benetton να εγκαταλείψει τα σχέδια της για τοποθέτηση 
ετικετών  RFID στα ρούχα της (εν μέσω παρανοήσεων για τα σχέδια της εταιρίας). 
Τον ίδιο χρόνο μια ομάδα από οργανισμούς που ασχολούνται με την ιδιωτικότητα 
σχετικά με χρήση της τεχνολογίας RFID υπέγραψαν μια αναφορά με τις θέσεις τους 
σχετικά με τα  καταναλωτικά προϊόντα [66]. 30

30 Στην  κίνηση  αυτή  συμμετέχουν  ομάδες  πολιτικών  ελευθεριών  όπως  η  ACLU.  Επίσης 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας πολέμιος της RFID τεχνολογίας που υποκινείται από τον φόβο ότι η 
εν λόγω τεχνολογία μπορεί να εκπληρώσει την προφητεία του Σημείου του Θηρίου (Mark of the Beast) 
από το Βιβλίο της Αποκάλυψης [66]. 
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Εικόνα  28.  Μια συνοπτική ματιά του  EPC δικτύου. Τα ροζ κουτιά  προσδιορίζουν τα σημεία που 
υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια των δεδομένων ενώ τα μπλε κουτιά προσδιορίζουν τις απειλές 
στην προσωπική ιδιωτικότητα. Η κόκκινη γραμμή δείχνει  μια ιδιαίτερη απειλή για την προσωπική 
ιδιωτικότητα:  η  συσχέτιση  της  προσωπικής  ταυτότητας  με  ένα  σύνολο  από  μοναδικές  ετικέτες. 
Μάλιστα καθώς η ταυτότητα ενός ατόμου μετακινείται στο πάνω μέρος της στοίβας, αποθηκεύεται και 
μοιράζεται μεταξύ των επιχειρήσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστεί από ένα σύνολο 
ετικετών.
Πηγή:[44]

5.3.1.1.1 Ιδιωτικότητα και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή

Το θέμα  της  ιδιωτικότητας  στην  τεχνολογία  RFID αποτελεί  μέλημα  σε  πολλές 
πτυχές τις καθημερινής ζωής: 

o    Ετικέτες  στην  συλλογή  διοδίων  (toll-payment transpoders): 
Αυτοματοποιημένες  ετικέτες  για  την  συλλογή  διοδίων  (μικρές  πλάκες) 
τοποθετημένες σε γωνιές που προστατεύονται από τον άνεμο είναι κάτι το 
συνηθισμένο παγκοσμίως. Μάλιστα, σε τουλάχιστον μια δικαστική διαμάχη, 
το  δικαστήριο  κλήτευσε τα  δεδομένα που  είχαν  συλλεγεί  από μία  τέτοιου 
είδους  ετικέτα  για  να  χρησιμοποιηθούν  σε  μια  υπόθεση  διαζυγίου, 
υποσκάπτοντας το άλλοθι του κατηγορούμενου. 

o    Χαρτονομίσματα  του  ευρώ:  To 2001  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης 
ανέφεραν  σχέδια  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  (European Central 
Bank)  να  ενσωματώσουν  RFID ετικέτες  στα  χαρτονομίσματα,  ως 
αντικλεπτικό μέτρο. Όμως, το σχέδιο αυτό είναι αρκετά απίθανο λόγω των 
τεχνικών  δυσκολιών  που  παρουσιάζονται.  Μάλιστα,  στόχος  ήταν  να 
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επιτευχθεί  αυτό  μέχρι  το  2005.  Ωστόσο  χρησιμοποιείται  ως  ένα  σημείο 
αναφοράς για τις ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα.31 [66]

o    Βιβλιοθήκες:  Ορισμένες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τα  RFID συστήματα 
ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος των βιβλίων που εξέρχονται καθώς και ο 
έλεγχος  των απογραφών (inventory control),  αλλά και  για  να  μειωθούν οι 
κακώσεις  λόγω  της  επαναλαμβανόμενης  καταπόνησης  (repetitive strain 
injuries,  RSI)  στους  βιβλιοθηκονόμους.  Όμως,  η  Πατριωτική  Κίνηση  των 
ΗΠΑ  (USA Patriot Act)  έχει  εκφράσει  ανησυχίες  σχετικά  με  την 
παρακολούθηση των βιβλίων που επιλέγονται, με αποτέλεσμα να ενισχύονται 
οι  ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας στην τεχνολογία 
RFID [86].

o    Διαβατήρια:  Ένας  διεθνής  οργανισμός  γνωστός  με  την  ονομασία 
International Civil Aviation Organization (ICAO) έχει εκδώσει οδηγίες για τα 
διαβατήρια και  άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία RFID. Οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή να υιοθετηθούν τα πρότυπα αυτά 
από 27 “Visa Waiver” χώρες, για την είσοδο των πολιτών σε αυτές. Όμως 
παρατηρούνται  καθυστερήσεις  στην  εφαρμογή  της  εντολής  αυτής  εξαιτίας 
των τεχνικών προκλήσεων και αλλαγών, που εν μέρει οφείλονται στις πιέσεις 
που ασκούνται από υπερασπιστές της ιδιωτικότητας [66]. 32 

o    Εμφύτευση σε  ανθρώπους: Το  σύστημα  VeriChip έχει  προκαλέσει  τις 
αντιδράσεις  των υπερμάχων της ιδιωτικότητας  όσο λίγα  RFID συστήματα. 
Συγκεκριμένα, το  VeriChip είναι μια  RFID ετικέτα η οποία εμφυτεύεται σε 
ανθρώπους, με τον ίδιο τρόπο που κάποιες άλλες ετικέτες εμφυτεύονται στα 
κατοικίδια  ζώα.  Μια  επιθυμητή  εφαρμογή  είναι  η  ευρετηριοποίηση  των 
ιατρικών  εγγραφών,  καθώς  με  σάρωση  της  ετικέτας  του  ασθενή,  ένα 
νοσοκομείο μπορεί να εντοπίσει το ιατρικό ιστορικό του. Κάποια νοσοκομεία 
έχουν  ήδη  ξεκινήσει  την  πειραματική  χρήση  των  συσκευών  αυτών.  Μια 
ακόμα επιθυμητή εφαρμογή του VeriChip είναι ο έλεγχος προσπέλασης.[66]

5.3.1.1.2 Εμβέλεια/ εύρος ανάγνωσης

Η εμβέλεια ανάγνωσης των ετικετών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αφορά 
την ιδιωτικότητα. 

31 Πρόσφατα κυκλοφόρησαν φήμες για  RFID ετικέτες ενσωματωμένες σε χαρτονομίσματα μεγάλης 
αξίας  των ΗΠΑ,  σύμφωνα με  τις  οποίες  παρουσιάζεται  μέσω διαφόρων πειραμάτων,  η  τάση των 
χαρτονομισμάτων να πιάνουν φωτιά σε φούρνους μικροκυμάτων.    

32 Το US State Department επιβάλλει ότι: (1) Τα καλύμματα των US διαβατηρίων θα περιλαμβάνουν 
μεταλλικό υλικό ώστε να  περιοριστεί  η διείσδυση των  RF και  να  αποτραπεί  η σάρωση κλειστών 
διαβατηρίων  από  μακρινή  απόσταση  και  (2)  Οι  ΗΠΑ  μπορεί  να  υιοθετήσουν  ένα  μηχανισμό 
προστασίας της ιδιωτικότητας του κλειδιού του ICAO (key ICAO privacy-protecting mechanism) με 
την  ονομασία  Βασικός  Έλεγχος  Πρόσβασης  (Basic Access Control,  BAC).  Με  τον  BAC τα 
περιεχόμενα του διαβατηρίου είναι κρυπτογραφημένα και απαιτείται οπτική σάρωση για να αποκτηθεί 
το κλειδί από ένα διαβατήριο.
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5.3.1.1.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια ανάγνωσης

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια ανάγνωσης είναι:

    Συχνότητες  λειτουργίας  των  ετικετών:  Οι  διαφορετικές  συχνότητες 
λειτουργίας  των  ετικετών  επιφέρουν  και  διαφορετικό  εύρος  ανάγνωσης, 
εξαιτίας των χαρακτηριστικών φυσικών ιδιοτήτων τους. Για παράδειγμα, σε 
ιδανικές συνθήκες οι  UHF ετικέτες έχουν εμβέλεια ανάγνωσης πάνω από 
δέκα μέτρα ενώ για τις HF ετικέτες το μέγιστο αποδοτικό εύρος είναι λίγα 
μέτρα. 

    Περιβαλλοντικές συνθήκες: Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα  της  τεχνολογίας  RFID.  Η  ύπαρξη  σε  κοντινή 
απόσταση  υλικών  που  ανακλούν  τα  ραδιοκύματα  (radio-reflecting)  (πχ 
μέταλλα),  υλικών που απορροφούν τα ραδιοκύματα (radio-absorbing) (πχ 
υγρά),  αλλά και  ο  περιβάλλον θόρυβος από ραδιοκύματα,  επηρεάζει  την 
απόσταση από την οποία μπορεί  να γίνει  η  ανάγνωση.   Όσον αφορά τα 
προβλήματα  με  τα  μέταλλα,  ο  Avery Dennison,  όπως  και  άλλοι 
κατασκευαστές,  έχει  σχεδιάσει ετικέτες ειδικά για την εφαρμογή τους σε 
μεταλλικά αντικείμενα. Όμως, όπως παρατηρείται από πειράματα/ δοκιμές 
της RFID στην βιομηχανία, ακόμα και τα  υγρά (όπως είναι τα ποτά και τα 
υγρά καθαριστικά) παρεμποδίζουν την σάρωση των  UHF ετικετών. Κατά 
συνέπεια  και  το  ανθρώπινο  σώμα,  καθώς  αποτελείται  κυρίως  από  υγρά, 
παρακωλύει την σάρωση των UHF ετικετών. 33 

    Σχεδιασμός πρωτοκόλλων και υλικού: Η εμβέλεια ανάγνωσης επηρεάζεται 
και από τις επιλογές που αφορούν τον σχεδιασμό των πρωτοκόλλων και του 
υλικού. 

5.3.1.1.2.2 Κατηγορίες 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εμβέλεια ανάγνωσης, καθώς κάποιες 
φορές  οι  RFID ετικέτες  μπορεί  να  ξεγελάσουν  τα  συστήματα  εξαιτίας  του 
υπερβολικά  μεγάλου  εύρους/  εμβέλειας.  Για  παράδειγμα,  σε  δοκιμαστικούς 
αυτοματοποιημένους ελέγχους σε ταμεία σε σουπερμάρκετ, που διενεργούνται από 
την  NCR Corporation, κάποιοι (πειραματικοί) πελάτες βρέθηκαν να πληρώνουν για 
τα λαχανικά που άνηκαν σε άτομα που στέκονταν πίσω τους στην σειρά [66].

Βέβαια κατά την μελέτη της  RFID ιδιωτικότητας με τις παθητικές ετικέτες, είναι 
πιο σωστό να αναφερόμαστε στα εύρη ανάγνωσης (read ranges) μιας ετικέτας και όχι 
στο εύρος ανάγνωσης. Μπορούμε να διακρίνουμε 4 διαφορετικά εύρη ανάγνωσης, τα 
οποία παρουσιάζονται παρακάτω [66]:

o    Ονομαστικό εύρος ανάγνωσης (nominal read range): Γενικά τα  RFID 
πρότυπα  και  οι  προδιαγραφές  που  αφορούν  τα  διάφορα  προϊόντα 
υποδεικνύουν  το  εύρος  ανάγνωσης  στο  οποίο  προορίζονται  να 

33 Έτσι αν πχ στο μέλλον κάποιος ανησυχεί για τυχόν λαθραία σάρωση της RFID ετικέτας που υπάρχει 
σε μια μπλούζα, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καθησυχασμού θα ήταν πιθανώς να την φορέσει!
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λειτουργούν  οι  ετικέτες.  Τα  εύρη  αυτά  αναπαριστούν  τις  μέγιστες 
αποστάσεις από όπου κάποιος αναγνώστης που λειτουργεί κανονικά (με 
μια συνηθισμένη κεραία και εκπομπή ενέργειας (power output)) μπορεί να 
κάνει αξιόπιστη σάρωση των δεδομένων της ετικέτας. Το ISO 14443 για 
παράδειγμα, καθορίζει  ένα ονομαστικό εύρος ζώνης στα 10  cm για τις 
έξυπνες κάρτες μη-επαφής (contactless smartcards).

o    «Κατεργάρικη» εμβέλεια ανάγνωσης (Rogue scanning range): Το εύρος 
ανάγνωσης ενός ευαίσθητου αναγνώστη ο οποίος είναι εφοδιασμένος με 
μια  ισχυρή  κεραία  (ή  ένα  σύνολο  κεραιών  (antenna array))  μπορεί  να 
ξεπεράσει  το  ονομαστικό  εύρος.  Η  εκπομπή  υψηλής  ενέργειας  (high 
power output)  από  τον  αναγνώστη  ενισχύει  επιπλέον  το  εύρος.  Πιο 
συγκεκριμένα, ένας απατεώνας (rogue) αναγνώστης μπορεί να εκπέμψει 
ενέργεια που να ξεπερνά τα νόμιμα όρια. Για παράδειγμα ο Kfir και Wool 
[78] αναφέρουν ότι ένας αναγνώστης με μπαταρία μπορεί ενδεχομένως να 
σαρώσει  ISO 14443 ετικέτες σε ένα εύρος περίπου 50  cm (πενταπλάσιο 
του  ονομαστικού  εύρους).  Το  «κατεργάρικο»  εύρος  σάρωσης  είναι  το 
μέγιστο εύρος στο οποίο ένας αναγνώστης μπορεί να ενεργοποιήσει και να 
διαβάσει μια ετικέτα.

o    Εύρος κρυφακούσματος από την ετικέτα στον αναγνώστη (Tag-to-reader 
eavesdropping range):  Οι  διάφοροι  περιορισμοί  που αφορούν το εύρος 
ανάγνωσης  των  παθητικών  ετικετών  προέρχονται  κυρίως  από  την 
απαίτηση ότι ο αναγνώστης ενεργοποιεί την ετικέτα. Από την στιγμή που 
κάποιος  αναγνώστης  ενεργοποιήσει  μια  ετικέτα,  ένας  δεύτερος 
αναγνώστης  μπορεί  να  παρακολουθεί  τις  εκπομπές  της  ετικέτας  αυτής 
χωρίς  ο  ίδιος να εκπέμπει  κάποιο σήμα (πχ μπορεί  να κρυφακούει).  Η 
μέγιστη απόσταση ενός τέτοιου δεύτερου αναγνώστη που θα κρυφακούει 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το «κατεργάρικο» εύρος σάρωσης.

o    Εύρος κρυφακούσματος από τον αναγνώστη στην ετικέτα (Reader-to-tag 
eavesdropping range):  Σε  κάποια  RFID πρωτόκολλα,  ο  αναγνώστης 
μεταδίδει  στην  ετικέτα  πληροφορίες  που  είναι  συγκεκριμένες  για  την 
ετικέτα  αυτή.  Μάλιστα,  η  επικοινωνία  του  αναγνώστη  με  την  ετικέτα 
υπόκειται σε κρυφάκουσμα από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις (ίσως και 
ένα χιλιόμετρο μακριά) σε σχέση με την επικοινωνία της ετικέτας προς 
τον  αναγνώστη,  καθώς  οι  αναγνώστες  εκπέμπουν  πολύ  περισσότερη 
ενέργεια κατά την μετάδοση σε σχέση με την ετικέτα. 34

o    Εύρος  εντοπισμού(detection range):  Σε  κάποιες  συγκεκριμένες 
περιπτώσεις  εγείρεται  ανησυχία  για  το εύρος  εντοπισμού,  δηλαδή  την 
απόσταση από την οποία ο επιτιθέμενος μπορεί να εντοπίσει την παρουσία 
ετικετών  και  αναγνωστών.  Έτσι  σε  στρατιωτικά  σενάρια,  μια  πιθανή 

34 Το πρότυπο για τις EPC ετικέτες Κλάσης 1 Γενιάς 2 (EPC Class-1 Gen-2) εκμεταλλεύεται το κενό 
(gap) που υπάρχει  μεταξύ των εύρων κρυφακούσματος της ετικέτας-προς τον- αναγνώστη και του 
αναγνώστη-προς  την-ετικέτα,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  αποτελεσματικότερη  μυστικότητα  των 
δεδομένων.  Όταν ο αναγνώστης επιθυμεί να μεταδώσει μια ευαίσθητη τιμή, όπως ένα ΡΙΝ Ρ σε μια 
ετικέτα,  η  ετικέτα  μεταδίδει  πρώτα  μια  τυχαία  σειρά  από  bit R στον  αναγνώστη.  Ο  αναγνώστης 
μεταδίδει το Ρ  XOR R, αντί να μεταδώσει το Ρ κατευθείαν.  Συνεπώς, το κρυφάκουσμα μόνο στο 
κανάλι αναγνώστη-ετικέτας, που είναι και πιο ευπαθές, δεν αποκαλύπτει το Ρ. Μια εκδοχή της ιδέας 
αυτής παρουσιάστηκε πρώτα από τον Weis et al. [116]
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απειλή αποτελούν τα πολεμοφόδια που εντοπίζουν ετικέτες (tag-detecting 
munitions)  αλλά  και  βλήματα  τα  οποία  αναζητούν  τους  αναγνώστες 
(reader-seeking missiles).

Στο σημείο αυτό,  αξίζει  να σημειώσουμε ότι  έχει  γίνει  μέχρι  τώρα λιγοστή και 
ανεπαρκής  έρευνα  σχετικά  με  την  εφαρμοσιμότητα  της  «κατεργάρικης»  (rogue) 
σάρωσης  και  τα  εύρη κρυφακούσματος  (eavesdropping ranges)  για  τις  εμπορικές 
RFID ετικέτες. Όμως, μια τέτοιου είδους έρευνα θα προσέφερε κέρδος τόσο στην 
ανάλυση  της  ασφάλειας  της  τεχνολογίας  RFID όσο  και  στην  διαμόρφωση  της 
δημόσιας  πολιτικής.  Για  παράδειγμα,  διάφορες  φήμες  έχουν  διαδοθεί,  οι  οποίες 
αναφέρουν  ότι  τα  διαβατήρια  που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  RFID είναι 
ευάλωτα σε κρυφάκουσμα ακόμα και από απόσταση 9,14 μέτρων. Ίσως μάλιστα οι 
φήμες αυτές να αποτελούν και έναν από τους λόγους που οδήγησαν στην πρόσφατη 
απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να εξετάσει την κρυπτογράφηση 
στα διαβατήρια αυτού του τύπου. [66]

5.3.1.2 Αυθεντικοποίηση 

Το θέμα της ιδιωτικότητας στην τεχνολογία  RFID έχει επισκιάσει το σημαντικό 
ζήτημα της αυθεντικοποίησης (authentication).35 Με απλοϊκό τρόπο, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι το θέμα της ιδιωτικότητας στην τεχνολογία RFID αφορά το πρόβλημα 
της  «μη  σωστής  συμπεριφοράς»  κάποιων  αναγνωστών  οι  οποίοι  συλλέγουν 
πληροφορίες  από  ετικέτες  με  «σωστή  συμπεριφορά».  Σε  αντίθεση,  η 
αυθεντικοποίηση  στην  τεχνολογία  RFID αναφέρεται  στο  πρόβλημα  όπου  κάποιοι 
αναγνώστες με σωστή συμπεριφορά συλλέγουν πληροφορίες από ετικέτες οι οποίες 
παρεκτρέπονται και ειδικότερα από πλαστές/ παραποιημένες ετικέτες. [62]

Γενικά,  οι  RFID ετικέτες  θεωρούνται  αξιόπιστες  για  τα  αντικείμενα  στα  οποία 
προσκολλούνται  και  αυτή  η πίστη στην αυθεντικότητα/  γνησιότητα  των  ετικετών 
αναπόφευκτα θα ενισχύσει πολλές RFID εφαρμογές. 

Η αλήθεια  όμως  είναι  ότι  οι  βασικές  RFID ετικέτες  είναι  ευάλωτες  στις  απλές 
επιθέσεις πλαστογραφίας (counterfeit attacks), καθώς και ότι η σάρωση αλλά και η 
κατασκευή πανομοιότυπων τέτοιων ετικετών απαιτεί λίγα χρήματα αλλά και μικρή 
επιδεξιότητα  και  γνώση.  Ως  απόδειξη,  ο  Jonathan Westhues,  ένας  προπτυχιακός 
φοιτητής, κατασκεύασε μια συσκευή (αναφέρεται ως  RF “κασετόφωνο”),  η οποία 
μπορεί να διαβάσει εμπορικές κάρτες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (ακόμα 
και  μέσα  από  τοίχους)  και  να  προσομοιώσει  τα  σήματά  τους  έτσι  ώστε  να 
διακυβεύσει συστήματα εισόδου σε διάφορα κτίρια. 

Το πρόβλημα είναι ότι και οι EPC ετικέτες είναι ευάλωτες σε παρόμοιες επιθέσεις, 
αφού ο EPC είναι μια σειρά από bit η οποία μπορεί να αντιγραφεί όπως όλες οι άλλες 
αλλά και επειδή οι EPC ετικέτες δεν προσφέρουν πραγματικούς μηχανισμούς για τον 
έλεγχο πρόσβασης. Μάλιστα είναι πιθανό ότι  οι κενές (“blank”) ετικέτες,  πχ  EPC 
ετικέτες όπου κάθε πεδίο τους θα μπορεί να προγραμματιστεί πλήρως (fully field-

35 Για την ακρίβεια, η τεχνολογία  RFID είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά ως ένα μέσο αυθεντικοποίησης 
«εχθρού ή φίλου» (“friend or foe”  authenticator) για τα μαχητικά αεροπλάνα κατά την διάρκεια του 
δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
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programmable EPC tags)  θα  είναι  σύντομα  διαθέσιμες  στην  αγορά.36 Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι εύκολα μπορούν να αποκτηθούν ή να κατασκευαστούν 
στοιχειώδεις  RFID συσκευές  προσομοίωσης,  οι  οποίες  δεν  χρειάζεται  καν  να 
μοιάζουν  με  RFID ετικέτες  για  να  μπορέσουν  να  εξαπατήσουν  τους  RFID 
αναγνώστες.  Κατά  συνέπεια,  οι  EPC ετικέτες  δεν  μπορούν  να  διασφαλίσουν  την 
αυθεντικότητα (authenticity) τους. [66]

5.3.2 Απειλές με βάση τον τόπο εκδήλωσής τους

Η  RFID τεχνολογία  προκαλεί  ανησυχία  επειδή  οι  άνθρωποι  δεν  μπορούν  να 
νοιώσουν την RF ακτινοβολία που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των ετικετών 
και οι ετικέτες συνήθως δεν διατηρούν ιστορικό με τις προηγούμενες αναγνώσεις. 
Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  οι  ετικέτες  να  είναι  αδιάκριτες  (promiscuous),  καθώς 
μπορούν να αναγνωστούν και  από άλλες οντότητες πέραν του ιδιοκτήτη τους και 
μάλιστα χωρίς αυτό να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης τους. Επιπρόσθετα, τόσο οι ετικέτες 
όσο και  οι  αναγνώστες μπορούν κρυφά να ενσωματωθούν στο περιβάλλον (πχ οι 
μικρού- εύρους αναγνώστες μπορεί να είναι τόσο μικροί ώστε να χωρούν μέσα σε ένα 
κινητό).[96]

Εικόνα  29.  Οι απειλές  σε μια  EPC εφαρμογή.  Οι  άσπρες  ετικέτες  υποδεικνύουν απειλές  για  την 
ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων ενώ οι κίτρινες ετικέτες υποδεικνύουν απειλές για την προσωπική 
ιδιωτικότητα 
Πηγή:[44]

36 ΕPC ετικέτες Κλάσης-1 Γενιάς-2 με προγραμματιζόμενα κελιά (Field-programmable Class-1 Gen-2 
EPC tags) είναι διαθέσιμες σήμερα, ωστόσο εκτός από  bits που προγραμματίζονται από τον χρήστη 
(user programmable bits),  περιέχουν  και  αναγνωριστικά  προγραμματιζόμενα  από  το  εργοστάσιο 
(factory programmable identifiers). [66]
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Η παραπάνω εικόνα προσδιορίζει τα σημαντικότερα πλαίσια (contexts) απειλών για 
τις EPC ετικέτες [44]:

 Εντός  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων  των  εργοστασίων 
όπου παράγονται τα αντικείμενα στα οποία έχουν τοποθετηθεί ετικέτες,  τα 
συστήματα μεταφοράς και τους αποθηκευτικούς χώρους στο πίσω μέρος των 
καταστημάτων λιανικής πώλησης. 

 Η  ζώνη  μετάβασης  (the transition zone), συμπεριλαμβανομένων  των 
τμημάτων  στα  καταστημάτα  λιανικής  πώλησης  που  χρησιμοποιούν  οι 
καταναλωτές,  όπου  τα  αντικείμενα  στα  οποία  έχει  τοποθετηθεί  ετικέτα 
μεταβιβάζονται από τον πωλητή στον καταναλωτή. 

 Εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας,  συμπεριλαμβανομένων των χώρων μέχρι 
και τα σπίτια των καταναλωτών.

5.3.3 Απειλές ως προς την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και προσωπικές απειλές  
ιδιωτικότητας

Οι απειλές μπορούν επιπλέον να αναλυθούν σε αυτές που επηρεάζουν κυρίως τις 
εταιρείες και τους οργανισμούς (οι άσπρες ετικέτες στην παραπάνω εικόνα) και σε 
αυτές που επηρεάζουν κυρίως μεμονωμένα άτομα (individuals) (οι κίτρινες ετικέτες 
στην παραπάνω εικόνα).

5.3.3.1 Απειλές ως προς την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων 

Ως προς τα δεδομένα των εταιρειών, διακρίνονται τέσσερις απειλές [44]:
    Απειλή  της  εταιρικής  κατασκοπείας: Η  τοποθέτηση  ετικετών  σε 

αντικείμενα της εφοδιαστικής αλυσίδας διευκολύνει τους ανταγωνιστές μιας 
εταιρείας  στο  να  συλλέγουν  από  μακριά  δεδομένα  της  εφοδιαστικής 
αλυσίδας,  τα  οποία  αποτελούν  κάποια  από  τα  ποιο  εμπιστευτικά 
(confidential)  δεδομένα  της  επιχείρησης.  Για  παράδειγμα,  ένας 
ανταγωνιστής θα μπορούσε να αποκτήσει προϊόντα ενός ανταγωνιστή από 
διάφορες τοποθεσίες και στην συνέχεια να παρακολουθήσει την δυναμική 
ανεφοδιασμού  της  συγκεκριμένης  τοποθεσίας  (location’s replenishment 
dynamics).  Σύμφωνα  με  κάποια  σενάρια,  θα  μπορούσαν  να  διαβάζονται 
ετικέτες  σε  ένα  κατάστημα  ή  ακόμα  και  κατά  το  ξεφόρτωμα  του 
εμπορεύματος. Μάλιστα, επειδή τα αντικείμενα στα οποία τοποθετείται μια 
ετικέτα είναι μοναδικά αριθμημένα, είναι ευκολότερο για τους ανταγωνιστές 
να συλλέγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων διακριτικά και ανεπαίσθητα. 

    Απειλή  του  ανταγωνιστικού  μάρκετινγκ: Η  τοποθέτηση  ετικετών  στα 
αντικείμενα,  διευκολύνει  τους  ανταγωνιστές  να  αποκτήσουν  μη 
εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  στις  προτιμήσεις  των  καταναλωτών  και  να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε σενάρια ανταγωνιστικού μάρκετινγκ. 

    Απειλή υποδομής: Η συγκεκριμένη απειλή δεν αφορά μόνο την  RFID 
τεχνολογία.  Παρόλα  αυτά  το  ότι  η  εταιρική  υποδομή  (corporate 
infrastructure) εξαρτάται από σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία μπορούν 
εύκολα να μπλοκαριστούν (jammed), κάνει τους οργανισμούς ευαίσθητους 
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σε  νέου  είδους  επιθέσεις  άρνησης  παροχής  υπηρεσιών.  Τέτοιου  είδους 
επιθέσεις  μπορεί  να  αποβούν  εξαιρετικά  καταστροφικές  καθώς  η  RFID 
τεχνολογία γίνεται ένα κρίσιμο συστατικό της εταιρικής υποδομής. 

    Απειλή της περιμέτρου εμπιστοσύνης (Trust perimeter threat):  Η απειλή 
αυτή, όπως και η παραπάνω, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία RFID. Καθώς 
οι οργανισμοί διαμοιράζονται ηλεκτρονικά όλο και μεγαλύτερες ποσότητες 
δεδομένων,  οι  μηχανισμοί  διαμοιρασμού  παρέχουν  νέες  ευκαιρίες  για 
επίθεση. 

 

5.3.3.2 Προσωπικές απειλές ιδιωτικότητας

Οι περισσότερες απειλές που αφορούν την προσωπική ιδιωτικότητα απορρέουν από 
το γεγονός  ότι  οι  ετικέτες  με  μοναδικά αναγνωριστικά (IDs)  μπορούν εύκολα να 
συσχετισθούν με την ταυτότητα κάποιου ατόμου [44]: 

o    Απειλή  ενέργειας  (Action threat): Η  συμπεριφορά  ενός  μεμονωμένου 
ατόμου  (ή  πιθανώς  η  πρόθεσή  του)  απορρέει  ως  συμπέρασμα  από  την 
παρακολούθηση  των  ενεργειών  μιας  ομάδας  ετικετών.  Κάποιοι 
κατασκευαστές  «έξυπνων  ραφιών»,  υποδεικνύουν  για  παράδειγμα,  ότι  η 
ξαφνική εξαφάνιση ετικετών που συνδέονται με αντικείμενα μεγάλης αξίας 
μπορεί να υποδεικνύει τα σχέδια κάποιου που θέλει να  κλέψει. Ωστόσο, οι 
ετικέτες  μπορεί  να  εξαφανιστούν  από  το  «έξυπνο  ράφι»  αν  κάποιος 
καταλάθως  ρίξει  στο  πάτωμα  τα  αντικείμενα  που  περιέχουν  τις  ετικέτες 
αυτές.

o    Απειλή συσχέτισης (Association threat): Όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα 
αντικείμενο στο οποίο έχει τοποθετηθεί μια EPC ετικέτα, η ταυτότητα του 
πελάτη  μπορεί  να  συσχετισθεί  με  τον  ηλεκτρονικό  σειριακό  αριθμό  του 
αντικειμένου.  Η  απειλή  αυτή  διαφέρει  από  την  τρέχουσα  πρακτική  της 
συσχέτισης των loyalty καρτών των πελατών με τις αγορές τους, καθώς το 
EPC συσχετίζει τον πελάτη με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (ένα μοναδικό 
πακέτο  ασπιρίνης)  παρά  με  μια  κατηγορία  αντικειμένων  (ένα  πακέτο 
ασπιρίνης).  Επίσης  σε  αντίθεση  με  τις  loyalty κάρτες,  αυτό  το  είδος 
συσχετισμού  μπορεί  να  είναι  μυστικό/  λαθραίο  αλλά  και  ακούσιο. 
Εμβαθύνοντας  στην απειλή συσχέτισης,  παρατηρούμε πως υφίσταται  μια 
ακόμα απειλή, η απειλή των προτιμήσεων. 

•    Απειλή  των  προτιμήσεων  (preference threat): Μέσω  του  EPC 
δικτύου,  η  ετικέτα  που  βρίσκεται  πάνω  σε  ένα  αντικείμενο 
προσδιορίζει μοναδικά τον κατασκευαστή, τον τύπο του αντικειμένου 
και  την  μοναδική  ταυτότητα  του  αντικειμένου.  Αυτό  έχει  ως 
αποτέλεσμα να εκτίθενται σε ανταγωνιστές (και αδιάκριτους) και με 
χαμηλό  οριακό  κόστος,  πληροφορίες  όπως  οι  προτιμήσεις  των 
πελατών, οι οποίες θα ήταν δυσεύρετες διαφορετικά.  Αυτό αποτελεί 
επίσης μια απειλή αξίας (value threat) αν ο εισβολέας μπορεί εύκολα 
να  προσδιορίσει  την  νομισματική  αξία  του  αντικειμένου.  Τυπικό 
παράδειγμα απειλής τέτοιου είδους είναι όταν ένας κλέφτης στοχεύει 
σε  θύματα  με  βάση  τις  προτιμήσεις  τους  (πχ  για  ρολόγια  μεγάλης 
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αξίας  που  έχουν  ενσωματωμένες  RFID ετικέτες,  παρά  για  ρολόγια 
μικρής αξίας).

Από  την  απειλή  συσχέτισης  απορρέει  μια  ακόμα  απειλή,  η  απειλή 
τοποθεσίας.

o    Απειλή τοποθεσίας (location threat): Η τοποθέτηση κρυφών αναγνωστών 
σε  συγκεκριμένες  τοποθεσίες  δημιουργεί  δύο  τύπους  απειλών  κατά  της 
ιδιωτικότητας.  Κατ’ αρχήν τα άτομα που μεταφέρουν μοναδικές ετικέτες 
μπορεί να παρακολουθηθούν και να αποκαλυφθεί η τοποθεσία στην οποία 
βρίσκονται,  εφόσον  η  υπηρεσία  παρακολούθησης  (monitoring agency) 
γνωρίζει  τις  ετικέτες  που  σχετίζονται  με  τα  άτομα  αυτά.  Δεύτερον,  η 
τοποθεσία ενός αντικειμένου με ετικέτα (ανεξαρτήτως του ποιός  ή  τι  το 
μεταφέρει) εκτίθεται  σε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη. 
Όταν το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στον προσδιορισμό της τοποθεσίας 
του ατόμου ή του αντικειμένου, αλλά σε μια γενικότερη παρακολούθηση 
των κινήσεών του, εμφανίζεται η απειλή του αστερισμού.

•    Απειλή  αστερισμού  (constellation threat): Ανεξαρτήτως του αν η 
ταυτότητα κάποιου ατόμου συνδέεται με ένα σύνολο ετικετών ή όχι, οι 
ετικέτες δημιουργούν μια μοναδική RFID σκιά (shadow) ή αστερισμό 
(constellation)  γύρω  από  το  άτομο.  Οι  επιτιθέμενοι  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν  τον  αστερισμό  αυτό  για  να  εντοπίζουν/ 
παρακολουθούν  άτομα,  χωρίς  απαραιτήτως  να  γνωρίζουν  την 
ταυτότητά τους. 

o    Απειλή των συναλλαγών (transaction threat): Όταν αντικείμενα στα οποία 
έχουν  τοποθετηθεί  ετικέτες  μετακινούνται  από  τον  ένα  αστερισμό  στον 
άλλο, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι έγινε μια συναλλαγή μεταξύ των 
ατόμων που σχετίζονται με τους αστερισμούς αυτούς.

o    Απειλή  breadcrumb (breadcrumb threat): Η απειλή αυτή απορρέει  ως 
συνέπεια  του  συσχετισμού.  Καθώς  τα  άτομα  συλλέγουν  αντικείμενα  με 
ετικέτες  δημιουργούν  στα  εταιρικά  πληροφοριακά  συστήματα  μια  βάση 
δεδομένων για τα αντικείμενα που συνδέονται με την ταυτότητά τους. Όταν 
τα άτομα απορρίπτουν/  πετούν (discard)  τα  ηλεκτρονικά  breadcrumbs,  η 
συσχέτιση μεταξύ αυτών και των αντικειμένων δεν καταργείται. Η απειλή 
εμφανίζεται  όταν  τα  απορριφθέντα/  πεταμένα  breadcrumbs 
χρησιμοποιούνται, πχ για την διάπραξη ενός εγκλήματος ή κάποιας άλλης 
κακόβουλης  ενέργειας,  αφού  η  μόνη  ταυτότητα  που  σχετίζεται  με  το 
breadcrumb είναι αυτή του αρχικού ιδιοκτήτη.

5.3.4 Η απειλή της κλωνοποίησης 

Ερευνητές  του  Πανεπιστημίου  John Hopkins αλλά  και  τα  εργαστήρια  RSA 
πρόσφατα αναγνώρισαν μια σοβαρή αδυναμία ασφαλείας στην  RFID ετικέτα, τόσο 
στις Speedpass συσκευές όσο και σε πολλά συστήματα ακινητοποίησης του κινητήρα 
(immobilizer) αυτοκινήτων.[16] Επιδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους ετικέτες μπορούν 
να κλωνοποιηθούν, οι ερευνητές αποκάλυψαν την πιθανότητα απάτης σε πληρωμές 
(payment fraud)  καθώς  και  νέους  τύπους  κλοπής  αυτοκινήτων.  Παρόλο  που  η 
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ανακάλυψή  τους  δεν  υποσκάπτει  άμεσα  την  ιδιωτικότητα  των  καταναλωτών, 
αποδεικνύεται ότι οι RFID ετικέτες εκτός από την παρακολούθηση/ εντοπισμό ή την 
σκιαγράφηση (profiling) των καταναλωτών, επηρεάζουν την ασφάλεια και με άλλους 
τρόπους. [44]

5.3.5 Η απειλή του κακόβουλου λογισμικού

Παρόλο  που  γενικά  τα  RFID συστήματα  αντιμετωπίζονται  συνήθως  με  κάποια 
καχυποψία,  υπάρχει  μια  ανεπιφύλακτη  εμπιστοσύνη  στα  δεδομένα  εισόδου  που 
λαμβάνονται από μεμονωμένες RFID ετικέτες. Στο πνεύμα αυτό, οι μόνες μέχρι τώρα 
γνωστές απειλές είναι αυτές που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, 
όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Οι απειλές αυτές σχετίζονται με την μη-σωστή 
χρήση (misuse) των σωστά/ κατάλληλα μορφοποιημένων (properly formatted) RFID 
δεδομένων37. Ωστόσο η εμπιστοσύνη που υπάρχει για τα δεδομένα της ετικέτας είναι 
αβάσιμη, καθώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση των back-
end συστημάτων λογισμικού. Για την ακρίβεια, υπάρχει και μια ακόμα κατηγορία 
απειλών, που σχετίζεται με το RFID κακόβουλο λογισμικό. Η κατηγορία αυτή αφορά 
την μη-σωστή χρήση ακατάλληλα μορφοποιημένων RFID δεδομένων ετικέτας. Στην 
κατηγορία  αυτή  ανήκουν τα  RFID κακόβουλα προγράμματα (malware),  τα  RFID 
σκουλήκια (worms) και οι RFID ιοί (viruses), τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
οι  σχεδιαστές  των  RFID συστημάτων  ώστε  να  υιοθετήσουν  ασφαλείς 
προγραμματιστικές τεχνικές. [97]

5.3.5.1 Σκουλήκια που βασίζονται στην τεχνολογία RFID 

Σκουλήκι  ονομάζεται  ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό-αναπαράγεται  μέσα σε  ένα 
δίκτυο,  εκμεταλλευόμενο  ρωγμές/  ψεγάδια  σε  υπηρεσίες  που  χρησιμοποιούνται 
ευρέως.  Ένα  σκουλήκι  διαφέρει  από  ένα  ιό  στο  ότι  δεν  απαιτείται  κάποια 
δραστηριότητα/ ενέργεια από τον χρήστη για να αναπαραχθεί [113]. Τα σκουλήκια 
μπορεί  να  διαγράψουν  αρχεία,  να  στείλουν  πληροφορίες  μέσω  email,  να 
εγκαταστήσουν «μπαλώματα» (patches) λογισμικού και το σημαντικότερο είναι ότι 
μπορεί να εγκαταστήσουν μια «πίσω πόρτα» (backdoor)  στο μολυσμένο υπολογιστή, 
η  οποία  χορηγεί  εύκολη  πρόσβαση  στον  υπολογιστή  αυτό  για  τους  εισβολείς 
(hackers) όταν επιστρέψουν στο μέλλον. 

Εκτός από τα παραπάνω, 
o Ένα  RFID σκουλήκι αναπαράγεται εκμεταλλευόμενο ψεγάδια ασφαλείας σε 

online RFID υπηρεσίες. 
o Τα RFID σκουλήκια δεν απαιτούν απαραίτητα από τους χρήστες να κάνουν 

κάτι (πχ να σαρώσουν RFID ετικέτες) για να αναπαραχθούν. 
o Όλα ξεκινούν με το που τα  RFID σκουλήκια ανακαλύψουν στο διαδίκτυο 

τους  εξυπηρετητές  του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού  που  θα  μολύνουν. 
Εκμεταλλεύονται  μηχανισμούς  που  βασίζονται  στο  δίκτυο,  όπως  είναι  ο 

37 Σε κάποιες RFID επιθέσεις θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται σωστά μορφοποιημένα αλλά ψεύτικα 
RFID δεδομένα. 
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«μηχανισμός  μεταφορέα»  (“carrier mechanism”)  για  να  μεταδώσουν  τους 
εαυτούς τους στον στόχο. 
Παράδειγμα  αποτελούν  οι  επιθέσεις  έναντι  των  εξυπηρετητών  της  EPC 
Υπηρεσίας  Ονοματοδοσίας Αντικειμένου (Object Naming Service, ONS). Οι 
εξυπηρετητές αυτοί είναι ευπαθείς σε διάφορες κοινές DNS επιθέσεις. 

o Τα  RFID σκουλήκια μπορούν να αναπαραχθούν μέσω των  RFID ετικετών. 
Αυτό οφείλεται στο ότι ένα RFID ενδιάμεσο λογισμικό που έχει μολυνθεί με 
κάποιο  σκουλήκι,  μπορεί  να  μολύνει  τις  RFID ετικέτες  γράφοντας  πάνω 
(overwrite)  στα  δεδομένα  τους  κάτι  που  αποτελεί  εκμετάλλευση  που 
διενεργείται πάνω στην ετικέτα (on-tag exploit). Η εκμετάλλευση αυτή έχει 
ως  αποτέλεσμα  νέοι  εξυπηρετητές  του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού  να 
«κατεβάσουν» και να εκτελέσουν κάποιο αρχείο από μια μακρινή τοποθεσία. 
Το αρχείο  θα  μολύνει  τον  εξυπηρετητή  του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού 
εξαπολύοντας έτσι ένα νέο στιγμιότυπο του RFID σκουληκιού.

5.3.5.2 Ιοί που βασίζονται στην τεχνολογία RFID 

Ένας RFID ιός που αντιγράφει τον εαυτό του (self-replicating) είναι πλήρως αυτό-
επαρκής (self-sufficient).  Η διαδικασία εξάπλωσης ενός τέτοιου ιού σε ένα  RFID 
σύστημα μπορεί να γίνει ως εξής: Μια RFID ετικέτα που έχει επιμολυνθεί με ένα ιό 
υπολογιστή (computer virus) χρησιμοποιεί την εισαγωγή SQL (SQL injection) για να 
επιτεθεί στα συστήματα RFID ενδιάμεσου λογισμικού. Όταν η συγκεκριμένη ετικέτα 
αναγνωστεί,  ο  SQL κώδικας  εισαγωγής  (SQL injection code)  εκτελείται  από την 
βάση  δεδομένων  αθέλητα.  Αυτή  η  συγκεκριμένη  επίθεση  SQL εισαγωγής  απλά 
προσαρτά  ένα  αντίγραφο  του  κώδικά  της  στα  δεδομένα.  Εάν  μετά  το  σύστημα 
εγγράψει κάποιες ετικέτες τότε θα εξαπλωθεί η μόλυνση. 

Ένα  τέτοιο  ρεαλιστικό  σενάριο  αποτελεί  το  εξής:  το  κέντρο  διανομής  ενός 
σουπερμάρκετ  χρησιμοποιεί  ένα  αυτοματοποιημένο  σύστημα  αποθηκών  με 
επαναχρησιμοποιήσιμα  εμπορευματοκιβώτια  στα  οποία  έχουν  προσαρτηθεί  RFID 
ετικέτες. Κατά την είσοδο του στην αποθήκη το εμπορευματοκιβώτιο είναι γεμάτο με 
προϊόντα  και  η  ετικέτα  του  διαβάζεται  από  ένα  αναγνώστη.  Ο  αναγνώστης 
ουσιαστικά  διαβάζει  τους  σειριακούς  κωδικούς  των  προϊόντων  και  στέλνει  τις 
πληροφορίες  αυτές  σε  μια  βάση  δεδομένων.  Αφού  γίνει  το  άδειασμα  του 
εμπορευματοκιβωτίου, ξαναγεμίζεται με τα ίδια ή με διαφορετικά προϊόντα. Τέλος 
ένας  RFID αναγνώστης  ανανεώνει  τα  δεδομένα  της  RFID ετικέτας  του 
εμπορευματοκιβωτίου,  έτσι  ώστε  να  αντικατοπτρίζουν  το  νέο  φορτίο  και  το 
εμπορευματοκιβώτιο αποστέλλεται σε ένα παράρτημα του σουπερμάρκετ. 

Εικόνα 30. Πίνακας στην βάση δεδομένων με το νέο φορτίο του εμπορευματοκιβωτίου
Πηγή: [97]
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Το νέο φορτίο του εμπορευματοκιβωτίου παρουσιάζεται σε ένα πίνακα της βάσης 
δεδομένων. Έτσι, πχ το νέο φορτίου του εμπορευματοκιβωτίου με την RFID ετικέτα 
#123 θα είναι μήλα.

Στο παράδειγμα αυτό η μόλυνση θα μπορούσε να επιτευχθεί ως εξής: Υποθέτουμε 
ότι  κάποια  μέρα  φτάνει  στο  κέντρο  διανομής  του  σουπερμάρκετ  ένα 
εμπορευματοκιβώτιο  του  οποίου  η  RFID ετικέτα  είναι  μολυσμένη  με  ένα  ιό 
υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί  SQL εισαγωγή (SQL injection) για να επιτεθεί 
στα συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού. Μόλις τα δεδομένα της ετικέτας αυτού του 
εμπορευματοκιβωτίου  διαβαστούν,  εκτελείται  αθέλητα  ο  SQL κώδικας  εισαγωγής 
από την βάση δεδομένων. Μάλιστα η συγκεκριμένη επίθεση  SQL εισαγωγής απλά 
προσαρτά ένα αντίγραφο του κώδικα της σε όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στον 
πίνακα που περιέχει τα νέα φορτία των εμπορευματοκιβωτίων στην βάση δεδομένων. 
Αργότερα,  έστω ότι  ένα διαφορετικό εμπορευματοκιβώτιο αδειάζει το φορτίο του 
στην αποθήκη και  ξαναγεμίζει  με καινούριο φορτίο.  Το σύστημα διαχείρισης  της 
αποθήκης  εγγράφει  την  (τροποποιημένη)  τιμή  με  το  νέο  φορτίο  του 
εμπορευματοκιβωτίου  στην  RFID ετικέτα  που  βρίσκεται  πάνω  στο 
εμπορευματοκιβώτιο αυτό, διασπείροντας έτσι την μόλυνση. Από την στιγμή αυτή, το 
εμπορευματοκιβώτιο  με  την  μολυσμένη  ετικέτα  μπορεί  να  μολύνει  άλλα  RFID 
συστήματα αυτοματισμού (γίνεται η υπόθεση ότι χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα 
ενδιάμεσου λογισμικού).  Με την σειρά τους αυτά τα  RFID συστήματα μολύνουν 
άλλες  RFID ετικέτες,  οι  οποίες  μολύνουν  άλλα  RFID συστήματα  ενδιάμεσου 
λογισμικού κτλ. [97] 

5.3.5.3 Χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύεται το κακόβουλο λογισμικό

Κάποια  χαρακτηριστικά  που  καθιστούν  τις  RFID εγκαταστάσεις  επιρρεπείς  σε 
εκμετάλλευση από κακόβουλο λογισμικό, είναι [97]:

1)    Το μεγάλο μέγεθος του πηγαίου κώδικα: Οι RFID ετικέτες έχουν κάποιους 
περιορισμούς  ισχύος  (power constraints)  οι  οποίες  με  την  σειρά  τους 
περιορίζουν  την  πολυπλοκότητα,  αλλά  τα  RFID συστήματα  ενδιάμεσου 
λογισμικού38 μπορεί  να  περιέχουν  εκατοντάδες  χιλιάδες  ή  εκατομμύρια 
γραμμές πηγαίου κώδικα. Αν μάλιστα ο αριθμός των σφαλμάτων (bugs) του 
λογισμικού είναι κατά μέσο όρο 6-16 ανά 1.000 γραμμές κώδικα [15], τότε 
είναι πολύ πιθανό το RFID ενδιάμεσο λογισμικό να έχει πολλές “τρύπες” τις 
οποίες θα μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί. Αντίθετα, τα μικρότερα “home-
grown” RFID συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού πιθανώς να έχουν λιγότερες 
γραμμές  κώδικα  αλλά  εξίσου  πιθανό  είναι  να  μην  έχουν  υποστεί  αρκετό 
έλεγχο. 

2)    Γενικά  πρωτόκολλα  και  δυνατότητες: Ένας  κλιμακούμενος  και  χωρίς 
μεγάλο κόστος τρόπος ανάπτυξης RFID ενδιάμεσου λογισμικού είναι η χρήση 

38 Ως  RFID ενδιάμεσο  λογισμικό  εννοούμε  τον  συνδυασμό  των  RFID διεπαφών  αναγνωστών, 
εξυπηρετητών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων.
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της  υπάρχουσας  υποδομής  του  διαδικτύου  ως  βάση.  Παρόλα  αυτά,  η 
υιοθέτηση  των  πρωτοκόλλων  του  διαδικτύου  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 
κληρονομεί  το  RFID ενδιάμεσο  λογισμικό  επιπρόσθετο  φορτίο,  όπως  και 
γνωστές ευπάθειες ασφαλείας. Το EPCglobal δίκτυο αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα της τάσης αυτής, υιοθετώντας το Σύστημα Ονοματοδοσίας Περιοχής 
(Domain Name System,  DNS),  Ομοιόμορφους  Αναγνωριστές  Πόρων 
(Uniform Resource Identifiers,  URIs)  και  Εκτατή  Γλώσσα  Σήμανσης 
(Extensible Markup Language, XML).

3)    ΒάσηΔεδομένων: Η ουσία της τεχνολογίας RFID είναι η αυτοματοποιημένη 
συλλογή  δεδομένων.  Ωστόσο,  τα  δεδομένα  που  έχουν  συλλεγεί  από  την 
ετικέτα θα πρέπει να αποθηκεύονται και στην συνέχεια να θέτονται σε αυτά 
ερωτήματα  (queried),  για  να  ικανοποιούνται  οι  στόχοι  μεγαλύτερων 
εφαρμογών. 
Κατά  συνέπεια  οι  βάσεις  δεδομένων  αποτελούν  ένα  κρίσιμο  κομμάτι  των 
περισσότερων RFID συστημάτων. Αυτό επισημαίνεται και από την εμπλοκή 
παραδοσιακών πωλητών βάσεων δεδομένων όπως είναι η SAP και η Oracle, 
οι  οποίες  έχουν  αναπτύξει  εμπορικό  RFID ενδιάμεσο  λογισμικό  (RFID 
middleware). 
Μειονέκτημα των βάσεων  δεδομένων  αποτελεί  το  ότι  είναι  ευαίσθητες  σε 
παραβάσεις  ασφαλείας  και  το  χειρότερο  είναι  ότι  έχουν  τις  δικές  τους 
μοναδικές κατηγορίες επιθέσεων. 

1)    Δεδομένα με μεγάλη αξία: Τα RFID δεδομένα μπορεί να είναι οικονομικής 
ή προσωπικής φύσεως και κάποιες φορές μπορεί να σχετίζονται με θέματα 
εθνικής ασφάλειας (national security), όπως είναι για παράδειγμα τα δεδομένα 
που βρίσκονται πάνω στα ψηφιακά διαβατήρια. Για τον λόγο αυτό τα  RFID 
συστήματα  αποτελούν  ένα  πολύ  ελκυστικό  στόχο  για  τους  ηλεκτρονικούς 
εγκληματίες  (computer criminals).  Επιπρόσθετα,  το  RFID κακόβουλο 
λογισμικό  μπορεί  να  προκαλέσει  μεγαλύτερη  ζημιά  σε  σχέση  με  το 
συνηθισμένο  κακόβουλο  λογισμικό  των  υπολογιστών  (computer-based 
malware). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το RFID κακόβουλο λογισμικό έχει 
διάφορες παράπλευρες επιπτώσεις στην πραγματική ζωή αφού εκτός από το 
ότι  μπορεί  να  προκαλέσει  ζημιά  σε  back-end IT συστήματα,  μπορεί  να 
προκαλέσει  ζημιά  και  σε  αντικείμενα  του  πραγματικού  κόσμου  τα  οποία 
έχουν κάποια ετικέτα.

2)    Εσφαλμένη αίσθηση ασφαλείας: Μέχρι τώρα κανείς δεν ανέμενε  RFID 
κακόβουλο λογισμικό, ειδικά για τα συστήματα RFID τα οποία είναι δεν είναι 
συνδεδεμένα  στο  δίκτυο  (offline).  Αυτό  όμως  έχει  ως  αποτέλεσμα  τα 
συστήματα  RFID να είναι ευπαθή και για τον λόγο αυτό απαιτείται από τα 
άτομα που αναπτύσσουν το ενδιάμεσο λογισμικό να συμπεριλάβουν διάφορα 
μέτρα για να τα διασφαλίσουν.
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5.4 Επιθέσεις 

5.4.1 Επιθέσεις προς τα στοιχεία του συστήματος RFID ή τις σχέσεις μεταξύ τους

Ένα  σύστημα  RFID μπορεί  να  αντιμετωπίζει  διάφορες  επιθέσεις,  που  είτε 
υφίστανται  στα  ίδια  τα  στοιχεία  του  συστήματος  είτε  στις  σχέσεις  μεταξύ  των 
στοιχείων αυτών. Επιθέσεις τέτοιου είδους είναι οι παρακάτω [123]:

 Απενεργοποίηση: Στόχος  της  απενεργοποίησης  των  ετικετών  αποτελεί  όχι 
μόνο η κακή διαχείριση των αντικειμένων στα οποία είναι προσκολημμένες, 
αλλά και  η κλοπή αυτών.  Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται  μέσω εντολών 
σβησίματος δεδομένων (delete), μόνιμης απενεργοποίησης (kill) και φυσικής 
καταστροφής και στις περιπτώσεις αυτές η ετικέτα RFID είτε δεν είναι πλέον 
αναγνωρίσιμη  από  το  σύστημα  είτε  δεν  εντοπίζεται  καθόλου  από  τους 
αναγνώστες. 

 Αποκόλληση: Η ετικέτα ενός αντικειμένου αποκολλείται  φυσικά,  οπότε το 
αντικείμενο  στο  οποίο  βρισκόταν  προσκολλημμένη,  καθίσταται  μη 
αναγνωρίσιμο.  Συνηθισμένη  τακτική  αποτελεί  η  τοποθέτηση  διαφορετικής 
ετικέτας σε κάποιο αντικείμενο έτσι ώστε να εξαπατηθεί  το σύστημα (π.χ. 
επικόλληση  ετικέτας  που  προσδίδει  μικρότερη  αξία  στο  αντικείμενο  που 
πρόκειται να αγοραστεί).

 Αποκλεισμός: Μια  ειδικά  κατασκευασμένη  ετικέτα  αποκλεισμού  (blocker  
tag)  δημιουργεί  την εντύπωση στον αναγνώστη ότι  διαβάζεται ταυτόχρονα 
ένας  πολύ μεγάλος  αριθμός  ετικετών.  Αυτό έχει  ως  αποτέλεσμα να  αυτο-
μπλοκάρεται  ο  αναγνώστης  λόγω  της  σύγκρουσης  (collision)  που 
δημιουργείται. 

 Κακόβουλη  Τροποποίηση  Δεδομένων: Η  απειλή  αυτή  σχετίζεται  με  την 
τροποποίηση  των  δεδομένων  (εκτός  του  σειριακού  αριθμού  και  πιθανών 
άλλων αναγνωριστικών (π.χ. κλειδιά))  που υπάρχουν αποθηκευμένα σε μια 
ετικέτα, με στόχο την εξαπάτηση. Επιθέσεις τέτοιου είδους παρατηρούνται σε 
συστήματα ασφάλειας ή/ και πληρωμών όπου παρόλο που τα δεδομένα της 
RFID ετικέτας μπορεί να έχουν τροποποιηθεί, αυτή μπορεί να αναγνωριστεί 
από το σύστημα.

 Πλαστή  Ταυτότητα  Ετικέτας: Στόχος  και  εδώ  είναι  η  εξαπάτηση  του 
αναγνώστη ώστε να δεχτεί μια ετικέτα RFID αντί για μια άλλη. Στην ουσία, ο 
επιτιθέμενος κλωνοποιεί μια ετικέτα RFID (αποκτώντας τον σειριακό αριθμό 
της ετικέτας και πιθανώς άλλα στοιχεία ασφαλείας του συστήματος) και στην 
συνέχεια την εισάγει στο σύστημα εξαπατώντας το. Επιθέσεις τέτοιου είδους 
παρατηρούνται  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  όπου  γίνεται  η  κλοπή  κάποιων 
προϊόντων  ενώ  το  σύστημα  εξαπατάται  θεωρώντας  ότι  τα  προϊόντα 
υφίστανται.

 Παρεμβολή: Η παρεμβολή στην ασύρματη διασύνδεση μεταξύ  αναγνώστη 
και ετικέτας  είναι σχετικά εύκολη και επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, 
όπως  κάλυψη  των  ετικετών  ή/και  των  αναγνωστών  χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα  μέσα.  Παρεμβολή  μπορεί  να  επιτευχθεί  πχ  στα  συστήματα 
εντοπισμού  κλοπών  στα  καταστήματα  ρούχων,  όπου  αν  καλυφθεί  με 
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αλουμίνιο η ετικέτα που βρίσκεται στα ρούχα, δεν μπορεί να διαβαστεί από 
τους αναγνώστες.

 Πλαστή  Ταυτότητα  Αναγνώστη: Όταν  ένας  αναγνώστης  επιθυμεί  να 
επικοινωνήσει με μια ετικέτα πρέπει να αποδείξει αν είναι εξουσιοδοτημένος 
να την  αναγνώσει.  Γι’  αυτό αν ένας επιτιθέμενος  επιθυμεί  να διαβάσει  τα 
δεδομένα μιας ετικέτας θα πρέπει ο αναγνώστης του να προσποιηθεί ότι είναι 
ο πραγματικός, άρα θα πρέπει να «επιδείξει» πλαστή ταυτότητα. 

Εικόνα 31. Οι επιθέσεις και οι σκοποί τους
Πηγή:[123]

 Υποκλοπή (Sniffing): Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας του αναγνώστη 
και της ετικέτας μπορούν να υποκλαπούν τα δεδομένα που ανταλλάσσονται 
και στην συνέχεια να αποκωδικοποιηθούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
RFID ετικέτες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωστούν 
από οποιαδήποτε συμμορφούμενη (compliant) συσκευή ανάγνωσης. Έτσι, η 
ανάγνωση της ετικέτας μπορεί να συμβεί όχι μόνο εν αγνοία του κατόχου 
της, αλλά και από μεγάλες αποστάσεις. 
Μια  πρόσφατη  διαμάχη  που  υπογραμμίζει  το  ζήτημα  αυτό  είναι  το 

«ξεφύλλισμα»  (“skimming”)  των  ψηφιακών  διαβατηρίων  (a.k.a Machine 
Readable Travel Documents [127]). [97]

 Εντοπισμός/ Παρακολούθηση (tracking):  Οι  RFID αναγνώστες που είναι 
τοποθετημένοι  σε  στρατηγικές  τοποθεσίες  μπορούν  να  καταγράψουν 
ενοράσεις  (sightings)  των  μοναδικών  αναγνωριστικών  της  ετικέτας  (ή 
«αστερισμούς»  (“constellations”)  των  μη-μοναδικών  IDs της  ετικέτας),  τα 
οποία  στην συνέχεια  μπορούν να  συσχετισθούν  με  ταυτότητες  προσώπων 
(personal identities).  Το  πρόβλημα  εμφανίζεται  όταν  τα  άτομα  αθέλητα 
παρακολουθούνται. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα 
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μπορεί  να  έχουν  επίγνωση  της  αθέλητης  παρακολούθησής  τους  (μαθητές 
σχολείου, μεγάλοι σε ηλικία πολίτες και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις). [97]

 Εξαπάτηση  (spoofing): Οι  επιτιθέμενοι  μπορεί  να  δημιουργήσουν 
«αυθεντικές»  RFID ετικέτες  εγγράφοντας  κατάλληλα  μορφοποιημένα 
δεδομένα  σε  κενές  ή  επανεγγράψιμες  RFID ετικέτες.  Μια  αξιοσημείωτη 
επίθεση  εξαπάτησης  διενεργήθηκε  πρόσφατα  από  ερευνητές  του 
Πανεπιστημίου  Johns Hopkins και της  RSA Ασφάλειας [16]. Οι ερευνητές 
κλωνοποίησαν  μια  RFID ετικέτα  χρησιμοποιώντας  ένα  αναγνωριστικό  το 
οποίο  είχε  υποκλαπεί  (sniffed)  και  αποκρυπτογραφηθεί.  Στην  συνέχεια 
χρησιμοποιήσαν  την  ετικέτα  αυτή  για  αγορά  βενζίνης  αλλά  και  για  το 
ξεκλείδωμα ενός συστήματος ακινητοποίησης κινητήρα (immobilization) που 
βασιζόταν στην τεχνολογία RFID. [97]

 Επιθέσεις  αναμετάδοσης  (replay attacks): Οι  επιτιθέμενοι  μπορούν  να 
αναχαιτίσουν και επαναεκπέμψουν RFID ερωτήματα χρησιμοποιώντας RFID 
συσκευές αναμετάδοσης [78]. Οι επανεκπομπές αυτές μπορεί να ξεγελάσουν 
τους αναγνώστες των ψηφιακών διαβατηρίων, τα συστήματα πληρωμών μη 
επαφής (contactless payment systems) και τους σταθμούς ελέγχου πρόσβασης 
σε  κτίρια.  Η  κατάσταση  βελτιώνεται  αν  εφαρμοστεί  αυθεντικοποίηση  με 
πρόκληση-απόκριση  μεταξύ  των  RFID ετικετών  και  του  ενδιάμεσου 
λογισμικού. [97]

 Άρνηση  παροχής  υπηρεσιών  (denial of service): Άρνηση  υπηρεσιών 
σημαίνει  αποτροπή  της  σωστής  λειτουργίας  των  RFID συστημάτων.  Η 
άρνηση  υπηρεσιών  μπορεί  να  αποβεί  καταστροφική  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις,  όπως  πχ  όταν  γίνεται  προσπάθεια  ανάγνωσης  ιατρικών 
δεδομένων από τα VeriMed RFID chips που βρίσκονται κάτω από το δέρμα, 
στον  θάλαμο  τραυμάτων  σε  ένα  νοσοκομείο.  Για  να  παρεμποδιστεί  η 
ανάγνωση  της  ετικέτας  από  κακόβουλους  οι  οποίοι  προσπαθούν  να 
προκαλέσουν άρνηση παροχής υπηρεσιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
Faraday κλουβιά  39 ή  το  μπλοκάρισμα  σήματος  (signal jamming).  Οι  δύο 
μέθοδοι που μόλις αναφέρθηκαν μπορούν να εμποδίσουν τα ραδιοκύματα να 
φτάσουν στα αντικείμενα που έχουν RFID ετικέτες. [97]

5.4.2 Επιθέσεις από τις ίδιες τις ετικέτες

Οι  RFID ετικέτες  μπορούν  άμεσα  να  εκμεταλλευτούν  το  RFID ενδιάμεσο 
λογισμικό. Αναλογιζόμενοι την δυνατότητα επίθεσης από RFID ετικέτες, ας μην μας 
ξεγελάει  το  γεγονός  ότι  έχουν  περιορισμένους  πόρους  και  δεν  μπορούν  να 
προστατέψουν ούτε τον  ίδιο τους τον εαυτό (πχ με κρυπτογραφία). Το αξιοσημείωτο 
είναι  ότι  η  εκμετάλλευση  του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού  απαιτεί  περισσότερη 
εφευρετικότητα  παρά  πόρους.  Έτσι,  ακόμα  και  η  χρησιμοποίηση  δεδομένων  που 
βρίσκονται πάνω στην RFID ετικέτα και έχουν χωρητικότητα μικρότερη από 1 Kbit 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  εκμετάλλευση  τρυπών  ασφαλείας  του  RFID ενδιάμεσου 
λογισμικού, υπονομεύοντας έτσι την ασφάλειά του και πιθανώς διακυβεύοντας τον 
υπολογιστή ή ακόμα και ολόκληρο το δίκτυο. 

39 Η γερμανική anti-RFID ομάδα FoeBuD πουλάει «φύλλο αλουμινίου που απορροφά την RFID» 
(“RFID absorber foil”) το οποίο είναι φορητό και μοντέρνο/ κομψό.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 130



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

Γενικά,  οι  RFID ετικέτες  μπορούν να εκτελέσουν τα παρακάτω είδη επιθέσεων 
[97]:

    Υπερχειλίσεις του buffer: Οι υπερχειλίσεις του buffer αποτελούν μια από 
τις  πιο  συνηθισμένες  αιτίες  ευπαθειών  ασφαλείας  στο  λογισμικό  και  το 
κόστος  της  για  την  βιομηχανία  ανάπτυξης  λογισμικού  είναι  εκατοντάδες 
εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Συνήθως  οι  υπερχειλίσεις  του  buffer απορρέουν  από  μη  σωστή  χρήση 
γλωσσών  όπως  η  C ή  η  C++,  οι   οποίες  δεν  προστατεύουν  την  μνήμη 
(“memory safe”). Συναρτήσεις που δεν διενεργούν έλεγχο των ορίων (bound 
checking),  συναρτήσεις  με  προβλήματα  null τερματισμού   καθώς  και 
συναρτήσεις που δημιουργούν οι χρήστες με σφάλματα σε δείκτες (pointer 
bugs), είναι γνωστό ότι προκαλούν υπερχείλιση του buffer [132]. 

Η υπερχείλιση του  buffer ξεκινά όταν ένας επιτιθέμενος εισάγει δεδομένα 
είτε άμεσα (πχ μέσω κάποιας εισόδου από τον χρήστη) είτε έμμεσα (πχ μέσω 
μεταβλητών του περιβάλλοντος). Αυτά τα δεδομένα εισόδου είναι εσκεμμένα 
περισσότερα  από  το  διαθέσιμο  τέλος  (end)  της  μνήμης  του  buffer,  με 
αποτέλεσμα να διαγράφεται ότι υπάρχει εκεί και να γράφονται τα δεδομένα 
αυτά  (overwrite).  Αφού τα  δεδομένα  ελέγχου  του  προγράμματος  συνήθως 
τοποθετούνται στις περιοχές της μνήμης που βρίσκονται δίπλα στους buffers 
δεδομένων, η υπερχείλιση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει το πρόγραμμα 
στην εκτέλεση αυθαίρετου (arbitrary) κώδικα [137].

Οι RFID ετικέτες μπορεί να εκμεταλλευτούν τις υπερχειλίσεις του buffer για 
να εκθέσουν/ διακυβεύσουν τα RFID συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού. 

    Εισαγωγή κώδικα: Ένας επιτιθέμενος μπορεί να εισάγει κακόβουλο κώδικα 
σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με 
μικροεντολές  όπως  VBScript,  CGI,  Java,  Javascript και  Perl.  Συνηθισμένα 
είδη  εισαγωγής  κώδικα  αποτελεί  η  HTML εισαγωγή  και  το  Cross-Site 
Scripting (XSS). Σημάδι παρουσίας τους αποτελεί η εμφάνιση των παρακάτω 
ειδικών χαρακτήρων στα δεδομένα εισόδου:

<    >    “    ΄    %   ;   )   (   &   +   - 

Συνήθως  για  την  διενέργεια  επιθέσεων  εισαγωγής  κώδικα,  οι  εισβολείς 
(hackers)  στην  αρχή  κατασκευάζουν  με  δεξιοτεχνία  κακόβουλα  URLs και 
στην συνέχεια ξεγελούν τους χρήστες ώστε να κάνουν κλικ πάνω τους [131]. 
Όταν ενεργοποιηθούν τα προγράμματα μικροεντολών (scripts) αυτά εκτελούν 
επιθέσεις  όπως  κλοπή  των  cookies,  εξαπάτηση  της  συνόδου  WWW ή 
εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες του φυλλομετρητή του Ιστού (web browser) 
προσπαθώντας έτσι να διακυβεύσουν ολόκληρο τον υπολογιστή.

Οι  RFID ετικέτες που έχουν τα δεδομένα τους γραμμένα σε μια γλώσσα 
προγραμματισμού  με  μικροεντολές,  μπορούν  να  διενεργήσουν  επιθέσεις 
εισαγωγής κώδικα σε κάποια RFID συστήματα ενδιάμεσου λογισμικού. Αν οι 
RFID εφαρμογές χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Ιστού (web protocols) για να 
απευθύνουν  ερωτήματα  σε  βάσεις  δεδομένων  (όπως  γίνεται  με  τον 
EPCglobal), υπάρχει η πιθανότητα μετάφρασης/ διερμήνευσης (interpret) των 
γλωσσών  προγραμματισμού  που  χρησιμοποιούν  μικροεντολές  (πιθανώς 
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επειδή το λογισμικό εκτελείται με την χρήση ενός πελάτη του Παγκόσμιου 
Ιστού (web client)). Στην περίπτωση αυτή το RFID ενδιάμεσο λογισμικό είναι 
ευαίσθητο  στα  ίδια  προβλήματα  εισαγωγής  κώδικα  όπως  και  οι  τυπικοί 
φυλλομετρητές Ιστού. 

    Εισαγωγή SQL: Η εισαγωγή SQL αποτελεί ένα είδος επίθεσης με εισαγωγή 
κώδικα η οποία ξεγελά μια βάση δεδομένων και την κάνει να εκτελέσει SQL 
κώδικα  που  δεν  ήταν  προσδοκώμενος.  Οι  επιτιθέμενοι  μπορεί  μέσω  της 
εισαγωγής SQL να στοχεύουν σε απαρίθμηση/ χαρτογράφηση (“enumerate”, 
ή σχεδίαση (map out)) της δομής της βάσης δεδομένων. Στην συνέχεια ίσως 
επιθυμούν την ανάκτηση μη-εξουσιοδοτημένων δεδομένων ή την πρόκληση 
μη-εξουσιοδοτημένων αλλαγών ή διαγραφών. 

Τα δεδομένα των RFID ετικετών μπορεί να περιέχουν επιθέσεις εισαγωγής 
SQL οι οποίες εκμεταλλεύονται τις βάσεις δεδομένων του RFID ενδιάμεσου 
λογισμικού. Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον χώρο αποθήκευσης των 
δεδομένων της RFID ετικέτας, δεν αποτελούν πρόβλημα σε επιθέσεις τέτοιου 
είδους καθώς μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά με πολύ μικρή ποσότητα 
SQL [3].  Για  παράδειγμα  αν  εισαχθεί  η  εντολή   ;shutdown--    τότε  θα 
τερματιστεί  ένα  στιγμιότυπο  (instance)  του  SQL εξυπηρετητή  έχοντας 
χρησιμοποιήσει  μόνο  12  χαρακτήρες  ως  είσοδο.  Μια  ακόμα  απειλητική 
εντολή  αποτελεί  η  drop table <table name>  καθώς  διαγράφει  τον 
συγκεκριμένο πίνακα από την βάση δεδομένων. 

Το κακό είναι ότι αν η βάση δεδομένων εκτελείται ως ρίζα/κεντρική (root), 
τότε οι RFID ετικέτες μπορούν να εκτελέσουν εντολές συστήματος οι οποίες 
μπορούν  να  διακυβεύσουν  ένα  ολόκληρο  υπολογιστή  ή  ακόμα  και  ένα 
ολόκληρο δίκτυο.  

5.5 Αντίμετρα ασφαλείας 

Προτού  αναφερθούμε  στους  διάφορους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούμε  να 
αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα ασφάλειας,  πρέπει να επισημάνουμε ότι 
δεν  έχουν  όλες  οι  ετικέτες  τις  ίδιες  δυνατότητες  καθώς  δεν  έχουν  τους  ίδιους 
υπολογιστικούς πόρους. 

Στο πνεύμα αυτό πολλοί διακρίνουν τις ετικέτες σε δύο κατηγορίες: στις βασικές 
ετικέτες και στις ετικέτες συμμετρικού κλειδιού. Με τον όρο βασικές ετικέτες (basic 
tags) εννοούμε  τις  ετικέτες  που  δεν  μπορούν  να  εκτελέσουν  τις  τυπικές 
κρυπτογραφικές λειτουργίες όπως κρυπτογράφηση (encryption), δημιουργία ισχυρών 
ψευδοτυχαίων  αριθμών  και  κατακερματισμό  (hashing).  Αντίθετα,  οι  λεγόμενες 
ετικέτες  συμμετρικού κλειδιού (symmetric-key tags)  είναι οι ετικέτες που κοστίζουν 
ακριβότερα από τις βασικές  RFID ετικέτες και μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες 
κρυπτογράφησης  με  συμμετρικό  κλειδί.  Βέβαια,  η  κατηγοριοποίηση  αυτή  είναι 
χονδροειδής καθώς δεν λαμβάνει υπόψη πολλά από τα χαρακτηριστικά των ετικετών 
όπως μνήμη, ταχύτητα επικοινωνίας, παραγωγή τυχαίων αριθμών, ισχύς (power) κτλ, 
παρόλ’ αυτά χρησιμεύει στην διαχωρισμό των διαθέσιμων εργαλείων ασφαλείας. 
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Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται  διάφορες  προσεγγίσεις  για  την  προστασία  της 
ιδιωτικότητας,  της  αυθεντικοποίησης,  της  κλωνοποίησης,  του  κακόβουλου 
λογισμικού αλλά και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

5.5.1 Ιδιωτικότητα

Όσον  αφορά  την  ιδιωτικότητα,  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  τα  περισσότερα 
σχήματα  που  έχουν  προταθεί,  ασχολούνται  με  τα  προβλήματα ιδιωτικότητας  των 
καταναλωτών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η βιομηχανική ιδιωτικότητα (industrial 
privacy) (πχ η μυστικότητα των δεδομένων (data secrecy)) δεν είναι σημαντική, απλά 
δεν γίνονται τόσο συχνά αναφορές σε αυτήν. 

1.     «Θάνατος» και «ύπνωση» (“Killing”  and “sleeping”): Οι  EPC ετικέτες 
αντιμετωπίζουν το θέμα της ιδιωτικότητας των καταναλωτών με μια απλή και 
αυστηρότατη πρόβλεψη: τον «θάνατο» της ετικέτας. Έτσι αν μια EPC ετικέτα 
λάβει την εντολή «θανάτωσης» από έναν αναγνώστη μετατρέπεται μόνιμα σε 
μη  λειτουργική  (inoperative).40 Βέβαια  για  να  αποτραπούν  κακόβουλες 
απενεργοποιήσεις ετικετών, αυτή η εντολή «θανάτωσης» προστατεύεται με 
κάποιο ΡΙΝ. Αυτό σημαίνει πως για να «πεθάνει» μια ετικέτα θα πρέπει ο 
αναγνώστης να μεταδώσει το ΡΙΝ που είναι συγκεκριμένο για την ετικέτα 
αυτή (tag specific PIN) και το οποίο έχει συνήθως μήκος 32 bit (με βάση το 
πρότυπο  EPC Class-1  Gen-2). Η θανάτωση των ετικετών θεωρείται ως ένα 
πολύ αποδοτικό  μέτρο για  την  προστασία  της  ιδιωτικότητας.  Προβλέπεται 
μάλιστα ότι όταν οι RFID ετικέτες γίνουν πολύ διαδεδομένες στα αντικείμενα 
λιανικής πώλησης, οι συσκευές που θα βρίσκονται στα ταμεία θα θανατώνουν 
τις  ετικέτες  στα  αγορασθέντα  αντικείμενα  έτσι  ώστε  να  προστατευθεί  η 
ιδιωτικότητα των καταναλωτών. 41 
   Ως  εναλλακτική  λύση  της  θανάτωσης  των  ετικετών  είναι  να 
ενσωματώνονται οι  RFID ετικέτες στην ετικέτα με την τιμή του προϊόντος 
(product’s price tag) και να απομακρύνονται/ πετιούνται στο σημείο πώλησης. 
Στο πνεύμα αυτό κινούνται και οι ετικέτες που χρησιμοποιούν τα Marks and 
Spencer, στα ενδύματα των καταστημάτων τους [22].  Όπως μπορεί να γίνει 
εύκολα αντιληπτό, το πλεονέκτημα των ετικετών αυτών είναι ότι ενυπάρχουν 
στις ετικέτες με την τιμή του προϊόντος οπότε είναι εύκολο να αφαιρεθούν και 
να πεταχτούν. [66]
   Μπορεί βέβαια η θανάτωση αλλά και το «πέταγμα» (discard) των ετικετών 
να  ενισχύει  αποτελεσματικά  την  ιδιωτικότητα  των  καταναλωτών  αλλά 
εξαλείφει  και  όλα  τα  μεταπωλητικά  πλεονεκτήματα  που  θα  είχε  ο 
καταναλωτής αν τις χρησιμοποιούσε. Για την ακρίβεια,

40 Για την μόνιμη απενεργοποίηση των ετικετών εκτός από την εντολή θανάτωσης (kill command) 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  η  απενεργοποίηση  παρακινούμενη  από  το  πεδίο  (field-induced 
deactivation). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ηλεκτρομαγνητική απενεργοποίηση του υλικού της 
ετικέτας με την δημιουργία ρήξης σε προκαθορισμένο σημείο στην ετικέτα. [123]

41 Για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ αφού σύρουμε το καρότσι με τα προϊόντα από το ταμείο στην 
έξοδο του σουπερμάρκετ και πληρώσουμε για τις αγορές μας, όλες οι ετικέτες των προϊόντων που 
αγοράσαμε θα θανατώνονται επί τόπου. 
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o Οι επιστροφές αντικειμένων χωρίς απόδειξη, οι έξυπνες εφαρμογές/ 
συστήματα (appliances),  η  βοήθεια  στους  ηλικιωμένους  καθώς  και 
άλλα ευεργετικά συστήματα δεν λειτουργούν με απενεργοποιημένες 
ετικέτες. [66]

o Προβλήματα  παρουσιάζονται  και  για  τα  άτομα  με  σωματικές  ή 
διανοητικές  αναπηρίες,  τα  οποία  μπορούν  να  επωφεληθούν  από 
βοηθήματα για το σπίτι  που βασίζονται στην τεχνολογία  RFID και 
χρησιμοποιούν  τις  πληροφορίες  της  ετικέτας.[93] Για  παράδειγμα, 
ένας  προσωπικός  RFID αναγνώστης  μπορεί  να  βοηθήσει  τους 
τυφλούς διαβάζοντας ετικέτες ώστε να αποκαλυφθούν τα συστατικά 
ενός προϊόντος.  [44]

o Βιομηχανίες σχεδιάζουν να παρέχουν αναγνώστες που βασίζονται στα 
κινητά τηλέφωνα (mobile-phone-based readers),  [107]  οι  οποίοι  θα 
επιτρέπουν  τους  καταναλωτές  να  σαρώνουν  αφίσες  ταινιών  που 
περιέχουν RFID ετικέτες ώστε να μάθουν πχ τις ώρες προβολών. [44]

o Ακόμα,  οι  καταναλωτές  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιήσουν  τους 
ίδιους αναγνώστες για να σαρώνουν τις δικές τους RFID ετικέτες και 
να καταχωρούν (catalog) αυτά που απέκτησαν. [44]

o Αν καταστεί συνήθεια για τις εταιρίες να θανατώνουν τις ετικέτες στα 
σημεία  πώλησης,  διάφορες  «έξυπνες»  συσκευές  των  καταναλωτών 
που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  RFID (πχ  ψυγεία  τα  οποία 
μπορούν να  αναγνωρίσουν  τα  ληγμένα τρόφιμα ή  τα  τρόφιμα που 
έχουν τελειώσει/ εξαντληθεί), δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, 
αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. [44]

o Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  μάλιστα  (όπως  σε  βιβλιοθήκες  και  σε 
καταστήματα  ενοικιάσεων)  οι  RFID ετικέτες  δεν  μπορούν  να 
πεθάνουν καθώς πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν καθ’ όλη την 
διάρκεια ζωής των αντικειμένων που παρακολουθούν. [66]

   Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική ανάγκη να ερευνηθούν και άλλες 
μέθοδοι πέραν της «θανάτωσης» για την διασφάλιση της ιδιωτικότητας των 
καταναλωτών. 42 

   Αντί να θανατώνονται οι ετικέτες στα σημεία πώλησης θα μπορούσαν να 
«κοιμηθούν» δηλαδή να γίνουν προσωρινά ανενεργές. Αυτό το σκεπτικό είναι 
απλό αλλά στην πράξη αρκετά δύσκολο από την άποψη της διαχείρισης. Οι 
«κοιμώμενες»  ετικέτες  δεν  προσφέρουν  πραγματική  προστασία  της 
ιδιωτικότητας  αν  οποιοσδήποτε  αναγνώστης  μπορεί  να  τις  «ξυπνήσει». 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι το ξύπνημα των ετικετών απαιτεί κάποια 
μορφή ελέγχου πρόσβασης η οποία μπορεί να πάρει την μορφή ΡΙΝs που είναι 
συγκεκριμένα για την ετικέτα και παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται 
για  την  θανάτωση  των  ετικετών.  Αυτό  σημαίνει  ότι  για  να  ξυπνήσει  μια 
ετικέτα  που  βρίσκεται  σε  ύπνο  (sleeping tag)  ο  αναγνώστης  πρέπει  να 
μεταδώσει  ένα  συγκεκριμένο  ΡΙΝ,  αλλά στην  περίπτωση αυτή  υπάρχει  το 
μειονέκτημα  ότι  ο  καταναλωτής  θα  πρέπει  να  διαχειρίζεται  τα  ΡΙΝs των 

42 Υπάρχουν κάποια τεχνικά εμπόδια ως προς την αποτελεσματική θανάτωση των ετικετών. Για πχ. 
ενώ ένας μεγάλος λιανικός πωλητής μπορεί να έχει την κατάλληλη υποδομή για να το επιτύχει, κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει και για τα οικογενειακά καταστήματα που δεν έχουν κανένα RFID αναγνώστη.
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ετικετών του.  Οι ετικέτες μπορούν να έχουν τα ΡΙΝs τους σε εκτυπωμένη 
μορφή, αλλά τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να πληκτρολογήσει (key in) ή να 
σαρώσει οπτικώς τα ΡΙΝs για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει. Ακόμα, τα 
ΡΙΝs μπορούν να μεταδίδονται στα κινητά τηλέφωνα ή τις έξυπνες κάρτες 
των καταναλωτών ή ακόμα και μέσω του διαδικτύου στους υπολογιστές του 
σπιτιού τους. 

Η  αλήθεια  όμως  είναι  ότι  οι  καταναλωτές  δυσκολεύονται  αρκετά  να 
διαχειριστούν τα συνθηματικά τους. Η σωστή διαχείριση των PINs μπορεί να 
αποδειχτεί  ακόμα πιο  δύσκολη,  όπως  ο  φόρτος  διαχείρισης  των  διαφόρων 
προτύπων (patterns) για τον ύπνο/ ξύπνημα (sleep/ wake) για τις μεμονωμένες 
ετικέτες. [66]

Θα  μπορούσε  βέβαια  να  χρησιμοποιηθεί  ένας  μοχλός/  κουμπί  όπως  η 
απευθείας επαφή του αισθητήρα/ ανιχνευτή του αναγνώστη  (ως εναλλακτικός 
τρόπος  ξυπνήματος  των  ετικετών)  [103]  αλλά  οι  προσεγγίσεις  αυτού  του 
είδους  αναιρούν  το  πλεονέκτημα  της  βολικής  ασύρματης  διαχείρισης  της 
τεχνολογίας RFID. [66]

Σημαντικό  είναι  τέλος  να  τονίσουμε  ότι  η  θανάτωση  των  ετικετών  δεν 
μπορεί  να  προστατέψει  την  ιδιωτικότητα  των  εμπορικών  χρηστών 
(commercial users). Επιπρόσθετα, ούτε η απενεργοποίηση/ θανάτωση ούτε η 
αφαίρεση των ετικετών στο σημείο πώλησης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την 
απειλή της βιομηχανικής κατασκοπείας. [104] Η απειλή υφίσταται ακόμα και 
για τις περιορισμένες εφαρμογές σε επίπεδο παλετών, οι οποίες σχεδιάζονται 
από πολλές βιομηχανίες όπως για παράδειγμα αυτές που έχουν διαταχθεί από 
την Wal-Mart και το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ.  [44]
 

2.    Η χρήση του  κλουβιού  Faraday (Faraday cage):  Για  να  αποτραπεί  η 
ενδελεχής  εξέταση  μιας  ετικέτας  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  το  κλουβί 
Faraday.  Είναι ένα είδος θήκης κατασκευασμένης από μεταλλικό πλέγμα ή 
αλουμίνιο και η οποία είναι αδιαπέραστη από  ραδιοσήματα (ή συγκεκριμένες 
συχνότητες).  Το  κακό  βέβαια  είναι  ότι  το  κλουβί  αυτό  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί από κάποιους με αθέμιτο σκοπό, αφού σύμφωνα με αναφορές 
ορισμένοι κλέφτες χρησιμοποιούν τσάντες με επίστρωση αλουμινίου ώστε να 
μην  μπορούν  να  εντοπιστούν  τα  κλεμμένα  αντικείμενα  από  μηχανήματα 
εντοπισμού κλοπιμαίων που υπάρχουν στα καταστήματα [29]  [13]

3.     Η προσέγγιση της ενεργής παρεμβολής (active jamming): Η προσέγγιση 
της ενεργής παρεμβολής αποτελεί ένα μέσο για να προστατευθεί η ετικέτα 
καθιστώντας  την  μη  ορατή.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  ο  χρήστης  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει  μια  συσκευή  ραδιοσυχνοτήτων  η  οποία  ενεργά  εκπέμπει 
ραδιοσήματα έτσι ώστε να εμποδίζει την λειτουργία οποιουδήποτε αναγνώστη 
βρίσκεται εκεί κοντά. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι παράνομη 
καθώς  αν  πχ  η  ενέργεια  εκπομπής  (broadcast power)  είναι  πολύ  υψηλή, 
μπορεί να αποδιοργανώσει όλα τα γειτονικά  RFID συστήματα. Εκτός όμως 
από αυτό, μπορεί να προξενήσει πολλά προβλήματα και να αποβεί επικίνδυνη 
σε  περιορισμένες/  ελεγχόμενες  (restricted)  περιοχές,  όπως  τα  νοσοκομεία 
αλλά και τα τρένα. [13]
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4.    Η  προσέγγιση  της  μετονομασίας  (the renaming approach): Ένα 
αναγνωριστικό που μεταδόθηκε από μια RFID ετικέτα, ακόμα και αν δεν έχει 
ουσιαστικό νόημα, μπορεί να επιτρέψει τον εντοπισμό/ παρακολούθηση ενός 
ατόμου.  Για  τον  λόγο  αυτό,  από  μόνη  της  η  κρυπτογράφηση  του 
αναγνωριστικού της ετικέτας δεν λύνει το πρόβλημα της ιδιωτικότητας. Ένα 
κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό  είναι απλά ένα μετα-αναγνωριστικό (meta-
identifier) το οποίο είναι στατικό και άρα μπορεί να παρακολουθείται όπως 
και κάθε άλλος σειριακός αριθμός. Έτσι, για την αποτροπή του εντοπισμού 
και της παρακολούθησης της RFID ετικέτας θα πρέπει τα αναγνωριστικά της 
είτε  να  αποσιωπούνται/  να  μην μεταδίδονται,  είτε  να  μεταβάλλονται  κατά 
διαστήματα.

I.    Αλλαγή του ονόματος (relabeling): Οι Sama, Weis και Engels (SWE) 
προτείνουν την εξάλειψη/σβήσιμο των μοναδικών αναγνωριστικών των 
ετικετών  στα  σημεία  πώλησης  έτσι  ώστε  να  αντιμετωπιστεί  το 
πρόβλημα  του  εντοπισμού/  παρακολούθησης.  Ταυτόχρονα  όμως, 
προτείνουν να διατηρούνται για μετέπειτα χρήση τα αναγνωριστικά που 
αφορούν τον τύπο του προϊόντος (product-type identifiers), δηλαδή τα 
παραδοσιακά δεδομένα των γραμμωτών κωδικών . [66]

Οι  Inoue και  Yasuura (IY) [61] επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένοι  κατάλληλα  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να 
αλλάξουν το όνομα των ετικετών τους (relabel tags) χρησιμοποιώντας 
νέα  αναγνωριστικά  αλλά  τα  παλιά  αναγνωριστικά  των  ετικετών  να 
μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά για μετέπειτα δημόσιες χρήσεις, όπως 
στην ανακύκλωση. Μάλιστα με βάση την ιδέα των SWE, οι ΙΥ μελετούν 
την ιδέα διαχωρισμού των αναγνωριστικών που αφορούν τον τύπο του 
προϊόντος και των μοναδικών αναγνωριστικών, σε δύο  RFID ετικέτες. 
Έτσι αφαιρώντας την μία από τις δύο ετικέτες ο καταναλωτής θα μπορεί 
να μειώσει τον βαθμό λεπτομέρειας των δεδομένων της ετικέτας. 

Οι  Karjoth και  Moskowitz επεκτείνουν  την  ιδέα  αυτή  [77], 
προτείνοντας τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να 
τροποποιήσουν  τις  ετικέτες  ώστε  να  περιορίσουν  την  εκπομπή/ 
μετάδοση δεδομένων και να λάβουν επιβεβαίωση για την αλλαγή της 
κατάστασής τους. 

Ο Good et al. [50] προτείνει την αλλαγή του ονόματος της ετικέτας με 
τυχαία  αναγνωριστικά,  για  τα  βιβλία  που  εξέρχονται  από  τις 
βιβλιοθήκες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η λαθραία σάρωσή τους. 

Όμως ακόμα και  σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις  υπάρχουν αρκετοί 
εμφανείς περιορισμοί. Η εξάλειψη των μοναδικών αναγνωριστικών δεν 
εξαφανίζει  την  απειλή  της  λαθραίας  απογραφής  (clandestine 
inventorying)  και  της  παρακολούθησης.  Ακόμα  και  αν  οι  ετικέτες 
εκπέμπουν  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  τύπο  τους  προϊόντος  μπορεί 
πάλι να είναι μοναδικά αναγνωρίσιμες σε αστερισμούς (constellations) 
(πχ σε σταθερές ομάδες). Η χρήση των τυχαίων αναγνωριστικών αντί 
των  κωδικών  των  προϊόντων  απευθύνεται  στο  πρόβλημα  των 
απογραφών και  όχι  στο πρόβλημα του εντοπισμού/  παρακολούθησης. 
Για την αποφυγή της παρακολούθησης θα πρέπει τα αναγνωριστικά να 
ανανεώνονται  σε  τακτή  βάση  και  αυτή  είναι  η  βασική  ιδέα  των 
προσεγγίσεων που περιγράφονται.
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II.    Μινιμαλιστική  κρυπτογραφία  (“Minimalist”cryptography): Όσον 
αφορά την διασφάλιση της ιδιωτικότητας, οι υψηλής-ισχύος συσκευές, 
όπως οι αναγνώστες, μπορούν να μετονομάσουν τις ετικέτες  αλλά ως 
εναλλακτική λύση οι ετικέτες μπορούν να μετονομάζουν τους εαυτούς 
τους. Συγκεκριμένα, ο  Juels [64] προτείνει ένα μινιμαλιστικό σύστημα 
στο οποίο κάθε ετικέτα διαθέτει μια μικρή συλλογή από ψευδώνυμα. Τα 
ψευδώνυμα αυτά χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής, οπότε ένα από αυτά, 
διαφορετικό  κάθε  φορά,  χρησιμοποιείται  σε  κάθε  ερώτημα  του 
αναγνώστη.  Ένας  εξουσιοδοτημένος  χρήστης  μπορεί  να  αποθηκεύει 
προκαταβολικά  όλα  τα  ψευδωνύμα  μιας  ετικέτας,  οπότε  μπορεί  να 
αναγνωρίζει  την  ετικέτα.  Ωστόσο,  ένας  μη  εξουσιοδοτημένος 
αναγνώστης, που θα είναι ένας αναγνώστης χωρίς γνώση του πλήρους 
συνόλου των ψευδώνυμων της ετικέτας, δεν θα μπορεί να συσχετίσει τις 
διαφορετικές  εμφανίσεις  της  ίδιας  ετικέτας.  Επιπλέον,  για  να 
προστατευθεί  η ετικέτα από έναν εχθρικό αναγνώστη ο οποίος συλλέγει 
όλα τα ψευδώνυμα διενεργώντας ανακρίσεις με πολύ γρήγορο ρυθμό, ο 
Juels προτείνει οι ετικέτες να επιβραδύνουν τις εκπομπές των δεδομένων 
τους  πχ  να  καθυστερούν  τις  αποκρίσεις  τους  όταν  ερωτώνται  πολύ 
γρήγορα.  Για  ακόμα  μεγαλύτερη  προστασία,  οι  έγκυροι  αναγνώστες 
μπορούν να ανανεώνουν τα ψευδώνυμα της ετικέτας. 43

III.    Επανακρυπτογράφηση (Re-encrypion):  Οι  Juels και  Pappu (JP) [70] 
ασχολούνται  με  το  χαρακτηριστικό  πρόβλημα  της  προστασίας  της 
ιδιωτικότητας  του  καταναλωτή  με  τα  χαρτονομίσματα  που 
χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  RFID.  Το  σχήμα  που  προτείνουν 
χρησιμοποιεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού με ένα 
μοναδικό  ζεύγος  κλειδιών  (public-key cryptosystem):  ένα  δημόσιο 
κλειδί ΡΚ και ένα ιδιωτικό κλειδί  SK τα οποία διατηρούνται από μια 
κρατική υπηρεσία επιβολής του νόμου (law enforcement agency). Στο 
σύστημα  των  JP μια  RFID ετικέτα  μεταφέρει  ένα  μοναδικό 
αναγνωριστικό  S που είναι ο σειριακός αριθμός του χαρτονομίσματος. 
Το  S κρυπτογραφείται με την χρήση του  PK, οπότε δημιουργείται το 
κρυπτοκείμενο  C και το  C αυτό εκπέμπεται από την ετικέτα. Μόνο η 
κρατική υπηρεσία επιβολής του νόμου μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 
C και να μάθει τον σειριακό αριθμό S, αφού είναι η μόνη που κατέχει το 
ιδιωτικό κλειδί  SK.  Για να αντιμετωπιστεί  και  εδώ το πρόβλημα της 
παρακολούθησης, οι JP προτείνουν την περιοδική επανακρυπτογράφηση 
του  κρυπτοκειμένου  (ciphertext)  C.  Μάλιστα  οραματίζονται  ένα 
σύστημα  όπου  τα  καταστήματα  και  οι  τράπεζες  θα  διαθέτουν 
αναγνώστες  που  μπορούν  να  κάνουν  επανακρυπτογράφηση  (re-
encrypting readers) και οι οποίοι θα είναι προγραμματισμένοι με το ΡΚ. 
Οι αλγεβρικές ιδιότητες του συστήματος κρυπτογράφησης του El Gamal 
επιτρέπουν ένα κρυπτοκείμενο C να μετασχηματιστεί σε ένα καινούριο, 

43 Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, αυτό το μινιμαλιστικό σχήμα μπορεί να προσφέρει κάποια 
αντίσταση στην εταιρική κατασκοπεία, όπως η λαθραία σάρωση των αποθεμάτων των προϊόντων σε 
περιβάλλοντα λιανικών πωλήσεων. 
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μη συσχετίσιμο κρυπτοκείμενο  C΄  χρησιμοποιώντας μόνο το δημόσιο 
κλειδί  ΡΚ  και  χωρίς  να  γίνει  κάποια  αλλαγή  στο  αρχικό  κείμενο 
(plaintext)  S.  Στην  περίπτωση  αυτή  για  να  αποτραπεί  η  κακόβουλη 
επανακρυπτογράφηση,  πχ  από  κάποιο  κακόβουλο  περαστικό,  οι  JP 
προτείνουν  τα  χαρτονομίσματα  να  έχουν  οπτικά  κλειδιά  που  να 
χορηγούν  την  άδεια  για  εγγραφή  (optical write-access keys).  Ως 
αποτέλεσμα,  για  να  επανακρυπτογραφηθεί  κάποιο  κρυπτοκείμενο  ο 
αναγνώστης θα πρέπει να σαρώσει το κλειδί αυτό. Παρόμοιο μηχανισμό 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν και  τα διαβατήρια που αξιοποιούν την 
τεχνολογία RFID. 

Το σύστημα των JP  καταδεικνύει μεν ότι η κρυπτογραφία μπορεί να 
ενισχύσει την ιδιωτικότητα των RFID ετικετών ακόμα και αν οι ετικέτες 
δεν  μπορούν  από  μόνες  τους  να  εκτελέσουν  λειτουργίες 
κρυπτογράφησης,  αλλά  από  πολλές  απόψεις   (όπως  η  ανάγκη  για 
αναγνώστες  με  δυνατότητες  επανακρυπτογράφησης  (re-encrypting 
readers)) το σύστημα αυτό κρίνεται αρκετά άβολο. Επιπρόσθετα,  σε μια 
κριτική  [9]  ο  Avoine μελετώντας  τους  περιορισμούς  του  τυπικού 
συστήματος  ασφαλείας  των  JP,  αναφέρει  ότι  το  κρυφάκουσμα στους 
αναγνώστες που κάνουν επανακρυπτογράφηση (re-encrypting readers) 
στο σύστημα των JP μπορεί να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα. 

IV.    Καθολική επανακρυπτογράφηση (universal re-encryption): Το σύστημα 
των  JP βασίζεται στο μοναδικό, καθολικό ζευγάρι κλειδιών (SK,  PK). 
Παρόλο που ένα μοναδικό ζευγάρι κλειδιών ικανοποιεί τις ανάγκες ενός 
ενοποιημένου νομισματικού (monetary) συστήματος, ένα γενικό  RFID 
σύστημα απαιτεί αναμφίβολα πολλά ζεύγη κλειδιών. Η επέκταση όμως 
του μοντέλου των JP σε πολλά ζεύγη κλειδιών (SK1, PK1), (SK2, PK2), . . 
.  (SKn,  PKn)  υπονομεύει  την  ιδιωτικότητα  του  συστήματος.  Για 
παράδειγμα,  για  να  επανακρυπτογραφηθεί  το  κρυπτοκειμένο  C 
απαιτείται να είναι γνωστό ποιό δημόσιο κλειδί ΡΚi χρησιμοποιήθηκε 
για την κρυπτογράφηση, κάτι που όμως αποτελεί πληροφορία η οποία 
ενδεχομένως να είναι ευαίσθητη από άποψη ιδιωτικότητας. 

Για να αντιμετωπιστεί  ο  περιορισμός  αυτός  στο μοντέλο των  JP,  ο 
Golle et al. [49] προτείνει ένα απλό σύστημα κρυπτογράφησης το οποίο 
επιτρέπει  την  επανακρυπτογράφηση  ενός  κρυπτοκειμένου  χωρίς  να 
υπάρχει γνώση του αντίστοιχου δημοσίου κλειδιού. 44 Το σύστημα αυτό 
ονομάζεται καθολική επανακρυπτογράφηση (universal re-encryption) και 
περιλαμβάνει μια επέκταση του El Gamal συστήματος κρυπτογράφησης 
(cryptosystem) το οποίο διπλασιάζει το μέγεθος του κρυπτοκειμένου. Το 
Golle et.  al.  σύστημα,  έχει  ένα  σοβαρό  περιορισμό  ασφαλείας:  δεν 
διαφυλάττει  την  ακεραιότητα.  Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  ένας 

44 Ο  Golle et al.  σχεδίασε  μια  καθολική  επανακρυπτογράφηση  για  να  χρησιμοποιηθεί  σε 
ανομοιόμορφα δίκτυα (mix networks) [15], ένα κρυπτογραφικό εργαλείο το οποίο προστατεύει την 
ιδιωτικότητα για την ανώνυμη περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστο, ανώνυμο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
εκλογές κτλ.  Παρατήρησαν ότι  ένα  RFID σύστημα το οποίο προστατεύει  την ιδιωτικότητα και το 
οποίο περιλαμβάνει την μετονομασία είναι κατά κάποιο τρόπο μικτό δίκτυο.
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εχθρός μπορεί αντί να επανακρυπτογραφήσει ένα κρυπτοκείμενο, απλά 
να  το  αντικαταστήσει/  υποκαταστήσει  με  ένα  εντελώς  καινούριο 
κρυπτοκείμενο,  πχ  να  τροποποιήσει  το  αρχικό  κείμενο.  Οι  Ateniese, 
Camenisch, και  de Medeiros [5] παρέχουν μια λύση για το πρόβλημα 
αυτό  στηριζόμενοι  σε  bilinear ζεύγη  σε  συστήματα  κρυπτογράφησης 
ελλειπτικής  τροχιάς  (elliptic curve cryptosystems).  Στο  καθολικό 
σύστημα  επανακρυπτογράφησης  που  προτείνουν,  ένα  κρυπτοκείμενο 
μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από μια κεντρική εξουσία. Με τον τρόπο 
αυτό,  μπορεί  ο  καθένας  να  επιβεβαιώσει  την  αυθεντικότητα  του 
συσχετιζόμενου  αρχικού  κειμένου  (plaintext),  δηλαδή  του 
αναγνωριστικού της ετικέτας. Το σχήμα του Ateniese et al. διατηρεί όλα 
τα  χαρακτηριστικά  που  προστατεύουν  την  ιδιωτικότητα  της 
συνηθισμένης  καθολικής  επανακρυπτογράφησης.  Παρόλ’  αυτά  δεν 
παρέχει  προστασία  έναντι  της  εναλλαγής  (swapping),  που  είναι  μια 
επίθεση  κατά  την  οποία  ο  εχθρός  ανταλλάσσει  δύο  έγκυρα 
κρυπτοκείμενα μεταξύ των RFID ετικετών. Μάλιστα, η αποτελεσματική 
άμυνα απέναντι  στις  επιθέσεις  εναλλαγής (swapping)   παραμένει  ένα 
ανοιχτό πεδίο προς έρευνα.

5.    Η προσέγγιση του εκπροσώπου (the proxying approach): Οι καταναλωτές 
μπορούν  να  κουβαλούν  τις  δικές  τους  RFID συσκευές  οι  οποίες  θα 
συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  της  ιδιωτικότητας,  αντί  να  βασίζονται  στους 
δημόσιους  RFID αναγνώστες.  Όπως  έχει  ήδη  προαναφερθεί,  υπάρχουν 
κάποια κινητά τηλέφωνα τα οποία υποστηρίζουν την RFID τεχνολογία  και τα 
οποία μπορούν να  ενισχύσουν την προστασία της ιδιωτικότητας.
   Οι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορα συστήματα:

o Οι  Floerkemeier,  Schneider,  και  Langheinrich [42]  προτείνουν  και 
παρουσιάζουν  εν  συντομία  ένα  πρωτότυπο  “Watchdog Tag”,  που 
ουσιαστικά  είναι  ένα  σύστημα  καταγραφής  που  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας της τεχνολογίας 
RFID.  Η  Watchdog Tag ελέγχει/  παρακολουθεί  τις  περιβάλλουσες 
(ambient)  σαρώσεις  των  RFID ετικετών  και  συλλέγει  πληροφορίες 
από τους  αναγνώστες  (πχ  τις  πολιτικές  ιδιωτικότητάς  τους  (privacy 
policies)).

o Οι  Rieback,  Crispo,  και  Tanenbaum [66]  και  Juels,  Syverson,  και 
Bailey [72]  προτείνουν  παρόμοιες  συσκευές  με  ονόματα  “RFID 
Guardian” και “RFID Enhancer Proxy” (REP) αντίστοιχα. Ο Guardian 
ενεργεί  σαν  κάποιο  νέο  και  αναπάντεχο  προσωπικό  RFID τείχος 
προστασίας (firewall), λειτουργώντας ως ο ενδιάμεσος για τις αιτήσεις 
των αναγνωστών στις ετικέτες. Με άλλα λόγια, ο Guardian επιλεκτικά 
μιμείται/ προσποιείται τις ετικέτες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. 
Ακόμα,  ο  Guardian είναι  μια  υψηλής  ισχύος  συσκευή  με  μεγάλη 
υπολογιστική  ισχύ,  που  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  εξειδικευμένες 
πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας  και να χρησιμοποιήσει και 
άλλα  κανάλια  εκτός  του  RFID (πχ  GPS ή  τις  συνδέσεις  του 
διαδικτύου)  ώστε  να  συμπληρώσει  τα  περιβάλλοντα  δεδομένα 
(ambient data). Για παράδειγμα, ένας  Guardian μπορεί να εφαρμόσει 
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μια πολιτική του τύπου: «Οι ετικέτες μου θα μπορούν να σαρωθούν 
μόνο εντός 30 μέτρων από το σπίτι  μου (όπως καθορίζεται από το 
GPS) ή σε καταστήματα τα οποία αποζημιώνουν/ ανταποδίδουν την 
σάρωση  των  ετικετών  του  καταναλωτή  με  κουπόνια  για  10% 
έκπτωση».  Το  πώς  θα  μπορεί  ο  Guardian να  αποκτά  και  να 
απελευθερώνει τον έλεγχο των ετικετών και των συσχετιζόμενων με 
αυτές PINs ή κλειδιά, απαιτεί περαιτέρω έρευνα. [66]

6.    Αποκλεισμός (Blocking): Η RFID ετικέτα αποκλεισμού (blocker tag) [71] 
παρέχει μια διαφορετική προσέγγιση στην ενίσχυση της RFID ιδιωτικότητας 
και δεν περιλαμβάνει  κάποια τροποποίηση στις  καταναλωτικές ετικέτες.  Η 
ετικέτα  αποκλεισμού  είναι  μια  ειδικά  διαμορφωμένη,  δευτερεύουσα/ 
βοηθητική RFID ετικέτα η οποία αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη σάρωση 
των καταναλωτικών αντικειμένων καθώς δημιουργεί ένα  RF περιβάλλον το 
οποίο  είναι  εχθρικό  στους  RFID αναγνώστες.  Με  άλλα  λόγια,  η  ετικέτα 
αποκλεισμού στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα (“spams”)  στους αναγνώστες 
που δεν συμπεριφέρονται σωστά, έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπίσουν τα 
προστατευμένα  αναγνωριστικά  της  ετικέτας.  Ταυτόχρονα,  επιτρέπει  στους 
εξουσιοδοτημένους αναγνώστες να λειτουργούν κανονικά. [44] 

Με πιο απλά λόγια, η ετικέτα μπλοκαρίσματος (η οποία μπορεί να είναι είτε 
μια ετικέτα RFID με υψηλή λειτουργικότητα είτε μια συσκευή που παριστάνει 
ότι είναι ετικέτα RFID) προσομοιώνει στον αναγνώστη όλους τους πιθανούς 
σειριακούς αριθμούς ετικετών. Έτσι η ετικέτα μπλοκαρίσματος είναι αυτή που 
απαντάει συνέχεια στην απαίτηση του αναγνώστη για δεδομένα, καλύπτοντας 
με τον τρόπο αυτό τις υπόλοιπες ετικέτες που βρίσκονται μαζί της. [123]

Οι Juels, Rivest και Szydlo (JRS) [71] ήταν αυτοί που πρότειναν το σχήμα 
προστασίας της ιδιωτικότητας με την ονομασία  αποκλεισμός (blocking).  Το 
σχήμα/ μοντέλο τους εξαρτάται από την ενσωμάτωση ενός τροποποιήσιμου 
bit (που ονομάζεται bit ιδιωτικότητας (privacy bit)) μέσα στις ετικέτες. Το ‘0’ 
bit ιδιωτικότητας σηματοδοτεί μια ετικέτα η οποία υπόκειται σε απεριόριστη 
δημόσια σάρωση ενώ το ‘1’  bit ιδιωτικότητας σηματοδοτεί μια ετικέτα ως 
«ιδιωτική» (“private”). Οι JRS αναφέρονται στα αναγνωριστικά που το πρώτο 
τους bit είναι “1”  ως μια ζώνη ιδιωτικότητας (“privacy zone”). Μια ετικέτα 
αποκλεισμού είναι  μια  ετικέτα  η  οποία  αποτρέπει  την  αυθαίρετη  σάρωση 
ετικετών οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης ιδιωτικότητας. 

Ένα παράδειγμα που αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του αποκλεισμού, 
είναι  ένα  σενάριο  με  βάση  το  σουπερμάρκετ  και  παρουσιάζεται  στην 
συνέχεια. Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την κατασκευή και πάντα 
πριν  την  αγορά  (σε  αποθήκες,  φορτηγά  και  ράφια  καταστημάτων)  το  bit 
ιδιωτικότητας των ετικετών τίθεται σε “0”.  Αυτό σημαίνει πως οποιοσδήποτε 
αναγνώστης μπορεί να τις διαβάσει. Όταν όμως ένας καταναλωτής αγοράσει 
ένα  αντικείμενο  στο  οποίο  έχει  τοποθετηθεί  κάποια  RFID ετικέτα,  μια 
συσκευή που βρίσκεται στο σημείο πώλησης μετατρέπει το bit ιδιωτικότητας 
σε “1”, τοποθετώντας έτσι την ετικέτα στην ζώνη ιδιωτικότητας, όπου μπορεί 
να απολαμβάνει την προστασία του αποκλειστή (blocker). (Η ενέργεια αυτή 
μοιάζει με την συνάρτηση θανάτωσης (kill function) στις  EPC ετικέτες και 
μπορεί και αυτή να προστατεύεται από κάποιο ΡΙΝ).  Μάλιστα οι σακούλες 
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των σουπερμάρκετ μπορούν να ενσωματώνουν ετικέτες αποκλεισμού ώστε να 
προστατεύονται  τα αντικείμενα από λαθραίες  σαρώσεις  όταν οι  αγοραστές 
φεύγουν  από  το  σουπερμάρκετ.  Όταν  ο  αγοραστής  φτάσει  στο  σπίτι  του, 
βγάζει τα προϊόντα που αγόρασε από την τσάντα και τα τοποθετεί στο ψυγείο. 
Εάν δεν υπάρχει κάποια ετικέτα αποκλεισμού μέσα στο ψυγείο και πρόκειται 
για ένα «έξυπνο» ψυγείο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία  RFID, τότε είναι 
δυνατόν να σαρώνονται ελεύθερα οι RFID ετικέτες των προϊόντων. Γενικά, ο 
καταναλωτής μπορεί αξιοποιήσει τον αποκλειστή ώστε να έχει προστασία της 
ιδιωτικότητας όποτε χρειάζεται, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί τις 
ετικέτες όποτε το θελήσει.

Για να μπορέσει  ο αποκλειστής να αποτρέψει  την ανεπιθύμητη/  λαθραία 
σάρωση εκμεταλλεύεται το πρωτόκολλο αποφυγής των συγκρούσεων (anti-
collision protocol)  το  οποίο  χρησιμοποιούν  οι  RFID αναγνώστες  για  να 
επικοινωνήσουν με τις ετικέτες και ονομάζεται μοναδικοποίηση (singulation). 
Η  μοναδικοποίηση  επιτρέπει  στους  RFID αναγνώστες  να  σαρώνουν 
ταυτόχρονα πολλές ετικέτες. Για να διασφαλιστεί ότι κατά την διαδικασία της 
σάρωσης τα σήματα των ετικετών δεν θα ανακατευτούν/ εμπλακούν το ένα με 
το άλλο,  ο αναγνώστης εξακριβώνει  πρώτα τι  ετικέτες είναι  παρούσες και 
στην συνέχεια απευθύνεται σε κάθε μία ξεχωριστά. 

Ένας  τύπος  RFID πρωτοκόλλου  μοναδικοποίησης  είναι  γνωστός  ως 
treewalking.  Στο  πρωτόκολλο  αυτό,   αναγνωριστικά  ετικετών  με  l-bit 
θεωρούνται ως τα φύλλα ενός δυαδικού δένδρου (binary tree) με βάθος l. Η 
ρίζα  έχει  μηδενική  ετικέτα  (null label)  και  για  κάποιον  κόμβο  (node)  με 
δυαδική ετικέτα s, το αριστερό παιδί έχει την ετικέτα s || ‘0’, ενώ το δεξί παιδί 
έχει  την  ετικέτα  s ||  ‘1’.  Ο αναγνώστης  κάνει  μια  αποτελεσματική  πρώτη 
αναζήτηση  του  δένδρου  αυτού  κατά  βάθος  έτσι  ώστε  να  αναγνωρίσει  τις 
μεμονωμένες  ετικέτες.  Έτσι  ξεκινώντας  από  την  ρίζα  του  δένδρου  ο 
αναγνώστης ανακρίνει όλες τις ετικέτες και κάθε ετικέτα αποκρίνεται με το 
πρώτο  bit του  αναγνωριστικού  της.  Αν  η  μόνη  απόκριση  που  λάβει  ο 
αναγνώστης είναι ένα ‘0’ bit τότε συμπεραίνει ότι όλα τα αναγνωριστικά των 
ετικετών  βρίσκονται  στο  αριστερό  μισό  του  δένδρου  και  αντίστροφα  η 
απόκριση του ‘1’ κάνει τον αναγνώστη να κάνει αναδρομή (recurse) μόνο στο 
δεξιό μισό του δένδρου. Όμως επειδή κάποιες ετικέτες εκπέμπουν ‘0’ bits και 
κάποιες  άλλες  εκπέμπουν  ‘1’  bits,  υπάρχει  περίπτωση  τα  σήματα  των 
ετικετών να συγκρουστούν (collide)  με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να κάνει 
αναδρομή  (recurse) και στα δύο μισά του δένδρου. 

Ο αναγνώστης συνεχίζει με αυτό τον τρόπο την αναδρομή στα υποδένδρα, 
περιορίζοντας  την  ανάκριση  στις  ετικέτες  που  βρίσκονται  στο  παρόν 
υποδένδρο. Η διαδικασία αυτή τελικά αποφέρει τα φύλλα, και κατά συνέπεια 
τα l-bit αναγνωριστικά, των αποκρινόμενων ετικετών. [66]

Για να εμποδιστεί η σάρωση όλων των ετικετών, η ετικέτα αποκλεισμού 
υποκρίνεται (spoofs) το tree-walking πρωτόκολλο και παρουσιάζει ότι όλες οι 
ετικέτες και πιο συγκεκριμένα όλα τα αναγνωριστικά, είναι παρόντα. Για να 
γίνει  αυτό,  απλά εκπέμπει  και  ένα  0  και  ένα  1  ως  απάντηση σε  όλες  τις 
ερωτήσεις των αναγνωστών, με αποτέλεσμα να προσπαθεί ο αναγνώστης να 
διασχίσει ολόκληρο το δένδρο των αναγνωριστικών, πιστεύοντας ότι όλοι οι 
πιθανοί αναγνωριστές ετικετών του κόσμου είναι παρόντες.  Ο αναγνώστης 
σταματά την ανάγνωση επειδή το δένδρο είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσει 
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να σαρωθεί πλήρως (για τις EPC ετικέτες της Κλάσης 1, το δένδρο θα έχει 296 

κόμβους). [44]
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος του αποκλειστή δεν είναι η 

αδικαιολόγητη/  κακόβουλη  διακοπή  της  σάρωσης  των  ετικετών.  Για  την 
ακρίβεια  το  σχήμα αυτό  είναι  επιλεκτικό  καθώς  ο  αποκλεισμός  βασίζεται 
στον  χαρακτηρισμό του πρώτου  bit (leading bit)  του αναγνωριστικού μιας 
ετικέτας ως το bit ιδιωτικότητας (privacy bit). Έτσι, ο αποκλειστής εμποδίζει 
την  διαδικασία  σάρωσης  μόνο  όταν  κάποιος  αναγνώστης  προσπαθήσει  να 
διαβάσει ετικέτες οι οποίες βρίσκονται στην ζώνη ιδιωτικότητας, πχ στο δεξιό 
μισό  του  δένδρου  μοναδικοποίησης,  ενώ  δεν  παρεμβαίνει  στην  κανονική 
σάρωση των ετικετών με ‘0’  bit ιδιωτικότητας (πχ εκείνων που βρίσκονται 
εκτός  της  ζώνης  ιδιωτικότητας).   Στην  παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται  ο 
τρόπος με τον οποίο ο αποκλεισμός μπορεί να δουλέψει σε συνδυασμό με το 
tree-walking, στο σενάριο με το σουπερμάρκετ που σκιαγραφήθηκε.

Εικόνα 32. Απεικόνιση του τρόπου πιθανής λειτουργίας μιας ετικέτας αποκλεισμού
Πηγή: [66]

Μια ετικέτα αποκλεισμού μπορεί να κατασκευαστεί τόσο φθηνά όσο και μια 
συνηθισμένη ετικέτα. Επιπρόσθετα ο αποκλεισμός μπορεί να προσαρμοστεί 
ώστε να χρησιμοποιείται με τα ALOHA πρωτόκολλα μοναδικοποίησης. 

Για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη επιβράδυνση (stalling) του αναγνώστη, οι 
JRS προτείνουν  μερικούς  μηχανισμούς  με  τους  οποίους  μια  ετικέτα 
αποκλεισμού μπορεί να είναι «ευγενική», δηλαδή μπορεί να ενημερώνει τους 
αναγνώστες  για  την  παρουσία  της  έτσι  ώστε  να  μην  κάνουν  απόπειρα 
σάρωσης  της  ζώνης  ιδιωτικότητας  (privacy zone).  Βέβαια  υπάρχουν  και 
αρκετοί περιορισμοί σχετικά με τον αποκλειστή. Δεδομένης της αναξιόπιστης 
μετάδοσης των RFID ετικετών, ακόμα και οι πιο καλά τοποθετημένες ετικέτες 
αποκλεισμού  μπορεί  να  αποτύχουν.  Εξάλλου  οι  αναγνώστες  μπορεί  να 
εξελιχθούν  ώστε  να  εκμεταλλεύονται  χαρακτηριστικά  όπως  η  δύναμη  του 
σήματος, έτσι ώστε να φιλτράρουν τα σήματα του αποκλειστή. Βέβαια,  είναι 
δυνατό να συμβούν και διάφορες βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις,  πχ ένας 
αποκλειστής  μπορεί  να  υλοποιηθεί  ως  μια  ενεργή  συσκευή σε  ένα  κινητό 
τηλέφωνο.  Επειδή  μάλιστα  στην  πραγματικότητα  είναι  περιβόητη  η 
απρόβλεπτη συμπεριφορά των RFID συσκευών, τόσο οι επιθέσεις όσο και οι 
άμυνα χρήζουν προσεκτικής εμπειρικής εκτίμησης.[66]
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποκλεισμού και συγκεκριμένα:

a)    Χαλαρός αποκλεισμός (Soft blocking):  Οι  Juels και  Brainard (JB) 
[73]  προτείνουν  μια  μεταβλητή  αποκλεισμού  την  οποία  αποκαλούν 
ελαφρύ  αποκλεισμό  (soft blocking).  Μια  ετικέτα  ελαφρού 
αποκλεισμού απλώς εκπέμπει μια σύντομη δήλωση πολιτικής πχ «Μην 
σαρώνεται  ετικέτες  των  οποίων  το  bit ιδιωτικότητας  είναι 
ενεργοποιημένο», αντί να εμπλέκεται με την μοναδικοποίηση. 

Οι JB προτείνουν οι αναγνώστες να μεταφράζουν (interpret) τέτοιες 
πολιτικές  σε  λογισμικό.  Ο  ελαφρύς  αποκλεισμός  βασίζεται  στην 
καταγραφή της διαμόρφωσης (configuration) του αναγνώστη με στόχο 
την ενίσχυση της συμμόρφωσης (compliance). Επειδή οι εκπομπές του 
αναγνώστη υπόκεινται σε παρακολούθηση από το περιβάλλον , μπορεί 
να  κατασκευαστεί  μια  συσκευή καταγραφής  η  οποία  να  μπορεί  να 
εντοπίζει  τους αναγνώστες οι  οποίοι παραβιάζουν τις  πολιτικές των 
ετικετών. 

Ο ελαφρύς αποκλεισμός έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του JRS 
αποκλεισμού  παρόλο  που  υστερεί  σε  κάποιες  τεχνικές  εγγυήσεις 
(technical assurances). Μάλιστα, ένα σχήμα το οποίο προτείνεται από 
τους JB δεν περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη ετικέτα αποκλεισμού, 
αλλά  βασίζεται  μόνο  στην  καταγραφή  (audit).  Αυτή  η  πολύ  απλή 
προσέγγιση παρόλο που έχει αρκετά τεχνικά μειονεκτήματα, αποτελεί 
την πιο πρακτική μορφή αποκλεισμού. [66]

Επιπρόσθετα [44]: 
o    Στην  προσέγγιση  του  «χαλαρού  αποκλεισμού»  (“soft 

blocking”),  οι  ετικέτες  αποκλεισμού  μπορεί  να  είναι 
συνηθισμένες  RFID ετικέτες  με  μόνη  διαφορά  ένα  ειδικό 
αναγνωριστικό ετικέτας, πχ ένα B για τους αποκλειστές. Αυτό 
κάνει τις ετικέτες αποκλεισμού εύκολες στην κατασκευή. 
   Στον  «χαλαρό  αποκλεισμό»,  ένας  εκλεπτυσμένος 
αναγνώστης θα ξεκινούσε μια σάρωση ελέγχοντας για ετικέτες 
με  αρχικό  σειριακό  αριθμό  Β  (initial serial number B).  Αν 
εντοπιστεί  το  B,  ο  αναγνώστης  αποφεύγει  την  σάρωση  της 
ζώνης ιδιωτικότητας. Ο σεβασμός της ζώνης ιδιωτικότητας θα 
μπορούσε να ελέγχεται άμεσα χρησιμοποιώντας μια συσκευή 
που  παρουσιάζει  τον  αναγνώστη με  προσoμοιωμένα σύνολα 
ετικετών  και  ελέγχει  τα  απορρέοντα  (resulting)  σήματα  του 
αναγνώστη.

o    Ο χαλαρός αποκλεισμός μπορεί να υποστηρίξει μια ευρεία 
γκάμα  πολιτικών.  Για  παράδειγμα,  θα  μπορούσε  να 
υποστηρίζει  μια  προσέγγιση  για  την  ιδιωτικότητα  του 
καταναλωτή στην οποία,  εξ  ορισμού,  οι  αναγνώστες  δεν  θα 
μπορούσαν να διαβάσουν τις ιδιωτικές (private) ετικέτες εκτός 
αν είναι παρούσα μια ειδική “deblocker” ετικέτα. 

o    Ο χαλαρός αποκλεισμός μοιάζει με την P3P προσέγγιση της 
προστασίας  της  ιδιωτικότητας  στον  Παγκόσμιο  Ιστό  (Web 
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privacy protection), στο ότι οι χρήστες εκδίδουν συγκεκριμένες 
δηλώσεις  προτίμησης  και  βασίζεται  σε  ένα  περιβάλλον  στο 
οποίο  η  ιδιωτικότητα  ενισχύεται  με  προσεκτικές  ρυθμίσεις 
(regulated).  Ο  χαλαρός  αποκλεισμός  δεν  παρέχει  προστασία 
έναντι  των απατεώνων αναγνωστών (rogue readers),  όπως η 
Ρ3Ρ  δεν  προσφέρει  κάποιο  ισχυρό  εμπόδιο  έναντι  της  μη 
σωστής χρήσης των πληροφοριών. 

o    Αν οι χρήστες το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τον  χαλαρό  αποκλεισμό  ως  συμπλήρωμα  του  πλήρους 
αποκλεισμού (fullblown blocking). 

b)    Εμπιστευτική υπολογιστική (trusted computing): Οι Molnar, Soppera 
και  Wagner (MSW)  περιγράφουν  εν  συντομία  μια  εναλλακτική 
προσέγγιση  για  την  ισχυροποίηση  των  πολιτικών  ιδιωτικότητας 
(privacy policies) όπως αυτές που βασίζονται στα «bit ιδιωτικότητας» 
(“privacy bits”).  Ουσιαστικά  περιγράφουν  πως  οι  αναγνώστες  που 
είναι  εφοδιασμένοι  με  εμπιστευτικά  platform modules (TPMs) 
μπορούν να ενισχύσουν εσωτερικά τις πολιτικές της ετικέτας για την 
προστασία της ιδιωτικότητας. Παρόλο που η  MSW προσέγγιση δεν 
διευθετεί το πρόβλημα των απατεώνων αναγνωστών (rogue readers), 
μπορεί να διευκολύνει ή να συμπληρώσει άλλες μορφές προστασίας 
της ιδιωτικότητας. [66]

6.    Πρωτόκολλα αποφυγής των συγκρούσεων (Anti-collision protocols): Τα 
πρωτόκολλα αποφυγής των συγκρούσεων έχουν ως στόχο να μην επιτρέψουν 
στον επιτιθέμενο στο σύστημα να υποκλέψει τις ταυτότητες των ετικετών. Για 
να  εξασφαλιστεί  η  εμπιστευτικότητα  των  ετικετών  (κατά  την  φάση 
ανάγνωσης τους από τον αναγνώστη και για την απειλή της παρακολούθησης) 
έχουν αναπτυχθεί αρκετά τέτοιου είδους πρωτόκολλα, όπως:

o Silent tree-walking, [S. A. WEIS, SARMA, S.E., RIVEST, R.L. and
ENGELS,  D.W.  Security  and  Privacy  Aspects  of  Low-Cost  Radio 
Frequency Identification  Systems.  First  International  Conference  on 
Security in Pervasive Computing]

o Aloha procedure with temporary IDs, [Center/EPCglobal 2004]
o Pseudonymization, [S. A. WEIS 2004]
o Randomized hash-lock, [S. A. WEIS 2004]
o Chained hashes, [OHKUBO 2004]
o Procedure by Henrici and Muller, [HENRICI 2004]

[123] 

7.    Συνθηματικά ετικετών (Tag passwords): Οι βασικές  EPC RFID ετικέτες 
έχουν επαρκείς πόρους για να επιβεβαιώνουν PINs ή συνθηματικά. Εκ πρώτης 
όψεως,  κάτι  τέτοιο  φαίνεται  να  βοηθά  στην  προστασία  της  ιδιωτικότητας 
καθώς μια ετικέτα θα μπορούσε να εκπέμπει σημαντικές πληροφορίες μόνο αν 
λάβει το σωστό συνθηματικό. Το παράδοξο εδώ είναι ότι ένας αναγνώστης 
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δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο συνθηματικό να μεταδώσει σε μια ετικέτα, εκτός 
αν γνωρίζει την ταυτότητα της ετικέτας. 

Παρόλα  αυτά  τα  συνθηματικά  μπορεί  να  αποδειχτούν  χρήσιμα  σε 
συγκεκριμένα  περιβάλλοντα.  Για  παράδειγμα,  τα  καταστήματα  λιανικών 
πωλήσεων μπορούν να προγραμματίσουν τις ετικέτες στα ταμεία κατά την 
έξοδο ώστε να αποκρίνονται σε ένα συγκεκριμένο συνθηματικό  P το οποίο 
εκπέμπεται από το  RFID δίκτυο στο σπίτι του καταναλωτή.  Με τον τρόπο 
αυτό, μπορεί να προστατευθεί η ιδιωτικότητα των καταναλωτών μεταξύ ενός 
καταστήματος και των σπιτιών τους. Βέβαια, αν οι καταναλωτές επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν  τις  RFID ετικέτες  σε  πολλά  περιβάλλοντα  θα 
αντιμετωπίσουν  κάποιο  πρόβλημα  σχετικά  με  την  διαχείριση  των 
συνθηματικών. 

8.    Ψευδώνυμα ετικετών (Tag pseudonyms): Αντί να προγραμματιστούν με 
συνθηματικά, οι  RFID ετικέτες μπορούν να προστατέψουν την ιδιωτικότητα 
των καταναλωτών απλά αλλάζοντας τον σειριακό αριθμό τους. Μια βασική 
εφαρμογή θα ήταν να δοθεί σε κάθε ετικέτα ένα σύνολο ψευδωνύμων p1,p2,…
…pk και η ετικέτα να τα χρησιμοποιεί κυκλικώς κάθε φορά που διαβάζεται. 
Έτσι,  η  μη  εξουσιοδοτημένη  παρακολούθηση  των  ετικετών  είναι 
δυσκολότερη, καθώς οι επιτιθέμενοι δεν θα γνωρίζουν ότι δύο διαφορετικά 
ψευδώνυμα  pi και  pj ανήκουν  στην  ίδια  ετικέτα.  Από  την  άλλη  μεριά,  ο 
ιδιοκτήτης της ετικέτας, θα έχει μια λίστα από όλα τα ψευδώνυμα της ετικέτας 
και  η  ετικέτα  θα μπορεί  να αναγνωρισθεί/  ταυτοποιηθεί  (identified)  όποτε 
ερωτηθεί. 

Το  κακό  όμως  είναι  ότι  οι  επιτιθέμενοι  μπορούν  να  σαρώνουν 
επανειλημμένα την ίδια ετικέτα ώστε να την αναγκάσουν να περάσει κυκλικά 
από όλα τα διαθέσιμα ψευδώνυμα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
αυτού, οι ετικέτες μπορούν να ρυθμίσουν την ροή ώστε να καταστείλουν τα 
ερωτήματα που λαμβάνουν. Έτσι μια ετικέτα μπορεί πχ να απελευθερώνει ένα 
καινούριο ψευδώνυμο μόνο κάθε 5 λεπτά, δυσκολεύοντας τον αναγνώστη να 
συλλέξει όλα τα ψευδώνυμα μιας ετικέτας, όταν πχ ο ιδιοκτήτης της περπατά 
σε ένα δρόμο. 

Επίσης,  η  διαμόρφωση  των  σειριακών  αριθμών  των  ετικετών  ώστε  να 
μπορούν  να  επαναπρογραμματιστούν  προσφέρει  άλλες  δυνατότητες.  Ένας 
αυθεντικοποιημένος  και  έμπιστος  (authenticated,  trusted)  αναγνώστης  θα 
μπορούσε να δημιουργεί τυχαία τον σειριακό αριθμό ή αλλιώς να ανανεώνει 
τον σειριακό αριθμό της ετικέτας. Δοσμένου ενός επαρκώς μεγάλου συνόλου 
κωδικών  για  τα  μοναδικά  αναγνωριστικά  (όπως  είναι  οι  96-bit τυχαίοι 
σειριακοί  αριθμοί)  είναι  εξαιρετικά  απίθανο  να  προγραμματιστούν  δύο 
ετικέτες με τον ίδιο τυχαία επιλεγμένο αριθμό.

Η διαχείριση των ψευδωνύμων είναι ενδιαφέρουσα σε περιβάλλοντα όπου 
μία  από  τις  κυριότερες  απειλές  είναι  το  παθητικό  κρυφάκουσμα  των 
αναγνωστών. Για την ακρίβεια,  ας υποθέσουμε ότι  κάθε ετικέτα μεταφέρει 
δύο τυχαία ψευδώνυμα p1 και p2. Αν μια αποθήκη Α σαρώσει μόνο το p1 και ο 
διανομέας  Β  σαρώσει  μόνο  το  p2,  οι  ωτακουστές  (eavesdroppers)  δεν  θα 
γνωρίζουν πότε εντοπίζουν την ίδια RFID ετικέτα τόσο στην μία όσο και στην 
άλλη  τοποθεσία,  επειδή  θα  υποκλέπτουν  μόνο  κάποια  φαινομενικά  μη 
συσχετιζόμενα  ψευδώνυμα.  Δεδομένου  ότι  η  αποθήκη  και  ο  διανομέας 
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(distributor)  μοιράζονται  τις  πληροφορίες  για  τα  ψευδώνυμα,  μέσω  ενός 
ασφαλούς back-end καναλιού, το σχήμα των δύο ψευδωνύμων τους επιτρέπει 
να  αναγνωρίζουν  με  διαφάνεια  (transparently)  τις  RFID ετικέτες  σε 
διακινούμενα αντικείμενα. [44]

9.    Ανάλυση  της  ενέργειας  της  κεραίας  (Antenna-energy analysis)  ή 
Μέτρηση της απόστασης (Distance Measurement): Οι Kenneth Fishkin και 
Sumit Roy έχουν προτείνει ένα σύστημα που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι 
οι νόμιμοι αναγνώστες πιθανώς βρίσκονται κοντά στις ετικέτες (όπως σε ένα 
ταμείο  στην  έξοδο  ενός  σουπερμάρκετ  (checkout counter)),  ενώ  ένας 
κακόβουλος  αναγνώστης  πιθανώς  να  βρίσκεται  μακριά  (όπως  ένας 
ανταγωνιστής σε ένα χώρο στάθμευσης). [37] Σε προκαταρκτικά πειράματα, 
οι Fishkin και Roy ανακάλυψαν ότι για το σήμα ενός αναγνώστη ο λόγος του 
σήματος προς τον θόρυβο (a reader signal’s signal-to-noise ratio) μειώνεται 
σημαντικά με την απόσταση. Όσο πιο μακριά βρίσκεται  ένας αναγνώστης, 
τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του θορύβου στο σήμα το οποίο λαμβάνει 
μια  ετικέτα.  Ως  εκ  τούτου  μια  ετικέτα  μπορεί  με  κάποια  επιπρόσθετα 
κυκλώματα  να  κάνει  μια  κατά  προσέγγιση  εκτίμηση  της  απόστασης  του 
αναγνώστη  που  διενεργεί  την  ανάκριση/  ερώτηση  και  να  μεταβάλλει 
αντίστοιχα την συμπεριφορά της. Έτσι, μια ετικέτα που αλληλεπιδρά με ένα 
μακρινό αναγνώστη μπορεί να αποκαλύψει μόνο τον τύπο του προϊόντος στο 
οποίο  είναι  προσκολλημένη  (πχ  ένα  ζευγάρι  παντελόνια).  Όμως  όταν 
αλληλεπιδρά  με  ένα  κοντινό  αναγνώστη,  η  ετικέτα  μπορεί  επίσης  να 
αποκαλύπτει το μοναδικό αναγνωριστικό της. [40]. 

Μια πιο επιτηδευμένη πολύ-επίπεδη (sophisticated multi-tiered) προσέγγιση 
είναι  επίσης  δυνατή,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  ετικέτες  αποκαλύπτουν 
αυξανόμενες  ποσότητες  πληροφοριών  όσο  μικραίνει  η  απόσταση  από  τον 
αναγνώστη. 
Φυσικά,  η  απόσταση  από  μόνη  της  δεν  παρέχει  μια  ιδανική  μετρική 
εμπιστοσύνης, αλλά θα μπορούσε να συνδυαστεί με παραδοσιακές τεχνικές 
ελέγχου πρόσβασης (όπως το πρωτόκολλο πρόκλησης- απάντησης (challenge 
– response) μεταξύ του αναγνώστη και της ετικέτας) ώστε να επιτευχθεί μια 
πιο  πλήρης  προσέγγιση  για  την  προστασία  της  ιδιωτικότητας  των  RFID 
ετικετών.  Πράγματι,  η  προσέγγιση  της  μέτρησης  απόστασης  είναι 
συμπληρωματική τόσο στις ετικέτες αποκλεισμού όσο και στα ψευδώνυμα. 
[44]

   

5.5.1.1  Χρήση  ετικετών  συμμετρικού  κλειδιού  για  την  προστασία  της 
ιδιωτικότητας

Όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας είναι γνωστό ότι η ίδια η ετικέτα 
μπορεί  να  διενεργεί  δυναμικές,  onboard κρυπτογραφικές  λειτουργίες,  αλλά  το 
κυριότερο εμπόδιο είναι το κόστος. Πράγματι, ενώ οι RFID ετικέτες των πέντε cents 
μπορούν αδιαμφισβήτητα να έχουν αυξανόμενη δύναμη υπολογισμών, οι εμπορικές 
πιέσεις προς την βιομηχανία την αναγκάζουν να χρησιμοποιήσει φθηνότερες ετικέτες. 
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Προτιμάται  δηλαδή  χαμηλή  τιμή  ετικετών  παρά  προσθήκη  εξελιγμένων 
κρυπτογραφικών χαρακτηριστικών. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που 
προτείνουν  την  εκτέλεση  κρυπτογραφικών  λειτουργιών  στους  αναγνώστες  και 
κατόπιν  αποθήκευση  της  απορρέουσας  πληροφορίας  (resulting information)  στις 
ετικέτες. [64] [49] [44]

Στην περίπτωση όμως που επιλεγούν οι ίδιες οι ετικέτες για την διασφάλιση της 
ιδιωτικότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ετικέτες συμμετρικού κλειδιού αντί 
για τις βασικές ετικέτες. Ετικέτες συμμετρικού κλειδιού είναι οι ετικέτες που έχουν 
αυξημένες δυνατότητες ασφαλείας (security capabilities) και οι οποίες μπορούν να 
υπολογίσουν συναρτήσεις συμμετρικού κλειδιού. 

Στην  εργασία  αυτή  σε  όσα  σημεία  γίνεται  αναφορά  στις  ετικέτες  συμμετρικού 
κλειδιού  θα  πρέπει  να  έχουμε  κατά  νου  ότι  μια  κρυπτογραφική  συνάρτηση 
κατακερματισμού h (hash function h) έχει την εξής ιδιότητα: για ένα τυχαίο σύνολο 
bit (bitstring) M με επαρκές μήκος, είναι αδύνατο να υπολογιστεί το Μ εάν το μόνο 
που γνωρίζουμε είναι η τιμή του h(M).  Βέβαια, ο κατακερματισμός δεν περιλαμβάνει 
την  χρήση  κάποιου  μυστικού  κλειδιού,  οπότε  μόνο  καταχρηστικά  μπορεί  να 
ονομαστεί  συνάρτηση  συμμετρικού  κλειδιού.  Σε  αντίθεση,  η  κρυπτογράφηση 
συμμετρικού  κλειδιού  (symmetric-key encryption)  ονομάζεται  πολλές  φορές 
κρυπτογράφηση μυστικού κλειδιού και βασίζεται σε ένα μυστικό κλειδί  k.  Με το 
κλειδί  αυτό,  ένα  μήνυμα  ή  ένα  αρχικό  κείμενο  (plaintext)  Μ  μπορεί  να 
κρυπτογραφηθεί  ως  ένα  κρυπτοκείμενο  (ciphertext)  C=ek[M].  Για  να 
αποκρυπτογραφηθεί  το  C και  να  ανακτηθεί  το  Μ  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να 
γνωρίζουμε το k. 

Να σημειωθεί επίσης ότι για όσα γίνεται παρακάτω αναφορά θεωρούμε ότι έχουμε 
ένα κεντρικό σύστημα (centralized system) πχ ένα σύστημα στο οποίο οι αναγνώστες 
είναι συνεχώς on-line. Ο αριθμός των ετικετών στο σύστημα συμβολίζεται με το  n, 
ενώ με Τi για 1 ≤ i ≤ n δηλώνεται το αναγνωριστικό (identifier) για την ith ετικέτα του 
συστήματος. Άτυπα αναφερόμαστε στην ετικέτα αυτή ως Ti. Θεωρούμε ότι η ετικέτα 
Ti περιέχει στην μνήμη της ένα διακριτό, τυχαίο και μυστικό κλειδί ki.

Η  καρδιά  του  προβλήματος  της  ιδιωτικότητας για  τις  RFID ετικέτες  που 
χρησιμοποιούν συμμετρικά κλειδιά, σχετίζεται με την διαχείριση των κλειδιών. Όπως 
έχουμε ήδη δει,  μια κρυπτογραφικώς ασφαλή αυθεντικοποίηση (authentication) (ή 
ακόμα και μια απλή αναγνώριση (identification)) μιας RFID ετικέτας Ti βασίζεται σε 
ένα συμμετρικό κλειδί ki το οποίο μοιράζεται στην ετικέτα και τον αναγνώστη. 

Όμως το γεγονός ότι το κλειδί αυτό είναι συγκεκριμένο για κάθε ετικέτα οδηγεί σε 
ένα παράδοξο. Ας υποθέσουμε ότι  μια ετικέτα αναγνωρίζει  τον εαυτό της προτού 
αυθεντικοποιήσει  ένα αναγνώστη που την ανακρίνει  ή χωρίς  να αυθεντικοποιήσει 
καθόλου  ένα  αναγνώστη  που  την  ανακρίνει  (interrogating reader),  πχ  η  ετικέτα 
εκπέμπει  το  αναγνωριστικό  Ti περισσότερο  ή  λιγότερο  αδιάκριτα.  Τότε  η 
ιδιωτικότητα είναι ακατόρθωτη, αφού οποιοσδήποτε αναγνώστης μπορεί να μάθει την 
ταυτότητα της ετικέτας. Από την άλλη πλευρά, μια ετικέτα δεν μπορεί εύκολα να 
αναγνωρίσει τον εαυτό της αφότου ο αναγνώστης αυθεντικοποιηθεί στην ετικέτα και 
ταυτόχρονα αν ο αναγνώστης δεν γνωρίζει  ποια ετικέτα ανακρίνει,  δεν μπορεί να 
προσδιορίσει  ποιο  κλειδί  ki να  χρησιμοποιήσει  κατά  την  αλληλεπίδραση  του 
πρωτοκόλλου με την ετικέτα. 
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Η λύση για το παραπάνω πρόβλημα ιδιωτικότητας είναι η εξής: Ένας αναγνώστης 
μπορεί να αναγνωρίσει ετικέτες μέσω της αναζήτησης του κλειδιού (key search). Με 
χαλαρούς σχηματικούς όρους  η διαδικασία είναι η εξής: 

Έστω ότι  fki [M]  σημαίνει  μια μονόδρομη συνάρτηση που χρησιμοποιεί  κάποιο 
κλειδί (keyed one-way function)- για παράδειγμα είτε h(ki,M) είτε eki [M]. Έστω ότι Ρ 
είναι μια τιμή εισόδου, μια τυχαία τιμή ειδική/ συγκεκριμένη για την σύνοδο (random 
session-specific value),  δηλαδή  ένα  nonce, ή  μια  στατική  ακολουθία  από  bit 
(bitstring).  (Διαφορετικά  προτεινόμενα  σχήματα  περιλαμβάνουν  διαφορετικές 
επιλογές για το Ρ). Η αναγνώριση της ετικέτας από τον αναγνώστη συμπεριλαμβάνει 
τα ακόλουθα δύο βήματα, τα οποία συχνά βρίσκονται στην καρδιά ενός μεγαλύτερου 
πρωτοκόλλου:

1)    Η ετικέτα Ti εκπέμπει E = fkTi[P]. (Για παράδειγμα το Ti μπορεί 
να κρυπτογραφεί ένα nonce P με το κλειδί kTi ).

2)    Με το που ο αναγνώστης λαμβάνει το Ε από μια ετικέτα, κάνει 
αναζήτηση σε όλα τα κλειδιά ετικετών  K={  kTj}j για ένα κλειδί 
τέτοιο ώστε  fkTj[P]=E.  Για παράδειγμα μπορεί  ο  αναγνώστης να 
προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει το Ε με κάθε κλειδί του Κ 
έως ότου αποκτήσει το Ρ.

Αν το σχήμα αυτό παραμετροποιηθεί σωστά, τότε ο αναγνώστης θα βρει μόνο ένα 
κλειδί kTj το οποίο επιτυχώς παράγει το Ε. Αυτό το κλειδί αναγνωρίζει μοναδικά την 
ετικέτα ως Tj. Για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα της ετικέτας, θα πρέπει η τιμή Ε 
που  εκπέμπεται  από  την  ετικέτα  να  διαφέρει  ξεκάθαρα  από  σύνοδο  σε  σύνοδο 
(session), διαφορετικά το Ε αποτελεί ένα στατικό αναγνωριστικό. Κατά συνέπεια είτε 
το kTi είτε το Ρ (ή και τα δύο) θα πρέπει να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου 
και  ως  προς  αυτό  υπάρχουν  διάφορα  σχήματα  τα  οποία  περιλαμβάνουν 
διαφορετικούς τρόπους μεταβολής των τιμών αυτών. Στην μελέτη της βιβλιογραφίας 
παρακάτω, γίνεται εστίαση στις τεχνικές για αναγνώριση των ετικετών παρά στην 
αυθεντικοποίηση.  Βέβαια,  οι  δύο  αυτές  διαδικασίες  είναι  συσχετιζόμενες 
(interrelated). Σε ένα γενικό σύστημα συμμετρικού κλειδιού, ωστόσο, η αναγνώριση 
της ετικέτας αποτελεί μια προσυνθήκη για την αυθεντικοποίηση της ετικέτας. Όπως 
έχει εξηγηθεί, ο αναγνώστης θα πρέπει να προσδιορίσει ποιο κλειδί ki μοιράζεται με 
την ετικέτα έτσι ώστε να εκτελέσει οποιαδήποτε αμοιβαία κατανοητή κρυπτογραφική 
λειτουργία.

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα σχήματα που έχουν αναπτυχθεί για την 
αναγνώριση των ετικετών και την αναζήτηση του κλειδιού [66]:

a)    Οι  Weis,  Sarma,  Rivest και  Engels [116] (WSRE) πρώτοι ανέπτυξαν μια 
γενική προσέγγιση της αναζήτησης κλειδιού για την αναγνώριση των  RFID 
ετικετών. Προτείνουν ένα βασικό σχήμα στο οποίο η ετικέτα εκπέμπει  E = 
(h(ki,R),R), όπου  R είναι μια τυχαία  nonce που παράγεται από την ετικέτα. 
Για την αναγνώριση μιας ετικέτας ο αναγνώστης υπολογίζει το h(kj,R) για όλα 
τα κλειδιά στο Κ, έως ότου βρει το  ki. (Οι  WSRE περιγράφουν επίσης πως 
ένας αναγνώστης, αφού αναγνωρίσει μια ετικέτα, μπορεί κρυπτογραφικά να 
την  ξεκλειδώσει  (cryptographically “unlock”)  έτσι  ώστε να απελευθερώσει 
ιδιωτικά δεδομένα.) Οι  WSRE παρατήρησαν ότι το κυριότερο μειονέκτημα 
της προσέγγισης με την αναζήτηση του κλειδιού είναι το υπολογιστικό κόστος 
για τον αναγνώστη το οποίο είναι γραμμικό ως προς το n. Στην πράξη, αν το 
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σύνολο των ετικετών {Ti}n
i=1 είναι μεγάλο, τότε η αναζήτηση του κλειδιού θα 

έχει  απαγορευτικό  κόστος.  Υπάρχουν  και  άλλες  βιβλιογραφίες  που 
αναφέρονται στο πεδίο αυτό και έχουν κυρίως στόχο την μείωση του κόστους 
της αναζήτησης του κλειδιού. Όμως, κάθε τέτοια πρόταση έχει κάποιο είδος 
συμβιβασμού/  αντιστάθμισης,  και  συγκεκριμένα  είτε  προσθήκη  κάποιας 
αρχιτεκτονικής  απαίτησης  είτε  καταπίεση  της  ασφάλειας  και  της 
ιδιωτικότητας .

b)    Προσέγγιση δένδρου (Tree approach): Οι  Molnar και  Wagner (MW) [86] 
προτείνουν ένα σχήμα στο οποίο η ετικέτα περιέχει όχι μόνο ένα συμμετρικό 
κλειδί  αλλά  πολλά  κλειδιά.  Τα  κλειδιά  αυτά  είναι  ταξινομημένα  σε  μια 
ιεραρχική δομή που ορίζεται από ένα δένδρο  S.  Κάθε κόμβος στο δένδρο, 
εκτός από την ρίζα, έχει ένα μοναδικό συσχετιζόμενο κλειδί. Κάθε ετικέτα 
ανατίθεται  σε  ένα  και  μοναδικό  φύλλο  και  περιέχει  τα  κλειδιά  που 
καθορίζονται από το μονοπάτι  που ξεκινά από την ρίζα του S και καταλήγει 
στο φύλλο εκείνο. Αν το δένδρο έχει βάθος d και βαθμό διακλάδωσης b, τότε 
κάθε ετικέτα περιέχει d κλειδιά και το σχήμα μπορεί να φιλοξενήσει  έως και 
db ετικέτες συνολικά.
   Μια ετικέτα στο  σχήμα των  MW αυθεντικοποιείται  σε  ένα αναγνώστη 
χρησιμοποιώντας κάθε ένα από τα d μυστικά του κλειδιά- είτε σειριακά είτε 
παράλληλα- κατά (in order of) το βάθος τους στο δένδρο. Η ετικέτα εκτελεί 
αποτελεσματικά αρκετούς γύρους του πρωτοκόλλου αναγνώρισης με τα δύο 
βήματα που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, αυξάνοντας τον βαθμό λεπτομέρειας 
του κλειδιού σε κάθε γύρο, πχ περιορίζοντας το σύνολο των ετικετών στο 
οποίο  θα  γίνει  η  αναζήτηση.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  μια  εντυπωσιακή 
βελτίωση  στην  αποτελεσματικότητα.  Ένας  αναγνώστης  μπορεί  να 
αναγνωρίσει μια ετικέτα μέσω μιας πρώτης αναζήτησης κατά βάθος του  S 
(depth-first search of S) και συνεπώς χρειάζεται να ψάξει το πολύ ανάμεσα σε 
db κλειδιά. Σε αντίθεση, μια εξαντλητική (brute-force) αναζήτηση κλειδιού, 
θα απαιτούσε από τον αναγνώστη να ψάξει τον χώρο με όλα τα n=db κλειδιά 
ετικετών. 
   Βέβαια,  αυτή η βελτίωση στην αποτελεσματικότητα έχει  ένα τίμημα:  η 
δενδροειδής δομή δημιουργεί μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του συνόλων των 
κλειδιών  στις  ετικέτες.  Έκθεση/  διακύβευση  των  μυστικών  μιας  ετικέτας, 
επιφέρει έκθεση των μυστικών σε άλλες ετικέτες. Έκθεση ενός μικρού μέρους 
των  ετικετών  του  συστήματος  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  πραγματικές 
παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, όπως αναλύονται  στο [11].
   Οι Molnar, Soppera και Wagner (MSW) [87] εξερευνούν τρόπους με τους 
οποίους τα υποδένδρα (sub-trees) στο σχήμα MW μπορούν να συσχετισθούν 
με  ξεχωριστές  ετικέτες.  Μάλιστα,  παρουσιάζουν  μια  καινούρια  ιδέα,  την 
μεταβίβαση του  δικαιώματος αναγνώρισης  των ετικετών (delegation of the 
ability to identify tags). Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, μεταφέροντας δεδομένα 
υπο-δένδρου  στο  MW σύστημα,  ο  ιδιοκτήτης  της  ετικέτας  μπορεί  να 
επιτρέψει σε κάποια άλλη οντότητα (party) να αναγνωρίσει την ετικέτα μέσα 
σε  ένα  περιορισμένο  χρονικό  πλαίσιο  (πχ  σε  κάποιο  αριθμό  ενεργειών 
ανάγνωσης).  Τέτοιου  είδους  μεταβίβαση  δικαιώματος  /εξουσιοδότησης 
μπορεί να φανεί χρήσιμη για διάφορους λόγους: 
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i.    Ο ιδιοκτήτης μιας ετικέτας μπορεί  να μεταφέρει  την κυριότητα/ 
ιδιοκτησία  μιας  RFID ετικέτας  σε  κάποια  άλλη  οντότητα  (party) 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το προηγούμενο ιστορικό της ετικέτας 
παραμένει ιδιωτικό. 

ii.    Μια  κεντρική  αρχή  (centralized authority)  που  έχει  όλες  τις 
πληροφορίες μιας ετικέτας μπορεί να παρέχει στους αναγνώστες την 
δυνατότητα  να  σαρώνουν  συγκεκριμένες  ετικέτες  για  περιορισμένο 
χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αναγνώστες  μπορούν  να  «κατεβάσουν» 
(download) προσωρινά προνόμια για σάρωση, κάτι που αποτελεί ένα 
χρήσιμο  χαρακτηριστικό  σε  συστήματα  με  διακεκομμένη/ 
διακοπτόμενη συνδεσιμότητα (intermittent connectivity).

c)    Η  προσέγγιση  του  συγχρονισμού  (Synchronization approach): Μια 
διαφορετική  προσέγγιση  για  την  αποφυγή  της  εξαντλητικής  (brute-force) 
αναζήτησης  κλειδιού  είναι  να  διατηρεί  ο  αναγνώστης  μια  συγχρονισμένη 
κατάσταση με τις ετικέτες. 

Ας υποθέσουμε ότι  κάθε ετικέτα  Ti διατηρεί  ένα μετρητή  P=ci ο οποίος 
αυξάνεται με κάθε ανάκριση/ ερώτηση του αναγνώστη. Κατά την ανάκριση, η 
ετικέτα  παράγει  το  E=fki[ci].  Δεδομένου  ότι  ένας  έγκυρος  αναγνώστης 
γνωρίζει την κατά προσέγγιση τρέχουσα τιμή των μετρητών (counters) των 
ετικετών στο σύστημα, μπορεί να αποθηκεύσει ένα πίνακα με τις τιμές που 
παράγουν οι ετικέτες και στον οποίο μπορούν να εκτελεστούν αναζητήσεις. 
Υποθέτουμε ότι για κάθε ετικέτα Ti ο αναγνώστης διατηρεί μια τιμή μετρητή 
ci΄ η οποία δεν καθυστερεί να συγχρονιστεί με την ci  για πάνω από d χρονικά 
βήματα (timesteps). Στην συνέχεια αν ο αναγνώστης διατηρεί τις τιμές εξόδου 
(output values)  fki [ci΄],  fki [ci΄+1], .  .  .,  fki [ci΄  +  d] σε ένα πίνακα, μπορεί 
οποιαδήποτε στιγμή να αναζητά το αποτέλεσμα/ έξοδο Ε της ετικέτας Ti. Με 
ένα  πίνακα  μεγέθους  dn,  ο  αναγνώστης  μπορεί  να  εντοπίσει  την  έξοδο 
οποιασδήποτε ετικέτας στο σύστημα.
   Η βιβλιογραφία ερευνά διάφορες παραλλαγές της αρχής αυτής:

o    Οι  Ohkubo,  Suzuki και  Kinoshita (OSK) [92] προτείνουν την πιο 
απλή εννοιολογικά προσέγγιση:  Απλά θεωρούν ότι  μια  ετικέτα  δεν 
εκπέμπει ποτέ περισσότερες από m τιμές κατά την διάρκεια της ζωής 
της. Ως εκ τούτου ένας αναγνώστης μπορεί να δημιουργήσει ένα one-
time πίνακα αναζήτησης για τις πρώτες m εξόδους όλων των ετικετών, 
πχ για τις τιμές {fki [j]}i {1...n}, j {1...m}. 
   Να σημειώσουμε επίσης ότι

    Οι  OSK δεν ερευνούν το ζήτημα της αυθεντικοποίησης 
της  ετικέτας,  παρόλο  που  ένα  πρωτόκολλο  πρόκλησης-
απόκρισης (challenge-response protocol)  θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί στο σύστημά τους.

    Μια μεγάλη συνεισφορά του OSK είναι μια τεχνική για 
την επίτευξη πρώιμης ιδιωτικότητας στις ετικέτες. Με βάση 
την  ιδιότητα  αυτή  αν  ένας  επιτιθέμενος  εκθέσει/ 
διακυβεύσει  (compromises)  μια  ετικέτα,  πχ  μάθει  την 
τρέχουσα κατάστασή της και το κλειδί της, είναι παρόλα 
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αυτά  ανίκανος  να  αναγνωρίσει  τα  προηγούμενα 
αποτελέσματα/ εξόδους της ετικέτας. Η τεχνική είναι απλή: 
Η  ετικέτα  και  ο  αναγνώστης  ανανεώνουν  το  ki σε  κάθε 
χρονοβήμα  (timestep)  κατακερματίζοντάς  το  (hashing). 
Τοιουτοτρόπως, στο  OSK είναι αδύνατο να υπολογιστούν 
τα  προηγούμενα  κλειδιά  και  έξοδοι/  αποτελέσματα 
(outputs)  με  βάση  το  τρέχων  κλειδί.  Την  ίδια  αυτή 
προσέγγιση χρησιμοποιεί ο Δημητρίου στο τελευταίο του 
σχήμα [28]. 

o    Οι Henrici και Μuller [57] προτείνουν να επιλυθεί ο συγχρονισμός 
του προβλήματος έχοντας μια ετικέτα που να εκπέμπει τον αριθμό των 
χρονοβημάτων  (timesteps)  Δc από  τότε  που  έγινε  η  τελευταία 
επιτυχημένη  αυθεντικοποίηση  με  τον  αναγνώστη.  Ωστόσο,  η 
προσέγγιση  αυτή,  εκθέτει  την  ετικέτα  σε  παρακολούθηση  από  τον 
επιτιθέμενο.  Ρωτώντας  επανειλημμένα μια  ετικέτα,  για  παράδειγμα, 
ένας επιτιθέμενος μπορεί να προκαλέσει τεχνητή αύξηση στο Δc, σε 
τέτοιο  σημείο  που  το  Δc να  είναι  ευδιάκριτα  μεγάλο,  οπότε  και 
αναγνωρίσιμο  από  τον  εχθρό.  Ο  Avoine αναγνωρίζει  το  πρόβλημα 
αυτό στο [10]. 

o    Ο  Juels [64]  προτείνει  ένα  σχήμα  το  οποίο  ξεπερνά  (caps) 
αποτελεσματικά  τον  βαθμό  αποσυγχρονισμού  (degree of 
desynchronization)  με  ένα  αναγνώστη  και  αποτελεί  μια 
κρυπτογραφική  παραλλαγή  της  μινιμαλιστικής  (“minimalist”) 
προσέγγισης  που  περιγράφηκε  παραπάνω.  Αντί  να  αυξάνει  τον 
μετρητή  της  απεριόριστα,  μια  ετικέτα  ανακυκλώνει  (loops)  μια 
περιορισμένη (bounded) αλληλουχία από d τιμές εξόδου, fki [z], fki[z + 
1], . .  .,  fki [z +  d − 1]. Για να μπορέσει η ετικέτα να προχωρήσει/ 
προωθηθεί στην επόμενη αλληλουχία από  d τιμές εξόδου θα πρέπει 
πρώτα να επιτευχθεί μια επιτυχής αμοιβαία αυθεντικοποίηση με τον 
αναγνώστη. Ο αναγνώστης διατηρεί ένα δυναμικό πίνακα αναζήτησης 
(dynamic lookup table) με μέγεθος Ο(dn) για όλες τις ετικέτες. ( Όπως 
και στο βασικό μινιμαλιστικό σχήμα, θεωρείται ότι γίνεται “throttling” 
των δεδομένων της ετικέτας.)

o    Ο Δημητρίου [28] προτείνει ένα σχήμα το οποίο εξαλείφει πλήρως 
τον αποσυγχρονισμό (desychronization). Μια ετικέτα μεταβάλλει την 
τιμή  του  μετρητή  της  και  κατά  συνέπεια  την  τιμή  της  εξόδου/ 
αποτελέσματός  της  μόνο  εφόσον  υπάρξει  επιτυχής  αμοιβαία 
αυθεντικοποίηση με τον αναγνώστη. Αυτή η προσέγγιση καθιστά την 
αναζήτηση κλειδιών  πολύ λειτουργική και επιπρόσθετα βοηθά στην 
άμυνα έναντι των επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών (denial-of-
service attacks).  Το  μειονέκτημα  είναι  ότι  μεταξύ  των  συνόδων 
αναγνώρισης  (identification sessions)  με  ένα  νόμιμο  αναγνώστη,  η 
τιμή της εξόδου μιας ετικέτας είναι στατική. Συνεπώς, οι ετικέτες είναι 
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εκτεθειμένες  σε  παρακολουθήση/  εντοπισμό  κατά  την  διάρκεια 
τέτοιων χρονικών διαστημάτων. 

d)    Η  προσέγγιση  της  αντιστάθμισης/συμβιβασμού  του  χρόνου  (time-space 
tradeoff approach): Σε προηγούμενες εργασίες, ο  Hellman [56] μελέτησε το 
πρόβλημα του «σπασίματος» (breaking) των συμμετρικών κλειδιών. Εξέτασε 
τις απαιτήσεις των πόρων ενός επιτιθέμενου ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει 
το μυστικό κλειδί k από ένα κρυπτοκείμενο C=ek[M] από ένα προκαθορισμένο 
μήνυμα  M.  Ο  επιτιθέμενος  μπορεί  απλά  να  διενεργήσει  μια  εξαντλητική 
(brute-force) αναζήτηση κλειδιού και να επενδύσει υπολογιστική προσπάθεια 
Ο(n), όπου το  n είναι το μέγεθος του συνολικού κλειδοχώρου (key space). 
Αλλιώς, μπορεί να προ-υπολογίσει ένα πίνακα με μέγεθος Ο(Ν2/3), το οποίο 
συχνά  αναφέρεται  και  ως  πίνακας  του  Hellman,  ο  οποίος  επιτρέπει 
επιτυχημένη  αναζήτηση  κλειδιού  με  υπολογιστική  ισχύ  μόνο  Ο(Ν2/3). 
Αδόκιμα,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  η  ιδέα  είναι  να  ομαδοποιηθούν 
αλληλουχίες  από  κρυπτοκείμενα  του  C σε  ντετερμινιστικά  διαπερατές 
αλυσίδες (deterministically traversable chains) μεγέθους Ο(Ν2/3). Μέσα στον 
πίνακα  Hellman αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα και τελευταία στοιχεία των 
αλυσίδων αυτών. Ξεκινώντας με ένα κρυπτοκείμενο C, ο επιτιθέμενος μπορεί 
να  διασχίσει/  διατρέξει  την  παραγόμενη  αλυσίδα  έως  ότου  εντοπίσει  το 
τελευταίο στοιχείο. Ακόμα, συμβουλευόμενος τον πίνακα Hellman, μπορεί να 
προσδιορίσει το πρώτο στοιχείο στην αλυσίδα και διατρέχοντας την αλυσίδα 
από το σημείο αυτό μπορεί να προσδιορίσει το ki.
   Οι  Avoine,  Dysli και  Oechslin (ADO)  [11],  [12]  παρατήρησαν  ότι  το 
πρόβλημα  της  αναζήτησης  συμμετρικού  κλειδιού  για  τους  αναγνώστες  σε 
RFID συστήματα  που  προστατεύουν  την  ιδιωτικότητα  είναι  σχεδόν 
ταυτόσημο με αυτό του σπασίματος  των κλειδιών (breaking keys).  Για να 
μπορέσει ένας αναγνώστης να προσδιορίσει ποια είναι η ετικέτα με την οποία 
επικοινωνεί,  μπορεί  να  «σπάσει»  (“crack”)  το  κρυπτοκείμενο  Ci ώστε  να 
προσδιορίσει  το  ki και  κατά  συνέπεια  το  Ti.  Οι  ADO εφαρμόζουν  μια 
παραλλαγή  της  τεχνικής  Hellman στο  OSK σύστημα,  δημιουργώντας  ένα 
σχήμα με σημαντικώς πιο πρακτικά κόστη αναζήτησης. Εξαιτίας της ανάγκης 
να προ-υπολογίζεται ο πίνακας Hellman, η παραλλαγή του ADO, όπως και το 
αρχικό OSK σχήμα, αναζητά τα κλειδιά για ένα προ-καθορισμένο «παράθυρο 
χρονοβημάτων» (window of timesteps).

Πρέπει  τέλος  να  επισημανθεί  ότι  πρόσφατα  επισημάνθηκε  μια  απλή 
πρακτική επίθεση έναντι  της  ιδιωτικότητας  των σχημάτων  OSK και  ADO 
[67].  Και  τα  δύο  σχήματα  περιλαμβάνουν  αναζήτηση  κλειδιού  για  ένα 
παράθυρο  από  χρονοβήματα  (window of timesteps)  με  προκαθορισμένο 
μέγεθος  m.  Ερευνώντας  το  όριο  του  παραθύρου  (window boundary),  πχ 
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο αναγνώστης δεν μπορεί να αναγνωρίσει 
ετικέτες με τιμές μετρητή μεγαλύτερες από  m, ένας επιτιθέμενος μπορεί να 
μάθει  την  ακριβή  τιμή  του  μετρητή  μιας  ετικέτας.  Έστω  ότι  έχουμε  μια 
ετικέτα Ti με τρέχουσα τιμή μετρητή ci. Ο επιτιθέμενος ανακρίνει την ετικέτα 
m φορές, αποκτώντας τα αποτελέσματα E1 = Eci , E2 =Eci+1, ...Em = Eci+m. Στην 
συνέχεια ο επιτιθέμενος παραδίδει τα  Em,  Em−1, . . . ,E1 στον αναγνώστη με 
αυτή την σειρά, έως ότου ο αναγνώστης αποδεχτεί την τιμή Ej. Ο επιτιθέμενος 
καταλήγει  στο  ότι  ci=j την  ώρα  της  επίθεσης.  Για  πρακτικές 
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παραμετροποιήσεις του συστήματος, πχ  m=128 όπως προτείνεται από τους 
ADO, η επίθεση αυτή είναι προβληματική. (Άλλα συστήματα, πχ το  MSW, 
είναι εξίσου ευπαθή στην θεωρία [87], αλλά οι πρακτικές παραμετροποιήσεις 
καθιστούν τις επιθέσεις αυτές ανέφικτες).

5.5.2 Αυθεντικοποίηση

Η  αποτελεσματική  αυθεντικοποίηση  των  βασικών  RFID ετικετών  είναι  αρκετά 
δύσκολο να επιτευχθεί. Μάλιστα, οι EPC ετικέτες Κλάσης 2 Γενιάς 2 (Class-1 Gen-2) 
δεν  έχουν  ρητά/συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  για  την  αντιμετώπιση  της 
πλαστογραφίας. Κατά κανόνα, ένας εισβολέας μπορεί απλώς να εξετάσει πρόχειρα/ 
στα  γρήγορα  (skim)  τον  EPC κωδικό  από  μια  ετικέτα  στόχο  και  να  τον 
προγραμματίσει μέσα σε κάποια άλλη πλαστή ετικέτα ή να προσομοιώσει την ετικέτα 
στόχο με κάποιο άλλο είδος ασύρματης συσκευής.

Ο Juels [63] παρουσιάζει ένα απλό τρόπο χρήσης της συνάρτησης θανάτωσης (kill 
function) στις  EPC ετικέτες έτσι ώστε να επιτευχθεί περιορισμένη αντίσταση στην 
πλαστογραφία. Κανονικά, το PIN απενεργοποίησης αυθεντικοποιεί έναν αναγνώστη 
σε μια ετικέτα έτσι ώστε να υπάρχει  εξουσιοδότηση για την απενεργοποίηση της 
ετικέτας. Αντ’ αυτού, μπορεί να αντιστραφεί η διαδικασία αυθεντικοποίησης και το 
PIN για την θανάτωση (kill PIN) να χρησιμοποιηθεί για την αυθεντικοποίηση της 
ετικέτας στον αναγνώστη. Το βασικό πρωτόκολλο που προτείνεται στο [63] co-opts 
την  ικανότητα  των  ετικετών  να  διαχωρίζουν  τα  έγκυρα  και  τα  πλαστά  PINs 
απενεργοποίησης. 

Στο [65] o Juels προτείνει ένα RFID πρωτόκολλο το οποίο ονομάζεται yoking. Το 
πρωτόκολλο  αυτό  παρέχει  αποδεικτικά  στοιχεία  κρυπτογράφησης  (cryptographic 
proof)  ότι  δύο  ετικέτες  έχουν  σαρωθεί  ταυτόχρονα  και  ενδείξεις  (όχι  όμως 
αποδείξεις) ότι οι ετικέτες σαρώθηκαν ενώ βρισκόταν σε κοντινή απόσταση η μια  με 
την άλλη.  Έτσι, ένα yoking πρωτόκολλο μπορεί για παράδειγμα να επιτρέψει σε ένα 
φαρμακείο να επιδείξει σε μια αντιπροσωπεία της κυβέρνησης ότι σάρωσε την RFID 
ετικέτα ενός μπουκαλιού με φάρμακο την ίδια στιγμή που σάρωσε την RFID ετικέτα 
ενός  φυλλαδίου  με  αντενδείξεις,  συνεπώς  παρείχε  νομίμως  τις  απαιτούμενες 
πληροφορίες στους καταναλωτές.  

Μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου αυτού είναι κατάλληλη για τις βασικές ετικέτες 
καθώς  δεν  απαιτεί  ουσιαστικά  κανένα  υπολογισμό  (computation)  αλλά  απαιτεί 
αρκετές εκατοντάδες bit αποθήκευσης για κάθε έκκληση (invocation).  

Ακόμα  και  αν  οι  ίδιες  οι  ετικέτες  δεν  έχουν  κάποια  χαρακτηριστικά  για  την 
αντιμετώπιση της πλαστογραφίας, μπορούν να υποστηρίξουν φυσικούς μηχανισμούς 
κατά  της  πλαστογραφίας.  Για  παράδειγμα,  οι  φυσικές  μονόδρομες  συναρτήσεις 
(physical one-way functions,  POWFs)  είναι  μικρά  πλαστικά  αντικείμενα  με 
συστατικά  αντανάκλασης  (reflective inclusions)  όπως  πολύ  μικρούς  γυάλινους 
κυλίνδρους. Η σάρωση των POWFs με λέιζερ (laser) αποκαλύπτει μοναδικά, τυχαία 
σχήματα κηλίδων φωτός  (speckle-patterns) τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε 
σειρές από bits (bit-strings). Έτσι ένα POWF το οποίο είναι μεγέθους 1 cm2   μπορεί 
να περιέχει περίπου 1012  στατικά (static), τυχαία  bits (effectively ROM). Η  POWF 
έχει  δύο  σημαντικές  ιδιότητες  για  την  προστασία  από  κλωνοποίηση:  Πρώτον  η 
φυσική πλαστογραφία/ παραχάραξη καταστρέφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε 
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ένα POWF και δεύτερον είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα POWF το οποίο όταν 
σαρώνεται  να  εκπέμπει  προκαθορισμένα  σύνολα  από  bits.  Για  τους  παραπάνω 
λόγους, ένα POWF μπορεί να βοηθήσει στην μοναδική αναγνώριση του αντικειμένου 
ή  του  εμπορευματοκιβωτίου  στο  οποίο  είναι  προσκολλημένο.  Επίσης,  τα  POWF 
δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν οπουδήποτε αλλά και μια RFID ετικέτα μπορεί 
να αξιοποιηθεί ως ένας πολύ χρήσιμος μεταφορέας των POWF δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα, τα  POWFs αποτελούν μια ελκυστική ερευνητική ιδέα. Μάλιστα 
υπάρχουν πολλές μορφές συσκευασίας οι  οποίες περιέχουν ειδικές,  αποκλειστικές/ 
ιδιόκτητες  (και  μυστικές)   βαφές  (dyes)  και  άλλα  φυσικά  σημάδια  τα  οποία 
αποδεικνύουν την μοναδικότητα. Οι βασικές RFID ετικέτες μπορούν εξίσου καλά να 
χρησιμοποιηθούν ως μεταφορείς των δεδομένων τα οποία θα τους προστατέψουν από 
την πλαστογραφία.[66]

Τέλος,  να  επισημάνουμε  ότι  τόσο  για  την  ιδιωτικότητα  όσο  και  για  την 
αυθεντικοποίηση  είναι  πολύ  σημαντική  αφενός  η  αποτελεσματική  χρήση  των 
βασικών  στοιχείων  της  κρυπτογράφησης  με  συμμετρικό  κλειδί  (symmetric key 
primitives), και αφετέρου η αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή των βασικών 
αυτών  στοιχείων.  Λίγες  μόνο  εργασίες  ερευνούν  τα  στοιχειώδη,  προσαρμοσμένα 
ειδικά για τα περιβάλλοντα των RFID ετικετών [66]:

o    Οι  Vajda και  Buttyan [110] προτείνουν ένα συνοθύλευμα από  ελαφρά 
κρυπτογραφικά  στοιχειώδη  στοιχεία  (lightweight cryptographic primitives) 
για την αυθεντικοποίηση των  RFID ετικετών. Παρά ταύτα, δεν προσφέρουν 
επίσημη ανάλυση.

o    Οι  Feldhofer,  Dominikus και  Wolkerstorfer [34] προτείνουν μια ελαφριά 
εφαρμογή υλικού (lightweight hardware implementation) για κρυπτογραφία 
συμμετρικού  κλειδιού  και  συγκεκριμένα  μια  128-bit έκδοση  του  AES 
(Ανεπτυγμένο Πρότυπο Κρυπτογράφησης, Advanced Encrytpion Standard). Η 
σχεδίασή τους απαιτεί πάνω από 3500 στοιχεία ισοδύναμα των πυλών (3500 
gate equivalents), αρκετά περισσότερα από ότι είναι κατάλληλα/ πρέποντα για 
τις βασικές  RFID ετικέτες, αλλά αρμόζοντα για  RFID ετικέτες μεγαλύτερου 
κόστους. 

o    Οι  Juels και  Weis [68],  [115]  προτείνουν  ένα  ελαφρύ  πρωτόκολλο 
αυθεντικοποίησης  με  την  ονομασία  HB+ το  οποίο  παρέχει  εξασθενημένη 
ασφάλεια (security reducible) για ένα πρόβλημα με το όνομα Learning Parity 
with Noise. Για την εφαρμογή του HB+ , οι ετικέτες το μόνο που χρειάζεται να 
κάνουν είναι να παράγουν τυχαία bits και να υπολογίζουν προϊόντα δυαδικών 
κουκίδων  (binary dot products).  Ωστόσο  το  μήκος  των  κλειδιών  που 
απαιτείται για την καλή ασφάλεια είναι μέχρι στιγμής άγνωστο αλλά και το 
μοντέλο ασφαλείας είναι περιορισμένο. 

   Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την αρτιότητα στην κρυπτογραφία (European Network 
for Excellence in Cryptology,  ECRYPT)  αξιολογεί  τώρα  21  υποψήφιους  stream 
αλγόριθμους  κρυπτογράφησης  (stream ciphers).  Ίσως  κάποια  από  αυτά  να 
αποδειχτούν κατάλληλα για τις RFID ετικέτες. [66]
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5.5.2.1 Αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής των ΡΙΝ 

Η  ιδιωτικότητα  αλλά  και  η  αυθεντικοποίηση  στις  βασικές  ετικέτες  μπορεί  να 
βασίζεται σε ΡΙΝs τα οποία είναι συγκεκριμένα για την ετικέτα (tag specific PINs). 
Για  παράδειγμα,  η  συνάρτηση  θανάτωσης/  απενεργοποίησης  για  τις  ετικέτες  της 
Κλάσης-1 που ακολουθούν το πρότυπο Gen-2 απαιτεί ένα ΡΙΝ. Επίσης, το πρότυπο 
EPC δίνει την επιλογή να ελέγχεται από ΡΙΝ η πρόσβαση για εγγραφή στην ετικέτα. 
Όπως μπορεί λοιπόν να γίνει εύκολα αντιληπτό, το θέμα της διανομής του ΡΙΝ θα 
αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο από την πλευρά της ασφάλειας όσο και 
από την  πλευρά των  logistics.  Στο  πρόβλημα αυτό  προστίθεται  και  η  ανάγκη να 
παρέχονται με ασφάλεια τα PINs για τις ετικέτες που θα πρέπει να απενεργοποιηθούν 
στα  τερματικά  στα  διάφορα  σημεία  πώλησης,  αφότου  βέβαια  γίνει  αρκετά 
διαδεδομένη η τοποθέτηση ετικετών σε αντικείμενα. 

Ωστόσο,  στο  αιώνιο  αυτό  πρόβλημα  της  διαχείρισης  του  κλειδιού  αναφέρεται 
λιγοστή βιβλιογραφία. Οι Molnar,  Wagner και Soppera προτείνουν κάποια σχήματα 
διανομής  των  PIN τα  οποία  βασίζονται  σε  δέντρα  (tree-based PIN distributions 
schemes) και τα οποία προσεγγίζουν τις ιδέες τους για ενίσχυση της ιδιωτικότητας 
και  μεταβίβαση  μυστικών,  ενώ  ο  Juels [63]  προτείνει  ένα  εκτεταμένο  σχήμα 
αυθεντικοποίησης  των  ετικετών  στο  οποίο  οι  αναγνώστες  αποδεικνύουν  την 
νομιμότητά τους μέσω αλληλεπίδρασης με έγκυρες ετικέτες. Όπως είναι αντιληπτό, 
το πρόβλημα της ασφαλούς διανομής του ΡΙΝ χρήζει περισσότερης έρευνας. 

5.5.3 Κλωνοποίηση

   Κατά  κανόνα,  η  κρυπτογράφηση  συμμετρικού  κλειδιού  μπορεί  να  βοηθήσει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλωνοποίησης των ετικετών45. 
Με ένα απλό πρωτόκολλο πρόκλησης- απάντησης, όπως το παρακάτω, μια ετικέτα Ti 

μπορεί να αυθεντικοποιεί τον εαυτό της σε ένα αναγνώστη με τον οποίο μοιράζεται 
το κλειδί ki : 

1) Η ετικέτα αναγνωρίζει τον εαυτό της μεταδίδοντας την τιμή Ti.
2) Ο αναγνώστης δημιουργεί μια τυχαία σειρά bit (bitstring) R (το οποίο 

συχνά ονομάζεται nonce) και το μεταβιβάζει στην ετικέτα.
3) Η ετικέτα υπολογίζει το H=h(ki, R) και μεταδίδει το H
4) Ο αναγνώστης επικυρώνει ότι το H=h(ki, R)

Εναλλακτικά  και  περισσότερο  ή  λιγότερο  ισοδύναμα,  η  ετικέτα  μπορεί  να 
επιστρέψει  eki[R]. 46 

Δεδομένου ότι η συνάρτηση κατακερματισμού h (ή η κρυπτογραφική συνάρτηση e) 
είναι σωστά δομημένη και εφαρμόζεται σωστά, είναι ανέφικτο για τον επιτιθέμενο να 
προσομοιώσει επιτυχώς το Ti  χωρίς να επιτεθεί  στην ετικέτα. 

Στην πράξη όμως, οι περιορισμοί των πόρων στις εμπορικές RFID ετικέτες οδηγούν 
κάποιες  φορές  στην  ανάπτυξη  ασθενών  κρυπτογραφικών  βασικών  στοιχείων,  και 

45 Αναφερόμαστε  στις  ετικέτες  συμμετρικού  κλειδιού  καθώς  αυτές  προσφέρουν  δυνατότητα 
κρυπτογράφησης
46 Όσον αφορά την ιδιωτικότητα στο σημείο αυτό, υποθέτουμε ότι οι ετικέτες αναγνωρίζουν τον εαυτό 
τους.
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κατά  συνέπεια  σε  τρωτά  πρωτόκολλα  αυθεντικοποίησης,  όπως  φαίνεται  και 
παρακάτω[66]:
 

1)    Η ετικέτα με την ψηφιακή υπογραφή (The Digital Signature Transponder,  
DST): Η  Texas Instruments (ΙΤ) κατασκεύασε μια  RFID συσκευή χαμηλής 
συχνότητας  (low frequency)  με  δυνατότητες  κρυπτογράφησης,  η  οποία 
ονομάζεται  Ετικέτα  Ψηφιακής  Υπογραφής  (Digital Signature Transpoder, 
DST). Η DST  χρησιμοποιείται για την πρόληψη των κλοπών εκατομμυρίων 
αυτοκινήτων  (για  παράδειγμα  κάποιων  τελευταίων  μοντέλων  Ford και 
Toyota).  Η  DST έχει την μορφή ενός μικροσκοπικού, κρυμμένου  chip στο 
κλειδί ανάφλεξης (ignition key) και χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποιήση 
του κλειδιού σε ένα αναγνώστη ο οποίος βρίσκεται κοντά στην σχισμή που θα 
μπει  το  κλειδί.  Η  αυθεντικοποίηση  αυτή  αποτελεί  μία  προσυνθήκη 
(precondition) για το άναμμα της μηχανής, καθώς από μόνο του το μεταλλικό 
κομμάτι του κλειδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση του 
οχήματος. 

Η  DST είναι  παρούσα  και  στις  SpeddPassTM ασύρματες  συσκευές 
πληρωμής  που  χρησιμοποιούνται  από  εκατομμύρια  πελάτες,  κυρίως  στα 
πρατήρια βενζίνης της ExxonMobil στην Βόρεια Αμερική.

Η  DST εκτελεί  ένα απλό πρωτόκολλο πρόκλησης-απάντησης (challenge-
response protocol)  ουσιαστικά  σαν  αυτό  που  περιγράφηκε  παραπάνω. 
Περιέχει ένα μυστικό κλειδί  ki και ως απόκριση σε μια τυχαία απόκριση  R 
από ένα  αναγνώστη,  η  DST εκτελεί  μια  κρυπτογραφική συνάρτηση  e και 
παράγει το C=eki[R]. Η απόκριση R έχει μήκος 40 bits και η απόκριση C έχει 
μήκος 24 bits.  To αξιοσημείωτο είναι το ότι το μυστικό κλειδί  ki έχει μήκος 
μόνο 40 bits και οι σημερινοί κρυπτογράφοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ μικρό 
για τα σημερινά δεδομένα, καθώς ένα κλειδί τέτοιου μήκους είναι ευπαθές σε 
εξαντλητική  (brute-force)  υπολογιστική  επίθεση.  Η  συνειδητοποίηση  του 
ανεπαρκούς μήκους του κλειδιού της  DST, αποτελεί ίσως και την αιτία για 
την  οποία  η  Texas Instruments δεν  έχει  δημοσιεύσει  λεπτομέρειες  του 
αλγορίθμου  κρυπτογράφησης  e,  προτιμώντας  έτσι  την  ασφάλεια  μέσω 
ασάφειας  (“security through obscurity”).  Στο  τέλος  του  2004,  μια  ομάδα 
ερευνητών  του  Πανεπιστημίου  Johns Hopkins και  των  Εργαστηρίων  RSA 
(RSA Laboratories)  απέδειξαν  την  ευπάθεια  ασφάλειας  της  DST [16], 
καταφέρνοντας να κλωνοποιήσουν επιτυχώς DST κουπόνια (tokens). Η πράξη 
αυτή υποδηλώνει ότι κατάφεραν με επιτυχία να σπάσουν (crack) τα κλειδιά 
τους  και  να  τα  προσομοιώσουν  με  ακρίβεια  σε  ξεχωριστές  συσκευές.  Η 
προσπάθειά τους περιλάμβανε τρία στάδια:

1ο στάδιο-Ανάστροφη  μηχανική  (reverse engineering): Οι  ερευνητές 
προσδιόρισαν τον μη δημοσιευμένο αλγόριθμο κρυπτογράφησης e στην DST 
και βασίστηκαν σε τρία στοιχεία: σε ένα ΤΙ  DST αναγνώστη διαθέσιμο στο 
εργαλείο  αξιολόγησης  (evaluation kit),  σε  κάποια  κενά  DSTs,  δηλαδή  σε 
κάποια  κουπόνια  (tokens)  με  προγραμματίσιμα  (programmable)  μυστικά 
κλειδιά  και  σε  ένα  χαλαρό  σχήμα/διάγραμμα  (loose schematic)  του 
αλγορίθμου  κρυπτογράφησης  e που  δημοσιεύτηκε  στο  διαδίκτυο  από  ένα 
επιστήμονα  στο  TI [76].  Με  τον  αναγνώστη  και  τις  κενές  ετικέτες,  οι 
ερευνητές  μπόρεσαν να καθορίσουν το  αποτέλεσμα  ek[R]  για  οποιοδήποτε 
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κλειδί  k και  πρόκληση  R.  Βασισμένοι  στο  σχήμα  που  δημοσιεύτηκε, 
διατύπωσαν και έλεγξαν ακολουθίες από ζεύγη κλειδιού/ πρόκλησης ώστε να 
αντληθούν λεπτομέρειες λειτουργίας του αλγορίθμου κρυπτογράφησης e. Δεν 
μπόρεσαν με κανένα τρόπο να ερευνήσουν/ανιχνεύσουν την  DST με φυσικό 
τρόπο (physically). 

2ο στάδιο-Σπάσιμο  του  κλειδιού  (Key cracking): Οι  ερευνητές  αφότου 
προσδιόρισαν  το  e,  χρησιμοποίησαν  ένα  “cracker”  υλικού  (hardware 
“cracker”)  που  κόστιζε  αρκετές  χιλιάδες  δολάρια.  Ο  cracker αυτός 
αποτελούνταν  από  ένα  πίνακα  με  16  FPGA boards.  Δίνοντας  δύο  ζεύγη 
εισόδου –εξόδου (R1,C1) και (R2,C2) τα οποία αντλήθηκαν με ξεφύλλισμα 
(skimmed) από μια  DST ετικέτα στόχο, ανακτήθηκε ένα μυστικό κλειδί σε 
περίπου  30  λεπτά  κατά  μέσο  όρο.  Ο  cracker αυτός  λειτούργησε  με 
εξαντλητική (brute force) αναζήτηση, δηλαδή ερεύνησε και  τα  240 πιθανά 
DST κλειδιά.  (Ένας  επιτιθέμενος  που  σαρώνει  DSTs με  ένα  αναγνώστη 
απατεώνα (rogue reader) θα μπορούσε αντ’ αυτού να εκτελέσει αναζήτηση 
κλειδιού  χρησιμοποιώντας  ένα  πίνακα  Hellman,  μειώνοντας  έτσι  την 
αναζήτηση  του  κλειδιού  σε  περίπου  δύο  λεπτά  για  ένα  συνηθισμένο 
προσωπικό υπολογιστή (PC)).

3ο στάδιο-Προσομοίωση  (simulation): Οι  ερευνητές  δημιούργησαν  μια 
προγραμματίσιμη  συσκευή  ραδιοκυμάτων  (radio device)  η  οποία 
προσομοιώνει ακριβώς την έξοδο/  αποτέλεσμα οποιουδήποτε στόχου  DST. 
(Μια  DST δεν  μπορεί  να  προγραμματισθεί  απλώς  με  ένα  κλειδί  που  έχει 
ανακτηθεί, καθώς βγάζει ως έξοδο/ αποτέλεσμα ένα στατικό αναγνωριστικό 
συσκευής μαζί με το αποτέλεσμα της κρυπτογράφησης του).

Η JHU-RSA ομάδα προσομοίωσε την DST που είναι παρούσα σε ένα κλειδί 
ανάφλεξης (ignition key) και χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο του μεταλλικού 
τμήματος έκλεψαν το δικό τους αμάξι. Κατάφεραν μάλιστα να αποκτήσουν 
βενζίνη  από  ένα  πρατήριο  χρησιμοποιώντας  ένα  κλώνο  από  το  δικό  τους 
SpeedPassTM κουπόνι (token).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό που χρειάζεται  ένα επιτιθέμενος για  να 
κλωνοποιήσει  μια  DST είναι  ένα  ζευγάρι  από  τιμές  πρόκλησης/απόκρισης 
(challenge-response).  Ένας  επιτιθέμενος  μπορεί  για  παράδειγμα,  να  στήσει 
ένα αναγνώστη σε μια περιοχή με πλήθος ανθρώπων (όπως είναι ένα υπόγειος 
σταθμός (subway station)) και να συλλέξει τα ζεύγη πρόκλησης/ απάντησης 
από τις  DST που βρίσκονται στις τσέπες των διερχομένων. Εναλλακτικά ο 
επιτιθέμενος  μπορεί  να  κρυφακούσει  (από  μεγαλύτερη  απόσταση)  την 
επικοινωνία μεταξύ της DST και του έγκυρου αναγνώστη.

2)    Ανάστροφη μηχανική και παράπλευρα κανάλια (reverse-engineering and side 
channels):  Οι περισσότερες  RFID ετικέτες  είναι  και  ίσως  να  παραμείνουν 
τόσο  φθηνές  που  δεν  θα  μπορούν  να  συμπεριλαμβάνουν  μηχανισμούς  για 
προστασία από την πλαστογράφηση/ παραποίηση (tamper). Μάλιστα για τις 
RFID ετικέτες  που  χρησιμοποιούνται  ως  αυθεντικοποιητές  (authenticators) 
προκαλούν ανησυχία οι φυσικώς επεμβατικές (physically invasive) επιθέσεις 
και  ειδικά  όταν  τέτοιες  επιθέσεις  δεν  αφήνουν  ίχνη  ή  επιτρέπουν  την 
κατασκευή  τέλειων  φυσικών  αντιγράφων  των  συσκευών  στόχων.  Για 
παράδειγμα, μια συσκευή πληρωμής που βασίζεται στην τεχνολογία RFID και 
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χρησιμοποιεί ανάστροφη μηχανική (reverse-engineered RFID-based payment 
device) μπορεί να κλωνοποιηθεί ώστε να πραγματοποιήσει ψευδείς πληρωμές 
(οι  on-line έλεγχοι  αποτελούν  ένα  σημαντικό  αλλά  περιορισμένο  μέτρο 
αντιμετώπισης).  Η  ανάστροφη  μηχανική  των  έξυπνων  καρτών  είναι  μια 
περιοχή  που  μελετάται  όλο  και  περισσότερο  και  υπάρχουν  ακόμα  και 
ενισχυμένες  συσκευές  που  έχουν  αποφέρει   επιτυχημένη  διερεύνηση/ 
αναζήτηση (probing) χρησιμοποιώντας λιγοστούς πόρους .

Οι  πιο  σημαντικές  και  πιθανώς  σοβαρές  επιθέσεις  είναι  αυτές  που 
περιλαμβάνουν  τα  παράπλευρα  κανάλια  (side channels),  δηλαδή  πηγές 
πληροφοριών πέραν των απλών τιμών των bit της ροής των πρωτοκόλλων. Οι 
RFID συσκευές  παρουσιάζουν  διαρροή  πληροφοριών  μέσω  του  αέρα, 
ανοίγοντας την προοπτική των ασύρματων, μη επεμβατικών (non-invasive) 
επιθέσεων από παράπλευρα κανάλια, σε βαθμό μεγαλύτερο από τις συσκευές 
που απαιτούν επαφή (contact devices). Διάφορες μορφές επιθέσεων είναι [66]:

 οι  χρονομετρημένες  επιθέσεις  (timing attacks),  οι  οποίες  εξάγουν 
πληροφορίες που βασίζονται σε μεταβολές στον ρυθμό με τον οποίο 
γίνονται οι υπολογισμοί μιας συσκευής στόχου

 οι  επιθέσεις  ανάλυσης  ενέργειας (power analysis attacks) που 
εκμεταλλεύονται μετρήσιμες μεταβολές στην κατανάλωση ενέργειας. 
Οι  επιθέσεις  ανάλυσης  ενέργειας  καθώς  και  οι  χρονομετρημένες 
επιθέσεις  αποτελούν τις  δύο  επικρατέστερες  μορφές  επιθέσεων που 
σχετίζονται  με  τα  παράπλευρα  κανάλια  και  μελετώνται  από  την 
κοινότητα που ασχολείται με θέματα ασφαλείας.

 Η  διακοπή  ενέργειας  (power interruption) και  η  ελαττωματική/  
λανθασμένη  επαγωγή  (fault induction) είναι  συσχετιζόμενες  και  πιο 
ενεργές μορφές επίθεσης.  

Οι  από  αέρος  χρονομετρημένες  επιθέσεις  (over-the-air timing attacks) 
έναντι  των  RFID ετικετών  φαίνονται  εφαρμόσιμες  αλλά  η 
αποτελεσματικότητά τους αποτελεί ένα θέμα ανοιχτό προς έρευνα. Παρόμοια, 
οι μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών μπορεί να ανοίξει τον δρόμο 
για τις από αέρος επιθέσεις ανάλυσης ενέργειας (over-the-air power analysis 
attacks).  Κάποια  πρώτη  έρευνα  στον  χώρο  αυτό  έχει  ξεκινήσει  από  τους 
Carluccio, Lemke, και Paar [17].

3)    Επιθέσεις  αναμετάδοσης  (Relay attacks): Η  απειλή  των  επιθέσεων 
αναμετάδοσης  ή  των  επιθέσεων  του  ενδιάμεσου  (man-in-the-middle) 
παραμένει αναπόφευκτη, όσο καλά και να είναι σχεδιασμένα τα πρωτόκολλα 
κρυπτογράφησης  σε  μια  RFID συσκευή  και  όσο  ισχυρά  και  να  είναι  τα 
κρυπτογραφικά  βασικά  στοιχεία.  Οι  επιθέσεις  αυτές  μπορούν  να 
παρακάμψουν οποιοδήποτε  πρωτόκολλο κρυπτογράφησης,  ακόμα και  αυτά 
των  δημοσίων  κλειδιών.  Μάλιστα,  δεδομένου  του  περιορισμένου  εύρους 
ανάγνωσης των ετικετών, πολλές εφαρμογές ασφαλείας της τεχνολογίας RFID 
συμπεριλαμβάνουν  μια  υπόθεση  σχετικά  με  την  φυσική  εγγύτητα   των 
ετικετών  και  των  αναγνωστών.  Έτσι,  οι  βασικές  προϋποθέσεις  για  την 
ασφάλεια αποτυγχάνουν, αν για παράδειγμα μια κάρτα εγγύτητας (proximity 
card) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει μια πόρτα ή αν μια πιστωτική 
κάρτα  που  βασίζεται  στην  τεχνολογία  RFID μπορεί  να  επηρεάσει  μια 
πληρωμή από απόσταση ενός χιλιομέτρου. 
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Το κακό με την επίθεση αναμετάδοσης είναι ότι υπονομεύει τις υποθέσεις 
για την εγγύτητα σε ένα RFID σύστημα. Σύμφωνα με τον Kfir και Wool [78], 
αυτός ο τύπος επίθεσης περιλαμβάνει δύο συσκευές που επικοινωνούν, ένα 
παράσιτο  (leech)  και  ένα  φάντασμα  (ghost).  Ο  επιτιθέμενος  τοποθετεί  το 
παράσιτο (leech) κοντά στην RFID συσκευή στόχο και το φάντασμα κοντά σε 
ένα  αναγνώστη  στόχο.  Η  ενδοεπικοινωνία  του  παρασίτου  και  του 
φαντάσματος  δημιουργεί  την  αίσθηση  της  φυσικής  εγγύτητας  μεταξύ  της 
RFID συσκευής  στόχου  και  του  αναγνώστη  στόχου,  ενώ  στην 
πραγματικότητα  μπορεί  να  βρίσκονται  πολύ  μακριά  το  ένα  από  το  άλλο. 
Μάλιστα οι Kfir και Wool (KW) μοντελοποίησαν την απόσταση λειτουργίας 
ενός ζεύγους παρασίτου- φαντάσματος σε ένα ISO 14443 σύστημα, όπου το 
ονομαστικό εύρος ανάγνωσης είναι τα 10  cm και μελέτησαν απλά σχέδια/ 
τύπους παρασίτου και φαντάσματος, που βασίζονται σε NFC συσκευές. 47 Οι 
KW συμπέραναν ότι ένα παράσιτο μπορεί να λειτουργήσει σε μια απόσταση 
τουλάχιστον 50 cm από μια RFID συσκευή στόχο, ενώ το φάντασμα μπορεί 
να λειτουργήσει σε μια απόσταση μέχρι 50  m από ένα αναγνώστη στόχο. Η 
απόσταση μεταξύ του παρασίτου και του φαντάσματος μπορεί κατά κανόνα 
να είναι σχεδόν απεριόριστη, σίγουρα πάντως της τάξεως των χιλιομέτρων. 

Πρόσφατα ο Hancke [53] ανέπτυξε μια επίθεση αναμετάδοσης έναντι μιας 
ISO 14443 έξυπνης κάρτας μη-επαφής (contactless) και πέτυχε απόσταση 50 
μέτρων μεταξύ του παρασίτου και του φαντάσματος. 

Για τις RFID επιθέσεις αναμετάδοσης, που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 
πεδίο έρευνας, έχουν σχεδιαστεί διάφορα μέτρα αντιμετώπισης όπως [66]:

    Τα pushbuttons ή τα αφαιρούμενα (removable) Faraday κλουβιά τα 
οποία επιβεβαιώνουν την πρόθεση του χρήστη, ή την εισαγωγή PINs 
από τον  χρήστη  σε  RFID αναγνώστες.  Όμως  τα  μέτρα αυτά  είναι 
ακατάλληλα/ μη βολικά. Η θωράκιση των αναγνωστών από τα  RF 
σήματα  (RF shielding)  μπορεί  κατά  κανόνα  να  περιορίσει  την 
κατεύθυνση  των  ραδιοκυμάτων  οπότε  και  την  πιθανή  θέση  ενός 
φαντάσματος.

    Οι  χρονομετρήσεις (timing measurements) που ενώ αποτελούν ένα 
συχνά  προβλεπόμενο  μέτρο  αντιμετώπισης,  δεν  έχουν  μελετηθεί 
αρκετά  από  την  ερευνητική  κοινότητα.  Μάλιστα  ο  Hancke 
παρατήρησε  ότι  στην  πράξη  ένα  σύστημα  αναμετάδοσης  (relay) 
επιφέρει/  προκαλεί  κάποιο  χρόνο  ανάγνωσης  και  όχι  μια  απλή 
ανάκριση της συσκευής [53]. 

    Ο  Hancke μαζί με τον  Kuhn [54] σχεδίασαν ένα πρωτόκολλο το 
οποίο περιορίζει την απόσταση μεταξύ ενός αναγνώστη και μιας  RF 
συσκευής,  αλλά απαιτεί  ειδικό σχεδιασμό πρωτοκόλλου και  χρήση 
επικοινωνίας πολύ μεγάλου εύρους (ultra-wide-band). 

    Οι Fishkin et al. έχουν περιγράψει ένα σχήμα στο οποίο μια ετικέτα 
μπορεί να υπολογίσει την απόστασή της από ένα αναγνώστη [40], μια 
προσέγγιση  που  μπορεί  να  περιορίσει  το  περιθώριο  ελιγμού  του 
παρασίτου. 

47 Υπάρχουν ήδη κάποια κινητά τηλέφωνα τα οποία περιλαμβάνουν την λειτουργία NFC. 
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    Ένα  ακόμη  πιθανό  μέτρο  αντιμετώπισης  των  επιθέσεων 
αναμετάδοσης  είναι  ο  τοπικός  εντοπισμός  της  ετικέτας  (tag 
localization),  πχ  χαλαρός  προσδιορισμός  της  θέσης  της  ετικέτας. 
Ωστόσο αυτός ο τοπικός εντοπισμός αποτελεί πρόκληση από τεχνικής 
απόψεως  [39].  Σε  τελική  ανάλυση,  οι  ευαίσθητες  RF συναλλαγές 
μπορεί να επωφεληθούν από τις φορητές συσκευές όπως τα κινητά 
τηλέφωνα,  τα  οποία  μπορούν  να  προσφέρουν  πιο  επιτηδευμένα 
αντίμετρα  απ’  ότι  οι  ετικέτες.  Για  παράδειγμα,  ένα  τηλέφωνο 
εξοπλισμένο με ένα GPS δέκτη μπορεί να υπογράψει ψηφιακά την πιο 
πρόσφατη  τοποθεσία  που  έχει  παρατηρηθεί.  Εν  τω  μεταξύ,  οι 
επιθέσεις  αναμετάδοσης  αποτελούν  ένα  πολύ  σημαντικό  πεδίο 
έρευνας.

5.5.4 Κακόβουλο λογισμικό

   Για την προστασία των RFID συστημάτων από το κακόβουλο λογισμικό θα πρέπει 
να ληφθούν κάποια μέτρα όπως [97]:

• Έλεγχος των ορίων (bounds checking): Ο έλεγχος των ορίων είναι ένα μέσο 
εντοπισμού εάν ένας δείκτης (index) βρίσκεται εντός των ορίων ενός πίνακα. 
Συνήθως  διενεργείται  από  τον  μεταγλωττιστή  (compiler)  για  να  μην 
προκληθούν  καθυστερήσεις  κατά  την  εκτέλεση.  Οι  γλώσσες 
προγραμματισμού που ενισχύουν τον έλεγχο κατά τον χρόνο εκτέλεσης όπως 
οι Ada, Visual Basic, Java και C#,  δεν χρειάζονται έλεγχο ορίων. Ωστόσο, αν 
το  RFID ενδιάμεσο λογισμικό είναι γραμμένο σε άλλες γλώσσες θα πρέπει 
κατά την μεταγλώττιση να γίνεται έλεγχος των ορίων.

• Αποστείρωση της εισόδου: Αντί να αφαιρούνται ρητά ειδικοί χαρακτήρες, 
είναι ευκολότερο να γίνεται αποδοχή μόνο των δεδομένων που περιέχουν τους 
κοινούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (0-9, a-z, A-Z). Βέβαια δεν είναι πάντα 
εύκολο να εξαλείφονται όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες , καθώς μια RFID ετικέτα 
πχ σε ένα βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει το όνομα του εκδότη 
O’ Reilly.

• Απενεργοποίηση  των  back-end γλωσσών  προγραμματισμού  με 
μικροεντολές: Το  RFID ενδιάμεσο  λογισμικό  που  χρησιμοποιεί  τo HTTP 
πρωτόκολλο μπορεί να μετριάσει την εισαγωγή προγραμμάτων μικροεντολών 
(script) εξαλείφοντας την υποστήριξη για προγραμματισμό με μικροεντολές 
(scripting)  από  τον  HTTP πελάτη.  Αυτό  μπορεί  να  περιλαμβάνει  την 
απενεργοποίηση  των  γλωσσών  τόσο  από  την  πλευρά  του  πελάτη  (πχ 
Javascript,  Java,  VBScript,  ActiveX,  Flash)  όσο  και  από  την  πλευρά  του 
εξυπηρετητή (πχ Server Side Includes). 

• Περιορισμός  των  αδειών  της  βάσης  δεδομένων  και  διαχωρισμός  των 
χρηστών: Η σύνδεση στην βάση δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιεί όσο 
το δυνατόν ελάχιστα δικαιώματα.  Οι  πίνακες  θα πρέπει  να  είναι  μόνο για 
ανάγνωση ή απροσπέλαστες επειδή έτσι περιορίζεται η ζημιά που προκαλούν 
οι  επιτυχημένες  επιθέσεις  εισαγωγής  κώδικα.  Κρίσιμη  είναι  και  η 
απενεργοποίηση  της  εκτέλεσης  πολλαπλών  SQL δηλώσεων  (statement)  σε 
ένα και μόνο ερώτημα (query). 
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• Απομόνωση  του  εξυπηρετητή  του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού: Η 
διακύβευση του εξυπηρετητή του RFID ενδιάμεσου λογισμικού δεν θα πρέπει 
να  συνεπάγεται  αυτόματη  χορήγηση  πλήρους  άδειας  πρόσβασης  στην 
υπόλοιπη back-end υποδομή. 

• Εξέταση του κώδικα: Η συχνή και λεπτομερής εξέταση του πηγαίου κώδικα 
του  RFID ενδιάμεσου  λογισμικού  καθιστά  λιγότερο  πιθανή  την  ύπαρξη 
λαθών/ σφαλμάτων (bugs) που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί. Ειδικότερα, 
τα  «σπιτικά»  (“home-grown”)  RFID ενδιάμεσα  λογισμικά  θα  πρέπει  να 
ελέγχονται  αυστηρά  σε  αντίθεση  με  τα  ευρέως  διανεμημένα  εμπορικά  ή 
ανοιχτού-κώδικα  RFID ενδιάμεσα λογισμικά που είναι  λιγότερο πιθανό να 
περιέχουν σφάλματα. [97]

5.5.5 Άλλα μέτρα αντιμετώπισης

5.5.5.1 Κλείδωμα κατακερματισμού (Hash Lock)

Οι μηχανισμοί  ελέγχου πρόσβασης συχνά βασίζονται σε αρχές κρυπτογράφησης 
δημοσίου  κλειδιού  ή  συμμετρικής  κρυπτογράφησης,  οι  οποίες  απαιτούν  διανομές 
κλειδιών με ασφαλή τρόπο. Το κακό όμως είναι  ότι  οι  σύγχρονες ετικέτες  RFID, 
στερούνται  των  υπολογιστικών  πόρων  για  να  υποστηρίξουν  αυτούς  τους 
παραδοσιακούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης. 

Στην  ενότητα  αυτή  παρουσιάζεται  ένας  απλός  μηχανισμός  ελέγχου  πρόσβασης 
βασισμένος σε μονόδρομες συναρτήσεις κατακερματισμού, με το όνομα κλείδωμα 
κατακερματισμού.  Στον  μηχανισμό  αυτό  οι  ετικέτες  εφοδιάζονται  η  κάθε  μία 
ξεχωριστά  με  μία  συνάρτηση  κατακερματισμού  αν  και  στην  πράξη,  ένας 
βελτιστοποιημένος μέσω υλικού κατακερματισμός με κρυπτογράφηση θα επαρκούσε. 
Κάθε ετικέτα η οποία υποστηρίζει τον κατακερματισμό, θα κρατάει ένα μέρος της 
μνήμης δεσμευμένο για ένα προσωρινό metaID. Οι ετικέτες θα λειτουργούν είτε σε 
κατάσταση κλειδώματος,  είτε  ξεκλειδώματος και  αυτές οι  καταστάσεις  μπορεί  να 
ορίζονται αυθαίρετα για διαφορετικούς σχεδιασμούς ετικετών. Τέλος, θα υποθέσουμε 
ότι  μια  ετικέτα  σε  ξεκλειδωμένη  κατάσταση  θα  προσφέρει  την  πλήρη 
λειτουργικότητά της, σε κάθε κοντινό της αναγνώστη. 

Κλείδωμα

Η διαδικασία του κλειδώματος κατακερματισμού έχει ως εξής:
 Ο ιδιοκτήτης  της  ετικέτας,  αρχικά  κλειδώνει  τις  ετικέτες  διαλέγοντας  ένα 

κλειδί στην τύχη και μετά υπολογίζοντας την τιμή του κλειδιού με την χρήση 
της  συνάρτησης  κατακερματισμού.  Το  αποτέλεσμα  της  συνάρτησης 
κατακερματισμού, προσδιορίζεται ως metaID, το οποίο είναι metaID ← hash 
(key). 

 Έπειτα ο ιδιοκτήτης της ετικέτας αποθηκεύει τα  metaID πάνω στην ετικέτα 
και την ρυθμίζει ως κλειδωμένη. Το γράψιμο των metaID, μπορεί να συμβεί 
είτε μέσω της διεπαφής  RF, είτε μέσω ενός καναλιού φυσικής επικοινωνίας 
για πρόσθετη ασφάλεια. 
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 Μια  ετικέτα,  μόλις  λάβει  μια  τιμή  metaID μπαίνει  σε  κατάσταση 
κλειδώματος. Όταν μια ετικέτα είναι σε κατάσταση κλειδώματος, απαντά σε 
όλα  τα  αιτήματα  μόνο  με  το  metaID της  και  δεν  προσφέρει  καμία  άλλη 
λειτουργικότητα. 

 Στο τέλος, ο ιδιοκτήτης της ετικέτας σώζει το κλειδί και το  metaID σε μια 
βάση δεδομένων για την οποία  υπάρχει ευρετήριο/δείκτης στο metaID. 

Τα βήματα αυτά για το κλείδωμα της ετικέτας συνθέτουν ένα πρωτόκολλο το οποίο 
συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

1.  Ο  αναγνώστης  R διαλέγει  ένα  τυχαίο  κλειδί  και  υπολογίζει  το 
metaID:=hash(κλειδί).
2. Ο R γράφει το metaID στην ετικέτα Τ 
3. Η ετικέτα T μπαίνει σε κατάσταση κλειδώματος.
4. Ο R αποθηκεύει το ζευγάρι (metaID, κλειδί) τοπικά.

Ξεκλείδωμα

Για να ξεκλειδωθεί μία ετικέτα:
 ο  ιδιοκτήτης  πρώτα υποβάλλει  ένα  αίτημα στο  metaID της  ετικέτας  και 

αφού μάθει την τιμή του, την χρησιμοποιεί για να βρει το κλειδί στην βάση 
δεδομένων. 

 Ο ιδιοκτήτης στέλνει την τιμή του κλειδιού στην ετικέτα, η οποία εφαρμόζει 
την  συνάρτηση κατακερματισμού στην τιμή  που  έλαβε  και  συγκρίνει  το 
αποτέλεσμα με αυτό του αποθηκευμένου metaID. 

 Αν οι τιμές ταιριάζουν μεταξύ τους, δηλαδή αν hash(κλειδί)= =metaID, τότε 
η  ετικέτα  ξεκλειδώνεται  και  προσφέρει  την  πλήρη  λειτουργικότητά  της 
στους κοντινούς της αναγνώστες. 

   Το  πρωτόκολλο  αυτό  για  το  ξεκλείδωμα  μιας  κλειδαριάς  κατακερματισμού 
περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: 

1. Ο αναγνώστης R υποβάλλει αίτημα στην ετικέτα T για το metaID της. 
2. Ο R συμβουλεύεται τα (metaID, κλειδί) τοπικά.
3. Ο R στέλνει το κλειδί στην ετικέτα T.
4. Αν ισχύει (hash(κλειδί)= =metaID),  η ετικέτα  T ξεκλειδώνεται.
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Εικόνα 33. Ένας αναγνώστης ξεκλειδώνει μια ετικέτα με την χρήση κατακερματισμού
Πηγή: [114]

Το ίδιο  πρωτόκολλο  απεικονίζεται  και  στην παραπάνω εικόνα,  αλλά πρέπει  να 
επισημανθεί ότι για την αποφυγή της εξαπάτησης των ξεκλείδωτων ετικετών, αυτές 
θα  πρέπει  να  ξεκλειδώνονται  για  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  για  να 
πραγματοποιήσουν μια λειτουργία προτού ξανακλειδωθούν.

Το  σχήμα  αυτό  αποτρέπει  τους  μη  εξουσιοδοτημένους  αναγνώστες  από  το  να 
διαβάσουν  τα  περιεχόμενα  της  ετικέτας,  καθώς  βασίζεται  στην  δυσκολία  της 
αντιστροφής  μιας  μονόδρομης  συναρτήσεως.  Προσπάθειες  πλαστογράφησης 
μπορούν να ανιχνευτούν μέσω αυτού του σχεδίου, αλλά δεν μπορούν να αποτραπούν. 
Ένας εχθρός μπορεί να υποβάλλει αίτημα σε μια ετικέτα για το metaID της και μετά 
να  πλαστογραφήσει  αυτή  την  ετικέτα,  παρουσιάζοντας  την  σε  έναν  νόμιμο 
αναγνώστη κατά την πραγματοποίηση μιας επίθεσης αναμετάδοσης (replay attack). 
Ένα νόμιμος αναγνώστης θα αποκαλύψει το κλειδί στην πλαστογραφημένη ετικέτα. 
Παρόλα αυτά μπορεί ο αναγνώστης να ελέγξει τα περιεχόμενα της ετικέτας (συχνά 
αναφερόμενα ως ID της ετικέτας) σε αντιδιαστολή με αυτά της βάσης δεδομένων για 
να  πιστοποιήσει  ότι  αυτά  σχετίζονται  με  το  σωστό  metaID.  Η  ανίχνευση  μιας 
ασυνέπειας,  τουλάχιστον  προειδοποιεί  έναν  αναγνώστη  ότι  μια  επίθεση 
πλαστογράφησης μπορεί να έχει συμβεί.

Το  σχήμα  του  κλειδώματος  κατακερματισμού  απαιτεί  μόνο  την  εφαρμογή  μιας 
συναρτήσεως κατακερματισμού στην ετικέτα και την διαχείριση των κλειδιών στο 
back-end σύστημα. Τα κλειδώματα κατακερματισμού μπορούν να επεκταθούν στο να 
παρέχουν  έλεγχο  πρόσβασης  για  πολλαπλούς  χρήστες  ή  κάποια  άλλη 
λειτουργικότητα για τις ετικέτες, όπως η πρόσβαση για εγγραφή. Οι ετικέτες μπορούν 
να  λειτουργήσουν  ως  αναγνωριστικά  αντικειμένων  όσο  είναι  σε  κατάσταση 
κλειδώματος χρησιμοποιώντας τα metaID για αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων. Αυτό 
επιτρέπει σε τρίτους χρήστες να κατασκευάσουν τις δικές τους προσωπικές βάσεις 
δεδομένων  και  να  εκμεταλλευτούν  την  λειτουργικότητα  των  ετικετών,  χωρίς 
απαραιτήτως  να  έχουν  υπό την  ιδιοκτησία  τους  τις  ετικέτες.  Δυστυχώς,  αφού  τα 
metaID λειτουργούν  ως  αναγνωριστικά,  με  το  σχήμα  αυτό  είναι  δυνατή  η 
παρακολούθηση των ατόμων.  
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5.5.5.2 Τυχαίο κλείδωμα κατακερματισμού 

   Στο  τυχαίο  κλείδωμα  κατακερματισμού  (randomized hash lock),  που 
χρησιμοποιείται  για  την  αποφυγή της  παρακολούθησης  των  ετικετών,  οι  ετικέτες 
είναι εφοδιασμένες με μια μονόδρομη συνάρτηση κατακερματισμού (όπως και στο 
κλείδωμα  κατακερματισμού),  απλά  τώρα  έχουμε  επιπλέον  μια  γεννήτρια  τυχαίων 
αριθμών. Η περίληψη του πρωτοκόλλου αυτού παρουσιάζεται παρακάτω:

3. Ο αναγνώστης R ανακρίνει μια ετικέτα T
4. Η  Τ  παράγει  μια  τυχαία  nonce R και  υπολογίζει  μέσω  συνάρτησης 

κατακερματισμού το nonce αυτό συνδεδεμένο με το ID της ετικέτας,  δηλαδή 
hash(ID||R)

5. Η Τ αποστέλλει το (R, hash(ID||R)) στον R
6. O R υπολογίζει το hash(IDi||R) για όλες τις γνωστές του τιμές IDi

7. Αν ο R βρει ένα πανομοιότυπο τέτοιο ώστε hash(IDj||R)= = hash(ID||R), τότε 
ο R στέλνει το IDj στην Τ

8. Η Τ ξεκλειδώνει τον εαυτό της εφόσον παραλάβει IDj= = ID

Εικόνα 34.  Ένας αναγνώστης ξεκλειδώνει μια ετικέτα της οποίας το ID είναι k, στο τυχαίο κλείδωμα 
κατακερματισμού
Πηγή: [114]

5.5.5.3 Συμφωνία ασύμμετρου κλειδιού

   Οι αναγνώστες μπορούν να επωφεληθούν από την ασυμμετρία των εμπρόσθιων και 
οπίσθιων καναλιών ώστε να μεταδώσουν ευαίσθητες τιμές, όπως τα κλειδιά. Για την 
ακρίβεια,  έστω  ότι  ένας  αναγνώστης  πρέπει  να  μεταδώσει  την  τιμή  u σε  μια 
μοναδικοποιημένη ετικέτα (singulated tag). Η ετικέτα αυτή μπορεί να παράγει μια 
τυχαία τιμή r  ως ένα one-time-pad και να το μεταδώσει καθαρά στο οπίσθιο κανάλι. 
Ο αναγνώστης τώρα μπορεί να αποστείλει το  u  r στο εμπρόσθιο κανάλι. Αν οι 
ωτακουστές βρίσκονται έξω από το οπίσθιο κανάλι, το μόνο που θα ακούσουν είναι 
το u  r  και το u αποτελεί μια πληροφορία που θεωρητικώς είναι ασφαλής.

5.5.5.4 Πείραγμα και ξεχώρισμα 

   Ένα ακόμα μέτρο που αποτρέπει το κρυφάκουσμα στο εμπρόσθιο κανάλι είναι η 
μετάδοση από τον αναγνώστη κάποιων εντολών για «πείραγμα/ κορόϊδεμα» (chafing 
and winnowing),  με  σκοπό  να  προκληθεί  σύγχυση  ή  διάλυση  στα  δεδομένα  που 
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συλλέγονται  από τους ωτακουστές.  Αφού αποφασιστεί ένα κοινό μυστικό (shared 
secret)  οι  εντολές  αυτές  μπορούν να φιλτραριστούν ή να «κοσκινιστούν» από τις 
ετικέτες με την χρήση ενός απλού MAC.

5.5.5.5 Μονάδες εντοπισμού

   Τα  περιβάλλοντα  που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  RFID μπορούν  να  είναι 
εφοδιασμένα με συσκευές ώστε να εντοπίζουν τις μη-εξουσιοδοτημένες αναγνώσεις ή 
τις αντικανονικές/ ακανόνιστες μεταδόσεις σε συχνότητες στις οποίες λειτουργούν οι 
ετικέτες. Εξαιτίας του δυνατού σήματος του εμπρόσθιου καναλιού, ο εντοπισμός των 
άλλων αναγνωστών  αποτελεί ένα απλό ζήτημα. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση στα 
έξυπνα ράφια μονάδων για τον εντοπισμού των μη-εξουσιοδοτημένων ανακρίσεων 
και  των  παρεμβολών  παρασίτων  (jamming),  θα  βοηθήσει  στον  εντοπισμό  και 
αναγνώριση των επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών.

5.5.5.6 Ετικέτες που φωνάζουν 

Οι συσκευές εντοπισμού μπορούν να επεκταθούν έτσι ώστε να εντοπίζουν το πότε 
απενεργοποιούνται  οι  ετικέτες.  Για  την  ακρίβεια,  η  Sarma [114]  προτείνει  τον 
σχεδιασμό ετικετών που θα «φωνάζουν» (“scream”) όταν θανατώνονται. Η κραυγή 
αυτή μπορεί να είναι ένα σήμα το οποίο εκπέμπεται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα 
και  η  ενσωμάτωση  του  εντοπισμού  κραυγών  στα  έξυπνα  ράφια  θα  αποτελεί  ένα 
ακόμα βοήθημα για τον εντοπισμό των επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών.

5.5.5.7 Τυπωμένο κύριο κλειδί

Για να μπορούν οι τελικοί χρήστες να έχουν πρόσβαση στην λειτουργικότητα των 
ετικετών  που  είναι  προσαρτημένες  στα  αντικείμενα  τα  οποία  έχουν αγοράσει,  θα 
μπορούσε  να  υπάρχει  τυπωμένο  ένα  κύριο  κλειδί  μέσα  στην  συσκευασία  του 
προϊόντος, πιθανώς με την μορφή ενός ραβδωτού κώδικα ή ενός δεκαδικού αριθμού. 
(Παρόμοιος μηχανισμός προτείνεται και για τα χαρτονομίσματα). Μετά την αγορά 
ενός αντικειμένου, ο καταναλωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το κύριο κλειδί πχ 
για να συγκρατήσει (toggle) μια ετικέτα από το κλείδωμα με κατακερματισμό. Το 
κύριο  κλειδί  μπορεί  ακόμα  να  λειτουργήσει  ως  ένας  μηχανισμός  ανάκτησης  του 
κλειδιού,  επιτρέποντας  έτσι  στους  χρήστες  να  ξεκλειδώσουν  τις  ετικέτες  για  τις 
οποίες  έχουν χάσει  τα  κλειδιά.  Επιπρόσθετα,  αφού  το  κύριο  κλειδί  θα  πρέπει  να 
αναγνωστεί  οπτικώς  από  το  εσωτερικό  της  συσκευασίας,  οι  επιτιθέμενοι  δεν  θα 
μπορούν να  το  αποκτήσουν παρά μόνο αν  πάρουν και  την  ίδια  την  συσκευασία. 
Μάλιστα για επιπρόσθετη ασφάλεια, μπορεί να απαιτείται όλες οι λειτουργίες που 
αξιοποιούν το κύριο κλειδί, να χρησιμοποιούν ένα φυσικό κανάλι επαφής παρά την 
RF. [114]

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 165



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

5.6 Νομοθεσία

Με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί, γίνεται αντιληπτό πως η τεχνολογία  RFID 
άλλοτε  άθελα  και  άλλοτε  ηθελημένα,  μπορεί  να  εισβάλλει  στο  χώρο  της 
ιδιωτικότητας αλλά και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος Philippe Lemoine, προσδιορίζει τέσσερεις «παγίδες», 
οι  οποίες υποβαθμίζουν κάποιες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της τεχνολογίας 
RFID στο χώρο της ιδιωτικής ζωής και του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού48 του 
ατόμου [85] [121]:

1) Τα δεδομένα που αποθηκεύονται συνήθως στις ετικέτες δεν έχουν μεγάλη 
αξία (πχ πόσο σημασία μπορεί να έχει ο σειριακός αριθμός ενός κουτιού 
με χυμό;)

2) Οι ετικέτες τοποθετούνται κυρίως σε πράγματα και δεν εμφυτεύονται σε 
ανθρώπους.

3) Η Ευρώπη έχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των πολιτών, σε σχέση με 
τις  ΗΠΑ  όπου  βρίσκονται  τα  κέντρα  τεχνολογικής  έρευνας  για  τις 
εφαρμογές RFID.

4) Ο  πολίτης  δεν  μπορεί  να  αντιληφθεί  πότε  γίνεται  η  συλλογή  και 
επεξεργασία  των  πληροφοριών  που  τον  αφορούν,  αφού  δεν  μπορεί  να 
αντιληφθεί  ούτε   την  παρουσία  ούτε  την  αυτόματη  ενεργοποίηση  του 
συστήματος  RFID. 

Τα παραπάνω σημεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς: 
Στο  πρώτο  σημείο/παγίδα,  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα 

οποιουδήποτε  να  αποκομίσει  πλήθος  πληροφοριών  για  ένα  πρόσωπο  αν 
διασταυρούμενα συγκεντρώσει και αναλύσει τις πληροφορίες από όλες τις ετικέτες 
που φέρει το συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Στο  δεύτερο  σημείο,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  η  τεχνολογία  RFID ήδη 
χρησιμοποιείται σε ζωντανούς οργανισμούς όπως είναι τα ζώα αλλά και οι άνθρωποι. 

Στο  τρίτο  σημείο,  παραγνωρίζεται  το  γεγονός  ότι  η  τεχνολογία  RFID γνωρίζει 
υιοθέτηση και επέκταση στην Ευρώπη με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα 
να μην προλάβει πιθανότατα να περιφρουρηθεί με τα υψηλά πρότυπα της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο τέταρτο σημείο επισημαίνεται ότι ο αόρατος τρόπος παρουσίας και λειτουργίας 
της τεχνολογίας RFID συνεπάγεται την έλλειψη ατομικής εγρήγορσης του προσώπου 
καθώς εν αγνοία του γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. [121]

Εξαιτίας  των  παραπάνω  παγίδων  αλλά  και  διαφόρων  άλλων  προβλημάτων 
ασφάλειας και ιδιωτικότητας που παρατηρούνται κατά την χρήση της τεχνολογίας 
RFID, κρίνεται απολύτως αναγκαία η διευθέτηση κανόνων που θα ρυθμίζουν την 
λειτουργία της και οι οποίοι που θα κινούνται στην κατεύθυνση της προστασίας της 
ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν 
ήδη  αρκετές  νομοθετικές  προσπάθειες  και  ρυθμίσεις  σε  διάφορες  χώρες,  που 
παραθέτονται ενδεικτικά:

48 Πληροφοριακός αυτοκαθορισμός είναι το δικαίωμα του ατόμου να καθορίζει ποιος, τι, από πού και 
για ποιο σκοπό θα πληροφορείται γι’αυτό.
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5.6.1. ΗΠΑ

Οι Αμερικάνοι πολίτες αισθανόμενοι φόβο απέναντι στην νέα τεχνολογία  RFID η 
οποία κρύβει κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, είναι οι πρώτοι που αντέδρασαν στην 
εφαρμογή της. Η αντίδρασή τους είναι απολύτως δικαιολογημένη καθώς στις ΗΠΑ 
δεν υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία που να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, εν 
αντιθέσει  με  την  Ευρώπη που είναι  πιο  ευαισθητοποιημένη στο  θέμα αυτό.  Έτσι 
πολλές ήταν οι πολιτείες στην Αμερική που κινήθηκαν νομοθετικά είτε με την μορφή 
προτάσεων είτε με την μορφή νομοθεσιών. 

5.6.1.1 Καλιφόρνια

Για παράδειγμα στην πολιτεία της Καλιφόρνια κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο στην 
Γερουσία, το οποίο καθορίζει ορισμένες υποχρεώσεις για τον χρήστη της τεχνολογίας 
RFID. Στις υποχρεώσεις αυτές ανήκουν:

 η γραπτή συναίνεση του ατόμου πριν από την επεξεργασία προσωπικών του 
δεδομένων ή τη διαβίβασή τους σε τρίτους

 η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την  εξασφάλιση τόσο της  ασφαλούς 
συλλογής όσο και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, 

 η  λήψη  κατάλληλων  μέτρων  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ότι  πρόσβαση  στα 
δεδομένα  θα  έχουν  μόνο  τα  πρόσωπα  που  είναι  εξουσιοδοτημένα  να 
χειρίζονται το σύστημα RFID

 η  αφαίρεση  ή  καταστροφή  της  ετικέτας  του  προϊόντος  πριν  ο  αγοραστής 
εγκαταλείψει το κατάστημα. 

Το νομοσχέδιο που βασίστηκε στις  παραπάνω υποχρεώσεις  υιοθετήθηκε από τη 
Γερουσία, αλλά στην τελική του μορφή δεν περιείχε την υποχρέωση της έγγραφης 
συγκατάθεσης  του  ατόμου  πριν  από  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  του 
δεδομένων ή την διαβίβασή τους σε τρίτους, ούτε την υποχρέωση καταστροφής της 
ετικέτας του προϊόντος πριν ο αγοραστής απομακρυνθεί από το κατάστημα.  [106] 
[121] 

5.6.1.2 Γιούτα

Στην  πολιτεία  της  Γιούτα  συζητείται  η  «RFID-Κίνηση  για  το  Δικαίωμα  να 
Γνωρίζεις» (Radio Frequency Identification – Right to Know Act). Στο κείμενο αυτό 
εκφράζονται  κάποιες  απαιτήσεις  μέσω  διαφόρων  τροποποιήσεων  για  τα 
καταναλωτικά αγαθά ή συσκευασίες που περιέχουν ή μεταφέρουν μια RFID ετικέτα 
[90] [121]: 

 η ετικέτα θα πρέπει να δηλώνει, κατ’ ελάχιστο ότι το καταναλωτικό προϊόν ή 
συσκευασία περιέχει ή μεταφέρει μια RFID ετικέτα

 θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ότι  η  ετικέτα  μπορεί  να  μεταδώσει  μοναδικές 
πληροφορίες αναγνώρισης σε ένα ανεξάρτητο αναγνώστη τόσο πριν όσο και 
μετά την αγορά του προϊόντος

 η ετικέτα θα πρέπει να είναι σε εμφανές μέγεθος και τοποθεσία και τυπωμένη 
με τέτοιο τρόπο ώστε υπάρχει αντίθεση με το φόντο στο οποίο εμφανίζεται.
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Για την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών το κείμενο αυτό ορίζει ότι 
οι επιχειρήσεις49 δεν θα πρέπει [90] [121]:

• να συνδυάζουν και  να συνδέουν τις  μη-δημόσιες προσωπικές  πληροφορίες 
κάποιου  με  τις  πληροφορίες  αναγνώρισης  (identification information)  της 
RFID ετικέτας. Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 
μόνο όσες απαιτούνται για την διαχείριση των απογραφών.

• να αποκαλύπτουν σε ένα μη-συνεργαζόμενο (nonaffiliated) τρίτο σώμα, είτε 
με  άμεσο  τρόπο  είτε  μέσω  ενός  συνεργάτη,  τις  προσωπικές  μη-δημόσιες 
πληροφορίες50 ενός  ατόμου  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τις  πληροφορίες 
αναγνώρισης της RFID ετικέτας.

• να γίνεται  χρήση των πληροφοριών αναγνώρισης μιας  RFID ετικέτας  έτσι 
ώστε να αναγνωριστεί κάποιο άτομο. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνεται ούτε 
άμεσα, ούτε μέσω ενός συνεργάτη ούτε μέσω ενός μη-συνεργαζόμενου τρίτου 
μέλους.

Σε επόμενη ενότητά της, η  Know to Right Act απευθυνόμενη στον Κυβερνητική 
Επιτροπή  Εμπορίου  (Federal Trade Commision)  δίνει  κατευθύνσεις  ώστε  να 
καθιερωθούν τα κατάλληλα πρότυπα για τις επιχειρήσεις και τα οποία σχετίζονται με 
όσα  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η 
ακεραιότητα  (integrity)  και  εμπιστευτικότητα  (confidentiality)  των  εγγραφών 
(records) και πληροφοριών του ατόμου, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εγγραφές 
των RFID ετικετών δεν ταυτοποιούν (identify) κάποιο άτομο και τέλος θα πρέπει να 
παρέχεται  προστασία  έναντι  προβλεπόμενων  απειλών  ή  κινδύνων  που  μπορεί  να 
προέλθουν  από  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  ή  χρήση  των  εγγραφών  και 
πληροφοριών κάποιου ατόμου.

Στην  συνέχεια,  η  Know to Right Act αναφερόμενη  στην  εκπαίδευση  των 
καταναλωτών και της επιχείρησης, κατευθύνει την Κυβερνητική Επιτροπή Εμπορίου 
ώστε  να  δημοσιεύσει  και   να  διανείμει  έγγραφα  με  σκοπό  την  ενημέρωση  των 
επιχειρήσεων σχετικά με την RFID τεχνολογία και την σημασία της προστασίας της 
ιδιωτικότητας του ατόμου. Στα έγγραφα αυτά, ως ελάχιστα θα πρέπει να υπάρχουν: 
μια  περιγραφή  της  RFID τεχνολογίας,  υποστήριξη  για  την  προστασία  της 
ιδιωτικότητας αλλά και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να συμμορφώνουν τις ενέργειές τους με όσα ορίζονται από την κίνηση αυτή (Know 
to Right Act). [121]

5.6.1.3 ΜΙΤ

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) έχει κάνει τις δικές του 
προτάσεις σχετικά με τα δικαιώματα του ατόμου απέναντι στην τεχνολογία  RFID. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές [43]:
• να ενημερώνονται ποιά προϊόντα έχουν ετικέτες RFID, 

49 Εδώ, στον όρο επιχείρηση περιλαμβάνεται μια εταιρεία, συνεταιρισμός ή κάποια άλλη οντότητα η 
οποία  συλλέγει  ή  ενοποιεί/συσσωματώνει  τις  μη-δημόσιες  (nonpublic)  προσωπικές  πληροφορίες 
κάποιου
50 Ο  όρος  μη-δημόσιες  προσωπικές  πληροφορίες  αναφέρεται  στις  πληροφορίες  που  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να αναγνωρίσει κάποιον
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• να  αφαιρούν  ή  να  απενεργοποιούν  τις  ετικέτες  RFID  από  τα  προϊόντα  που 
αγοράζουν, 

• να χρησιμοποιούν  τις  υπηρεσίες  που προσφέρει  η  τεχνολογία  RFID χωρίς  να 
χρησιμοποιούν απαραιτήτως και τις RFID ετικέτες, 

• να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τροφοδοτείται με το περιεχόμενο 
των ετικετών, 

• να γνωρίζουν πότε, πού και γιατί διαβάζεται το περιεχόμενο των ετικετών που 
τους αφορά.  

Ωστόσο  η  παραπάνω  κωδικοποίηση  των  δικαιωμάτων  δεν  προτείνεται  να 
αποτελέσει  περιεχόμενο  νομοθεσίας,  αλλά  καλούνται  να  το  ακολουθήσουν  οι 
επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID. Έτσι οι καταναλωτές θα 
έχουν  τη  δυνατότητα  να  μποϋκοτάρουν  τις  επιχειρήσεις  που  δεν  υιοθετούν  την 
ενλόγω  κωδικοποίηση.  Μάλιστα  την  κωδικοποίηση  αυτή  και  την  πρόταση  να 
αποτελέσει τη βάση αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων επιδοκιμάζει και ο Ιάπωνας 
Yasujiro Murakami [90],  ο  οποίος  σωστά  προσθέτει  ότι  εάν  οι  επιχειρήσεις  δεν 
υιοθετήσουν  την  παραπάνω  αυτορρύθμιση,  είναι  απαραίτητη  η  νομοθετική 
παρέμβαση.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις ΗΠΑ οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
την  τεχνολογία  RFID είχαν  αρνητική  στάση  σχετικά  με  την  εισαγωγή  ειδικών 
προστατευτικών ρυθμίσεων, αλλά οι καταναλωτές έκαναν σημαντικά βήματα προς 
την  κατεύθυνση  της  θέσπισης  νομοθετικής  ρύθμισης.  Έτσι  με  πρωτοβουλία  της 
«Οργάνωσης  των  Καταναλωτών  κατά  της  προσβολής  της  ιδιωτικότητας  στα 
σουπερμάρκετ  και  (κατά)  της  αριθμητικής  σήμανσης  (Consumer  Against 
Supermarket Privacy Invasion and Numbering: C.A.S.P.I.A.N.), κατατέθηκε πρόταση 
ομοσπονδιακού νόμου, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα και οι συσκευασίες που 
περιέχουν ετικέτες  RFID θα πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη /  προειδοποίηση  η 
οποία θα ενημερώνει τον καταναλωτή ότι οι ετικέτες αυτές μπορούν να διαβιβάσουν 
πληροφορίες μονοσήμαντης ταυτοποίησης σε κάποιον αναγνώστη πριν και μετά την 
αγορά  του προϊόντος στο οποίο τοποθετήθηκε η ετικέτα. [18] [121]

5.6.2 Ιαπωνία

Από το Πανεπιστήμιο του Τόκυο ο Ιάπωνας Yasujiro Murakami προτείνει κάποιους 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να διασφαλίζεται [90] [121]: 

 το κατ’ ελάχιστο η ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή να αφαιρεί την ετικέτα 
ή να την απενεργοποιεί, αφού ενημερωθεί για την ύπαρξη RFID ετικέτας στο 
προϊόν,  για  τη  φύση και  για  το  περιεχόμενό της  καθώς  δεν  είναι  τεχνικά 
δυνατόν να λαμβάνεται εκ των προτέρων η συγκατάθεση του υποκειμένου για 
τη συλλογή δεδομένων στην ετικέτα RFID 

 η ακρίβεια, η πληρότητα και η ενημέρωση των υπό επεξεργασία δεδομένων
 η  συγκεκριμενοποίηση  των  σκοπών  της  επεξεργασίας  κατά  το  χρόνο  της 

συλλογής τους και όχι αργότερα
 η  χρήση  των  δεδομένων  μόνο  για  τους  σκοπούς  για  τους  οποίους 

συλλέχθησαν
 η προστασία των δεδομένων με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
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 η  δημοσιοποίηση  της  πολιτικής  που  ακολουθείται  για  την  ασφάλεια  των 
δεδομένων

 δημοσιοποίηση  της  ταυτότητας  και  της  διεύθυνσης  του  υπεύθυνου 
επεξεργασίας 

 το δικαίωμα του υποκειμένου να αποκαλύπτει, να απαλείφει ή να τροποποιεί 
τα υπό επεξεργασία δεδομένα που τον αφορούν.  

5.6.3 Διεθνής Διάσκεψη

Στο  πλαίσιο  της  25ης  Διεθνούς  Διάσκεψης  των  Εθνικών  Αρχών  Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων,  που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας την 
12.9.2003, εκδόθηκε ψήφισμα για την τεχνολογία RFID, σύμφωνα με το οποίο πρέπει 
να  εφαρμόζονται  οι  βασικές  νομικές  αρχές  για  την  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων  και  της  ιδιωτικότητας,  τόσο κατά  το  στάδιο  της  σχεδίασης  της  RFID 
τεχνολογίας όσο και κατά το στάδιο της εφαρμογής της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με  το  παραπάνω  ψήφισμα,  πρέπει  να  εφαρμόζονται  ενδεικτικά  τα 
ακόλουθα[129][121]: 
o    Προτού γίνει χρήση της τεχνολογίας RFID,  κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας θα 

πρέπει  να  εξετάζει  αν  μπορεί  να  γίνει  χρήση  κάποιων  εναλλακτικών  που  θα 
οδηγήσουν  στο  ίδιο  αποτέλεσμα.  Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  εν  λόγω 
τεχνολογία συνδέεται με προσωπικές πληροφορίες αλλά και με τη δυνατότητα να 
δημιουργηθούν προφίλ καταναλωτών.

o    Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει  ότι  θα πρέπει απαραίτητα να γίνει 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση της τεχνολογίας  RFID, για την 
επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, τότε τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει 
να συλλεχθούν με τρόπο σαφή και διαφανή. 

o Αφού πραγματοποιηθεί η συλλογή των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει στην 
συνέχεια  να  χρησιμοποιηθούν  μόνο  για  τους  σκοπούς,  για  τους  οποίους 
συλλέχθηκαν  και  να  διατηρηθούν  μόνο  για  όσο  χρονικό  διάστημα  είναι 
απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

o Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαλείψουν τα δεδομένα, 
να  απενεργοποιήσουν  ή  να  καταστρέψουν  τις  ετικέτες  τους  αλλά  και  να 
διαγράψουν τα δεδομένα που αυτές περιέχουν.

5.6.4 Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  Ομάδα  του  άρθρου  2951 της  Οδηγίας 
95/46/Ε.Κ.   υιοθέτησε  πρόσφατα  (19  Ιανουαρίου  2005)  κείμενο  εργασίας  για  τα 
ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση 
της τεχνολογίας RFID. [121]

51 Πρόκειται  για  την  «Ομάδα  προστασίας  των  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα»,  που  είναι  συμβουλευτικό  όργανο  της  Ε.Ε.  και  απαρτίζεται  από  έναν 
αντιπρόσωπο της Αρχής ή των Αρχών ελέγχου, που έχει ορίσει  κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε., έναν 
αντιπρόσωπο της Αρχής ή των Αρχών που έχουν συσταθεί για τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας, καθώς και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 170



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

Πιο  συγκεκριμένα,  στο  κείμενο  αυτό  αναφέρεται  ότι  όσοι  διαχειρίζονται  τα 
δεδομένα που  συλλέγονται  μέσω της  τεχνολογίας  RFID (ή  όσοι  εφαρμόζουν  την 
τεχνολογία αυτή), θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες και αρχές έτσι ώστε 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων. Βασικά το 
πλαίσιο που θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά την χρήση της τεχνολογίας RFID, όπως 
και σε κάθε άλλη τεχνολογία, ορίζει από την αρχή ότι «τα συστήματα επεξεργασίας 
(processing) δεδομένων σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο (….) και 
θα πρέπει οποιαδήποτε και αν είναι η εθνικότητα ή ο τόπος κατοικίας των ατόμων, να 
υπάρχει  σεβασμός  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών,  ιδιαίτερα  του 
δικαιώματος της ιδιωτικότητας. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ανάπτυξη του εμπορίου και στην ευημερία 
των ατόμων». [4] 

Επίσης στο κείμενο αυτό μελετούνται τα εξής [4] :

1) Αρχές που σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων

   Αναφορικά με  την ποιότητα των δεδομένων,  όσοι  ελέγχουν/  διαχειρίζονται  τα 
δεδομένα των ετικετών πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω αρχές:

o τα  δεδομένα  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  για  τους  σκοπούς  που 
συλλέχθησαν  και  δεν  θα  πρέπει  να  υπόκεινται  σε  περαιτέρω  ασύμβατη 
επεξεργασία.

o τα  προσωπικά  δεδομένα  θα  πρέπει  να  είναι  σχετικά  με  τους  σκοπούς 
συλλογής τους και όχι αλόγιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται 
συλλογή άσχετων δεδομένων, ενώ σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο τα 
άσχετα δεδομένα θα πρέπει να απορριφθούν. Επίσης υπάρχει η απαίτηση τα 
δεδομένα να είναι ακριβή/ σωστά και ενημερωμένα (kept up-to date).

o τα  προσωπικά  δεδομένα  δεν  θα  πρέπει  να  διατηρούνται  για  διάστημα 
μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθησαν ή έγινε η περαιτέρω επεξεργασία τους.

2) Νομικά ζητήματα για την επεξεργασία των δεδομένων

   Στα περισσότερα σενάρια όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία RFID,  καθορίζεται 
ότι μόνο η συναίνεση του ατόμου μπορεί να νομιμοποιήσει (legitimise) την συλλογή 
πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας αυτής. Για παράδειγμα ένα σουπερμάρκετ που 
τοποθετεί  RFID ετικέτες στις  loyalty κάρτες του, θα χρειαστεί είτε συγκεκριμένες 
συμβατικές  ρυθμίσεις  είτε  την  συναίνεση  του  ατόμου  για  να  συνδεθούν  οι 
προσωπικές  πληροφορίες  που  αποκτήθηκαν  στο  πλαίσιο  απόκτησης  της  loyalty 
κάρτας με τις  πληροφορίες που συλλέχθησαν μέσω της τεχνολογίας  RFID.  Παρά 
ταύτα, η συναίνεση του ατόμου δεν αποτελεί πάντα το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 
την  νομιμοποίηση  της  επεξεργασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  που 
συγκεντρώθηκαν  από τα  RFID συστήματα.  Για  παράδειγμα,  ένα  νοσοκομείο  που 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία  RFID στα χειρουργικά εργαλεία για την εξάλειψη του 
κινδύνου να λησμονηθεί κάποιο αντικείμενο μέσα στον ασθενή κατά την λήξη μιας 
χειρουργικής επέμβασης, μπορεί να μην χρειάζεται την συναίνεση του ατόμου στο 
βαθμό  που  η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  να  νομιμοποιείται  με  βάση  τα  ζωτικά 
ενδιαφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων (data subject). 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 171



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

   Βέβαια, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συναίνεση θα πρέπει αυτή:
 να δοθεί με ελεύθερη βούληση, πχ να δοθεί χωρίς εξαπάτηση ή εξαναγκασμό
 να  είναι  συγκεκριμένη,  δηλαδή  να  σχετίζεται  με  κάποιον  συγκεκριμένο 

σκοπό
 να αποτελεί ένδειξη της πραγματικής θέλησης του ατόμου
 να είναι κατατοπιστική (informed)
 να μην είναι διφορούμενη καθώς συναίνεση η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με 

διάφορους τρόπους δεν θεωρείται συναίνεση.

3) Απαιτήσεις που  αφορούν τις πληροφορίες

Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  10  της  Οδηγίας  (Directive)  για  την  προστασία  των 
δεδομένων,  οι  διαχειριστές  των  πληροφοριών  θα  πρέπει  να  ενημερώνουν  τα 
υποκείμενα  των δεδομένων  (data subjects)  σχετικά με:  την  ταυτότητα  αυτού  που 
διαχειρίζεται/ ελέγχει τα δεδομένα, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις πληροφορίες 
για τους παραλήπτες των δεδομένων και την ύπαρξη ή όχι δικαιώματος πρόσβασης 
στα δεδομένα.  

Με βάση τα παραπάνω, ένα κατάστημα θα πρέπει να παρέχει ανακοίνωση σχετικά 
με:

• την παρουσία RFID ετικετών στα προϊόντα ή στην συσκευασία τους, καθώς 
και την παρουσία αναγνωστών

• τις  συνέπειες  τέτοιου  είδους  παρουσίας  στα  πλαίσια  της  συλλογής 
πληροφοριών.  Ειδικότερα,  όσοι  ελέγχουν/  επεξεργάζονται  τα  δεδομένα  θα 
πρέπει να είναι ξεκάθαροι ενημερώνοντας τα άτομα ότι η παρουσία τέτοιων 
συσκευών  επιτρέπει  στις  ετικέτες  να  μεταδίδουν  πληροφορίες  χωρίς  να 
εμπλέκεται το άτομο σε κάποια ενέργεια.

• πού σκοπεύεται να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων: 
(α)  του  είδους  των  δεδομένων  με  τα  οποία  θα  συσχετισθούν  οι  RFID 
πληροφορίες και (β) εάν οι πληροφορίες αυτές θα διατεθούν και σε τρίτους

• την ταυτότητα αυτού που ελέγχει/ επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Εκτός από τα παραπάνω, ο διαχειριστής των πληροφοριών θα πρέπει σε κάποιες 
συγκεκριμένες χρήσεις της RFID να ενημερώνει τα άτομα σχετικά με το: 

• πώς  μπορεί  να  γίνει  η  απόρριψη  (discard),  απενεργοποίηση  ή  αφαίρεση/ 
απομάκρυνση των ετικετών από τα προϊόντα. Τοιουτοτρόπως, αποφεύγεται η 
αποκάλυψη περαιτέρω πληροφοριών από τις ετικέτες.

• πώς μπορεί να εξασκηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες.

4) Το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (data subject’s right 
of access)

Το άρθρο 12 της Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων δίνει στα υποκείμενα 
των  δεδομένων  την  δυνατότητα  ελέγχου  της  ακρίβειας  των  δεδομένων  που 
συλλέγονται και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά είναι ενημερωμένα (kept up-to 
date).  Αυτά  τα  δικαιώματα  εφαρμόζονται  στην  συλλογή  προσωπικών  δεδομένων 
μέσω της τεχνολογίας  RFID. Στο παράδειγμα με το σουπερμάρκετ και τις  loyalty 
κάρτες που αναφέρθηκε προηγουμένως, η χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης θα 
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έχει ως επακόλουθο την αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που συνδέονται με ένα 
άτομο, όπως το πόσες φορές μπήκε σε ένα κατάστημα, τι αντικείμενα αγόρασε κτλ.

Τέλος, αν οι ετικέτες περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, θα πρέπει τα άτομα να 
γνωρίζουν τι πληροφορίες περιέχονται στην ετικέτα αλλά και να μπορούν να προβούν 
σε διορθώσεις με την χρήση μέσων που θα είναι εύκολα προσβάσιμα.

5) Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια

Το άρθρο 17 της  Οδηγίας  για  την  προστασία  των δεδομένων,  υποχρεώνει  τους 
διαχειριστές των πληροφοριών να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα 
οργάνωσης (organizational) ώστε να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα έναντι 
τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης. 

Το παραπάνω κείμενο εργασίας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στην οποία πήραν 
μέρος  ενώσεις  καταναλωτών,  Πανεπιστήμια,  επιχειρήσεις  και  αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις  τους,  καθώς  και  ιδιώτες.  Μάλιστα  η  πλειονότητα  των  ενώσεων 
καταναλωτών  και  των  Πανεπιστημίων  θεώρησαν  πολύ  θετικό  το  συγκεκριμένο 
κείμενο  εργασίας, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας, 
που διατύπωσαν επιφυλάξεις. [139]

5.6.5 Ελλάδα

Παρόλο  που  σε  διεθνές  επίπεδο  έχουν  αναληφθεί  σχετικές  νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, στον ελληνικό χώρο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως όπως και σε 
άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα κρίνεται απολύτως αναγκαία η δημιουργία ενός 
νομοθετικού πλαισίου και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει βασικά να χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα σημεία 
τα οποία αναφέρονται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα σημεία αυτά, 
θα  πρέπει  στην  συνέχεια  να  προσαρμοσθούν  στην  ιδιαιτερότητα  και  τα 
χαρακτηριστικά της  RFID τεχνολογίας,  λαμβάνοντας υπόψη τις  απειλές που αυτή 
εγκυμονεί για την ιδιωτική ζωή.

Στο πνεύμα αυτό, κρίσιμο σημείο αποτελεί ο απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων 
του ατόμου,  αφού  οι  πληροφορίες,  που  καταγράφονται  στην  ετικέτα  και  κατόπιν 
συγκεντρώνονται στην αντίστοιχη βάση δεδομένων, το αφορούν. Τα δικαιώματα του 
ατόμου εξειδικεύονται στην ειδική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (ν. 2472/1997). [121]

Όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης [120][140], που αντιστοιχεί στην ανάλογη 
υποχρέωση του επεξεργαστή των δεδομένων, ο καταναλωτής έχει ανάγκη από την 
παρακάτω ενημέρωση καθώς  - κατά κανόνα - δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τη 
συνεχή  επεξεργασία  των  προσωπικών  του  δεδομένων.  Αυτό  οφείλεται  στην 
ιδιομορφία  της  τεχνολογίας  RFID,  που  χρησιμοποιεί  μικροσκοπικές  ετικέτες, 
ταυτοποιεί  από  απόσταση  αλλά  και  οποιαδήποτε  επικοινωνία  (πχ  ετικέτα-
αναγνώστης,  αναγνώστης-βάση  δεδομένων)  γίνεται  χωρίς  να  ειδοποιείται  ο 
καταναλωτής άρα και χωρίς να μπορεί να γίνει αντιληπτή.[84] [121] 

 Έτσι, η επιχείρηση που καταγράφει σχετικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνει τον 
καταναλωτή για [121]:
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• την ταυτότητά της, 
• ποια στοιχεία επεξεργάζεται που τον αφορούν, 
• τον σκοπό (διαφημιστικό κλπ) για τον οποίο επεξεργάζεται τα στοιχεία, 
• αν γίνεται περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτους και σε ποιούς. 

Πέρα όμως από την ενημέρωση αυτή που είναι υποχρεωτική για κάθε επεξεργασία 
προσωπικών  δεδομένων,  η  επιχείρηση  πρέπει  επιπλέον  να  ενημερώνει  τον 
καταναλωτή [121]: 

• ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία RFID
• για τα χαρακτηριστικά της εν λόγω τεχνολογίας και για τις χρήσεις της αφού η 

RFID τεχνολογία δεν είναι ακόμη ευρύτερα γνωστή και μόνο η απλή αναφορά 
στη χρήση της δεν αρκεί για την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή.

• σε ποιο ακριβώς σημείο του προϊόντος βρίσκεται η ετικέτα
• σε ποιο ακριβώς σημείο του καταστήματος βρίσκεται ο αναγνώστης. 
• για  το  περιεχόμενο  της  βάσης  δεδομένων,  με  την  οποία  διασυνδέεται  το 

περιεχόμενο της ετικέτας.

Όσον  αφορά  το  δικαίωμα  πρόσβασης,  στην  περίπτωση  της  τεχνολογίας  RFID 
αναφέρεται  στο  δικαίωμα  του  ατόμου  να  πληροφορείται  εάν  γίνεται  επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τα RFID συστήματα. Βέβαια, το 
δικαίωμα  αυτό  θα  πρέπει  να  ασκηθεί  απέναντι  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  που 
χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  αυτή  και  τις  οποίες  επισκέφθηκε  ο  καταναλωτής. 
Όμως  ανακύπτουν  διάφορα  προβλήματα  καθώς  είναι  μεγάλος  ο  αριθμός  των 
επεξεργασιών  των  προσωπικών  δεδομένων  του  υποκειμένου  που  πιθανόν  έγιναν, 
οπότε  το  υποκείμενο  θα  πρέπει  να  θέσει,  σε  πλήθος  υπεύθυνων  επεξεργασίας, 
ερωτήματα  που   αφορούν  τις  ετικέτες,  τους  αναγνώστες  και  τις  σχετικές  βάσεις 
δεδομένων, να θέσει υπόψη τους - ενδεχομένως - τους κωδικούς των ετικετών των 
προϊόντων που αγόρασε κλπ. Στο πρόβλημα αυτό προστίθεται και το οικονομικό, 
καθώς το υποκείμενο για να αποκτήσει την τεράστια αυτή πληροφόρηση θα πρέπει 
να καταβάλλει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. [138] [121]

Όσον αφορά το δικαίωμα αντίρρησης του ατόμου σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων με συστήματα RFID, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
απενεργοποίησης της ετικέτας μόλις το άτομο το ζητήσει, είτε μέσα στο κατάστημα 
είτε  πριν την έξοδό του από αυτό52. Θα πρέπει όμως να παρέχεται και η δυνατότητα 
απενεργοποίησης της ετικέτας από το ίδιο το άτομο (πχ στο σπίτι του). Πρέπει επίσης 
να επισημανθεί  ότι το δικαίωμα της αντίρρησης είναι δύσκολο να ασκηθεί, καθώς η 
ενεργοποίηση  και  η  ανάγνωση  των  ετικετών  γίνεται  από  απόσταση,  οπότε  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να παρέμβουν κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
αυτής. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την εκ των υστέρων αντίδραση, καθώς έχει 
ήδη  συντελεσθεί  η  προσβολή  της  ιδιωτικότητας.  Για  την  αντιμετώπιση  του 
προβλήματος αυτού μπορούν να  υιοθετηθούν ειδικοί νομικοί κανόνες οι οποίοι πχ να 

52 Η απενεργοποίηση της ετικέτας, πριν από την έξοδο του πελάτη από το κατάστημα συμφέρει πολλές 
φορές  και την ίδια την επιχείρηση, καθώς έτσι δεν υποκλέπτονται επιχειρηματικά της στοιχεία από 
τυχόν αναγνώστες – υποκλοπείς που βρίσκονται  εκτός καταστήματος.
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απαιτούν την συγκατάθεση του υποκειμένου προτού γίνει  οποιαδήποτε χρήση της 
τεχνολογίας RFID. 

Όσον  αφορά  την  αρχή  της  αναλογικότητας,  δηλαδή  της  αναλογίας  σκοπού 
επεξεργασίας προς το μέσο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, 
οι ετικέτες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία από τα ελάχιστα 
που  απαιτούνται  για  να  επιτευχθεί  ο  εκάστοτε  επιδιωκόμενος  στόχος.  Για 
παράδειγμα, στις ετικέτες που χρησιμοποιεί μια φαρμακοβιομηχανία στα φάρμακα 
της,  αρκεί  η  αναγραφή  ενός  κωδικού  αριθμού,  οπότε  ακόμη  και  αν  η  ετικέτα 
αναγνωσθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, να διαβασθεί απλά ένας αριθμός ο 
οποίος δεν θα ταυτοποιεί - τουλάχιστον άμεσα - ούτε το φάρμακο ούτε το πρόσωπο 
που το φέρει μαζί του. [121] 

Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί όχι 
μόνο η φυσική ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του) αλλά και η 
ασφάλεια  του  λογισμικού  που  χρησιμοποιείται  στους  διάφορους  εξυπηρετητές 
(servers).  Βέβαια,  στην  παραδοσιακή  της  μορφή  η  αρχή  της  ασφάλειας  των 
προσωπικών δεδομένων αναθέτει την ευθύνη στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  Ειδικά 
όμως στην περίπτωση της τεχνολογίας  RFID θα πρέπει να επεκταθεί η υποχρέωση 
αυτή  σε  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  (κατασκευαστές  ετικετών,  επιχειρήσεις  που 
χρησιμοποιούν  συστήματα  RFID,  διαχειριστές  βάσεων  δεδομένων,  παρόχους 
υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων στο Διαδίκτυο). Τοιουτοτρόπως η ευθύνη για την 
ασφάλεια βαρύνει όχι μόνο αυτόν που πραγματοποιεί ή συνδράμει στην επεξεργασία, 
αλλά και τον παραγωγό των συστημάτων  RFID,  «με μια λέξη κάθε πρόσωπο που 
καλείται  να  εξασφαλίσει  με  τον  ένα  ή  τον  άλλο  τρόπο  τη  διατήρηση  των 
ονομαστικών πληροφοριών». [111] [121]
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6. Αξιοποίηση των πληροφοριών πλαισίου στον έλεγχο πρόσβασης

6.1 Πληροφορίες πλαισίου

Η εμφάνιση των κινητών συσκευών, όπως τα  notebooks, τα  PDAs και τα έξυπνα 
τηλέφωνα, καθιστά όλο και περισσότερο δημοφιλή τα διάχυτα  (ή πανταχού παρόντα, 
ubiquitous)  υπολογιστικά  συστήματα.  Ο  όρος  «διάχυτος»  (pervasive) 
πρωτοπαρουσιάστηκε  από  τον  Weiser [117] και  αναφέρεται  στην  ανεπαίσθητη 
(seamless)  ενσωμάτωση  των  συσκευών  στην  καθημερινή  ζωή  των  χρηστών.  Οι 
συσκευές θα πρέπει να εξαφανίζονται στο παρασκήνιο έτσι ώστε στο επίκεντρο να 
είναι ο χρήστης και οι εργασίες του, παρά οι υπολογιστικές συσκευές και τα θέματα 
τεχνικής φύσεως.

 Ένα πεδίο της διάχυτης υπολογιστικής είναι τα συστήματα που λαμβάνουν υπόψη 
το  γενικό  πλαίσιο  (context-aware systems)  ή  αλλιώς  αισθανόμενα  (sentient) 
συστήματα. Τα συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το γενικό πλαίσιο είναι συστήματα 
τα οποία μπορούν να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους στο τρέχον περιβαλλοντικό 
πλαίσιο χωρίς ρητή παρέμβαση του χρήστη, αυξάνοντας έτσι την ευχρηστία και την 
αποτελεσματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την χρήση κινητών συσκευών, 
είναι  επιθυμητό  τόσο  τα  προγράμματα  όσο  και  οι  υπηρεσίες  να  αντιδρούν  με 
εξειδικευμένο τρόπο στην τρέχουσα τοποθεσία,  χρόνο και σε άλλες ιδιότητες του 
περιβάλλοντος, αλλά και να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους σύμφωνα με τα 
μεταβαλλόμενα  γεγονότα  αφού  τα  δεδομένα  του  πλαισίου  μπορεί  να  αλλάζουν 
γρήγορα.  Οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  πλαισίου  μπορούν  να  ανακτηθούν  με 
διάφορους τρόπους, όπως με την χρήση αισθητήρων, πληροφοριών του δικτύου, με 
την υφιστάμενη κατάσταση της συσκευής, εξετάζοντας τα προφίλ των χρηστών κτλ. 

Σύμφωνα  μάλιστα  με  τους  Dey και  Abowd [25],  ως  πλαίσιο  θεωρούνται 
«οποιεσδήποτε  πληροφορίες  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τον  χαρακτηρισμό 
μιας  κατάστασης  οντοτήτων  (πχ  ατόμου,  τόπου  ή  αντικειμένου)  και  οι  οποίες 
θεωρούνται  σχετικές  με  την  αλληλεπίδραση  του  χρήστη  με  μια  εφαρμογή, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του χρήστη αλλά και της ίδιας της εφαρμογής». 

6.1.1 Διαστάσεις πλαισίου

Στην  βιβλιογραφία  γίνεται  αναφορά  στις  διαστάσεις  του  πλαισίου,  οι  οποίες 
μάλιστα χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των στιγμιοτύπων του πλαισίου. 
Οι  Prekop και  Burnett [94] και  Gustavsen  [52] διακρίνουν τις διαστάσεις αυτές σε 
εξωτερική (external) και εσωτερική (internal) ενώ ο Hofer et al. [58], αναφέρεται στο 
φυσικό  (physical)  και  λογικό (logical) πλαίσιο.  Η  εξωτερική  (φυσική)  διάσταση 
αναφέρεται στο πλαίσιο το οποίο μπορεί να μετρηθεί από αισθητήρες υλικού (για 
παράδειγμα θέση, φως, ήχος, κίνηση, επαφή (touch), θερμοκρασία ή πίεση του αέρα) 
ενώ η εσωτερική (λογική) διάσταση προσδιορίζεται από τον χρήστη ή συνάγεται από 
την  παρακολούθηση  των  αλληλεπιδράσεων  του  χρήστη  (όπως  των  στόχων,  των 
καθηκόντων, του πλαισίου εργασίας του χρήστη, των διαδικασιών της επιχείρησης, 
της συναισθηματικής κατάστασης του χρήστη). 
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6.1.2 Οντότητες πλαισίου

Όταν ασχολούμαστε με το πλαίσιο διακρίνουμε τρεις οντότητες: 

 τα μέρη (δωμάτια, κτίρια κτλ),
 τα άτομα (μεμονωμένα ή ομάδες) 
 τα αντικείμενα (φυσικά αντικείμενα, συστατικά υπολογιστών κτλ). 

   Κάθε μια από αυτές τις οντότητες μπορεί να περιγραφεί με την χρήση διαφόρων 
ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες αυτές ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 οντότητα (κάθε οντότητα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό), 
 θέση (τοποθεσία μιας οντότητας, εγγύτητα με άλλες κτλ), 
 κατάσταση (ή  δραστηριότητα,  εννοώντας  τις  εσωτερικές  ιδιότητες  μιας 

οντότητας,  πχ  θερμοκρασία  και  φωτισμός  ενός  δωματίου,  διαδικασίες  που 
εκτελούνται πρόσφατα από μια συσκευή κτλ) 

 χρόνος (χρησιμοποιείται  για  χρονοσημάνσεις  (timestamps)  ώστε  να 
προσδιοριστεί  με  ακρίβεια  η  κατάσταση  και  η  διευθέτηση των  γεγονότων 
κτλ). [14]

6.2  Αρχιτεκτονική των συστημάτων που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο
 

Τα συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο (context-aware systems) μπορούν 
να  υλοποιηθούν  με  διάφορους  τρόπους.  Η  προσέγγιση  που  θα  χρησιμοποιηθεί 
εξαρτάται από ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες όπως είναι η θέση των αισθητήρων 
(τοπικοί ή μακρινοί/ απόμακροι), το πλήθος των πιθανών χρηστών (ένας χρήστης ή 
πολλοί),  οι διαθέσιμοι πόροι των συσκευών που χρησιμοποιούνται (ισχυροί  PCs ή 
μικρές κινητές συσκευές) ή η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του συστήματος. 

6.2.1 Μέθοδοι απόκτησης πληροφοριών πλαισίου

Κατά την  σχεδίαση συστημάτων που λαμβάνουν  υπόψη το  πλαίσιο,  είναι  πολύ 
σημαντικό να επιλεγεί η μέθοδος με την οποία θα συλλέγονται τα δεδομένα πλαισίου, 
καθώς  κατά  ένα  βαθμό  αυτή  προκαθορίζει  την  αρχιτεκτονική  του  συστήματος. 
Υπάρχουν  τρεις  διαφορετικές  προσεγγίσεις  για  τον  τρόπο  συλλογής  των 
πληροφοριών πλαισίου (contextual information)  [20]: 

1)    Άμεση πρόσβαση στον αισθητήρα: Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται 
συνήθως  σε  συσκευές  που  έχουν  ενσωματωμένους  αισθητήρες.  Από  τους 
αισθητήρες αυτούς γίνεται άμεσα η συλλογή των επιθυμητών πληροφοριών 
από το λογισμικό πελάτη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια και 
μάλιστα  δεν  ταιριάζει  σε  κατανεμημένα  συστήματα  εξαιτίας  της  άμεσης 
πρόσβασης  η  οποία  στερείται  της  δυνατότητας  διαχείρισης  πολλαπλών 
ταυτόχρονων προσβάσεων. 
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2)    Υποδομή ενδιάμεσου λογισμικού: Ο σύγχρονος σχεδιασμός λογισμικού 
χρησιμοποιεί  μεθόδους  ενθυλάκωσης  (encapsulation)  για  να  γίνει  ο 
διαχωρισμός πχ της λογικής της επιχείρησης  και των γραφικών διεπαφών του 
χρήστη. Η προσέγγιση που βασίζεται στο ενδιάμεσο λογισμικό οδηγεί σε μια 
αρχιτεκτονική με επίπεδα, έτσι ώστε να αποκρυφτούν οι χαμηλού επιπέδου 
λεπτομέρειες αντίληψης (sensing). Η τεχνική αυτή εν συγκρίσει με την άμεση 
πρόσβαση του αισθητήρα, διευκολύνει την επεκτασιμότητα αφού ο κώδικας 
του πελάτη δεν μεταβάλλεται, ενώ απλοποιεί την επαναχρησιμοποίηση του 
κώδικα  αντίληψης  (που  εξαρτάται  από  το  υλικό)  λόγω  της  πλήρους 
ενθυλάκωσης.

3)    Εξυπηρετητής πλαισίου: Η κατανεμημένη προσέγγιση, όπου επιτρέπεται η 
πρόσβαση πολλών πελατών σε απομακρυσμένες πηγές δεδομένων, επεκτείνει 
την αρχιτεκτονική που βασίζεται στο ενδιάμεσο λογισμικό καθώς εισάγει ένα 
απομακρυσμένο συστατικό το οποίο διαχειρίζεται την πρόσβαση. Η συλλογή 
δεδομένων από τους αισθητήρες ανατίθεται στον επονομαζόμενο εξυπηρετητή 
πλαισίου έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ταυτόχρονη και  πολλαπλή πρόσβαση. 
Πέραν της επαναχρησιμοποίησης των αισθητήρων, η χρήση ενός εξυπηρετητή 
πλαισίου έχει το πλεονέκτημα ότι απαλλάσσει τους πελάτες από λειτουργίες 
που χρησιμοποιούν εντατικά τους πόρους (resource intensive). 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αποτελεί και το ότι πιθανώς η πλειονότητα 
των συσκευών πελάτη που χρησιμοποιούνται στα συστήματα που λαμβάνουν 
υπόψη  το  πλαίσιο,  είναι  μικρές  κινητές  συσκευές  με  περιορισμούς  στην 
υπολογιστική ισχύ, στον χώρο του δίσκο κτλ. 

Για  τους  λόγους  αυτούς,  κατά  τον  σχεδιασμό  ενός  συστήματος  που 
λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και βασίζεται στην αρχιτεκτονική του πελάτη-
εξυπηρετητή θα πρέπει να εξεταστούν ποιά είναι τα κατάλληλα πρωτόκολλα, 
η απόδοση του δικτύου, η ποιότητα των παραμέτρων των υπηρεσιών κτλ.[14]

6.2.2 Μοντέλα διαχείρισης του πλαισίου

Ο  Winograd [14]  περιγράφει  τρία  διαφορετικά  μοντέλα  διαχείρισης  των 
πληροφοριών πλαισίου:

1)    Widgets: Η  λέξη  widget προέρχεται  από  το  ομώνυμο  συστατικό  της 
γραφικής διεπαφής χρήστη και αποτελεί ένα συστατικό λογισμικού το οποίο 
παρέχει μια δημόσια διεπαφή για ένα αισθητήρα υλικού [26][27]. Τα widgets 
αποκρύπτουν  τις  χαμηλού  επιπέδου  λεπτομέρειες  της  αντίληψης  (sensing) 
αλλά  και  διευκολύνουν  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  αφού  μπορούν  να 
επαναχρησιμοποιηθούν.  Η  ενθυλάκωση  στα  widgets δίνει  την  δυνατότητα 
χρήσης διαφόρων εξαρτημάτων τα οποία παρέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων 
πλαισίου (πχ χρήση ενός widget μικρής κάμερας (camera widget) αντί για ένα 
widget ραδιοσυχνότητας  (radio frequency widget)  ώστε  να  συλλέγονται 
δεδομένα τοποθεσίας). Ο έλεγχος των widgets διενεργείται συνήθως από ένα 
είδος διαχειριστή των widgets (widget manager).

2)    Δικτυωμένες  υπηρεσίες: Η  προσέγγιση  αυτή  είναι  πιο  ευέλικτη  και 
παρουσιάζει ομοιότητες με την αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή πλαισίου. Η 
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προσέγγιση  που  βασίζεται  στην  υπηρεσία  αυτή  μπορεί  να  μην  είναι  τόσο 
αποτελεσματική όσο η αρχιτεκτονική του  widget εξαιτίας των πολύπλοκων 
συστατικών που χρησιμοποιεί και τα οποία βασίζονται στο δίκτυο, ωστόσο 
παρέχει αυτοδυναμία. [59]

3)    Το  μοντέλο  του  μαυροπίνακα  (Blackboard model): Το  μοντέλο  του 
μαυροπίνακα  έχει  σαν  κεντρικό  στοιχείο  τα  δεδομένα,  σε  αντίθεση  με  το 
μοντέλο του  widget που έχει  σαν κεντρικό στοιχείο την διαδικασία και το 
μοντέλο των δικτυωμένων υπηρεσιών που προσανατολίζεται  στην υπηρεσία. 
Σε  αυτή  την  προσέγγιση  οι  διαδικασίες  αναρτούν  μηνύματα  σε  ένα 
διαμοιραζόμενο  μέσο,  το  οποίο  ονομάζεται  μαυροπίνακας,  αλλά  και 
εγγράφονται  σε  αυτό  έτσι  ώστε  να  ειδοποιούνται  όταν  συμβούν  κάποια 
καθορισμένα  γεγονότα.  Τα  πλεονεκτήματα  του  μοντέλου  αυτού  είναι  η 
απλότητα  με  την  οποία  μπορούν  να  προστεθούν  νέες  πηγές  πληροφοριών 
πλαισίου καθώς και  η  εύκολη διαμόρφωση,  ενώ  μειονέκτημα αποτελεί  η 
ανάγκη  για  ένα  κεντρικό  εξυπηρετητή  ο  οποίος  θα  φιλοξενεί  τον 
μαυροπίνακα.[14]

6.2.3 Διαστρωματική αρχιτεκτονική πλαισίου

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά διαστρωματικά συστήματα και δομές 
που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, τα περισσότερα από τα οποία διαφέρουν ως προς 
το εύρος λειτουργικότητας,  την θέση και  την ονομασία των επιπέδων, την χρήση 
προαιρετικών πρακτόρων (agents) ή άλλων αρχιτεκτονικών υποθέσεων/ μελημάτων. 
Όμως,  παρά  τις  διάφορες  προσαρμογές  και  τροποποιήσεις,  διακρίνεται  μια 
συνηθισμένη  αρχιτεκτονική  στις  σύγχρονες  εφαρμογές  που  λαμβάνουν  υπόψη  το 
πλαίσιο. 

Μια διαστρωματική εννοιολογική αρχιτεκτονική, όπου αυξάνονται τα επίπεδα για 
τον  εντοπισμό  και  την  χρήση  του  πλαισίου  προσθέτοντας  λειτουργικότητα 
διερμήνευσης  (interpreting)  και  συλλογισμού  (reasoning)  [1]  [27],  παρουσιάζεται 
παρακάτω:

Εφαρμογή
Αποθήκευση και Διαχείριση

Προεπεξεργασία (Preprocessing)
Ανάκτηση ακατέργαστων δεδομένων

Αισθητήρες
Εικόνα 35. Διαστρωματική δομή για τα συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο
Πηγή: [14]

Πρώτο επίπεδο
Το πρώτο επίπεδο  αποτελείται  από μια  συλλογή  διαφορετικών αισθητήρων  και 

πρέπει να επισημανθεί το ότι η λέξη «αισθητήρας» δεν αναφέρεται μόνο στο υλικό 
αντίληψης αλλά και σε κάθε πηγή δεδομένων η οποία μπορεί να παρέχει πληροφορίες 
πλαισίου.  Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο γίνεται  η καταγραφή των 
δεδομένων, οι αισθητήρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες [60]: 
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1)    Φυσικοί  αισθητήρες: Σήμερα  υπάρχουν  διαθέσιμοι  πολλοί  αισθητήρες 
υλικού που μπορούν να καταγράψουν σχεδόν οποιοδήποτε φυσικό δεδομένο. 
Οι  φυσικοί  αισθητήρες  αποτελούν  τον  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενο  τύπο 
αισθητήρων  και  παραδείγματα  τέτοιων  αισθητήρων  παρουσιάζονται  στον 
παρακάτω πίνακα. [99]

Τύπος πλαισίου Διαθέσιμοι αισθητήρες
Φως Φωτοδίοδοι (photodiodes), αισθητήρες χρώματος, IR και UV-

αισθητήρες κτλ.
Οπτικό πλαίσιο 
(visual context)

Διάφορες κάμερες

Ήχος Μικρόφωνα
Κίνηση, επιτάχυνση Mercury διακόπτες (switches), γωνιώδεις (angular) αισθητήρες, 

επιταχυνσιόμετρα, ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικά πεδία
Θέση Εξωτερικός χώρος: Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως 

(GPS), Παγκόσμιο Σύστημα για την Επικοινωνία των Κινητών 
συσκευών (GSM)
Εσωτερικός χώρος: Σύστημα Ενεργών Σημάτων (Active Badge 
System ) κτλ

Επαφή Αισθητήρες επαφής που υλοποιούνται σε κινητές συσκευές
Θερμοκρασία Θερμόμετρα
Φυσικές ιδιότητες Βιοαισθητήρες που μετρούν την αντοχή/αντίσταση του 

δέρματος, την πίεση του αίματος
Πίνακας 19. Οι τύποι των φυσικών αισθητήρων που χρησιμοποιούνται συνήθως
Πηγή:[14]

2)    Εικονικοί  αισθητήρες:  Οι  εικονικοί  αισθητήρες  αντλούν  τα  δεδομένα 
πλαισίου  από  εφαρμογές  λογισμικού  ή  υπηρεσίες.  Για  παράδειγμα,  είναι 
δυνατόν να καθοριστεί  η θέση ενός υπαλλήλου χρησιμοποιώντας όχι  μόνο 
συστήματα  εντοπισμού  (φυσικούς  αισθητήρες)  αλλά  και  ένα  εικονικό 
αισθητήρα  (πχ  ξεφυλλίζοντας  ένα  ηλεκτρονικό  ημερολόγιο,  ένα  σύστημα 
ταξιδιωτικών κρατήσεων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ) για πληροφορίες 
θέσεως.  Με  την  χρήση  των  εικονικών  αισθητήρων  μπορούν  να  γίνουν 
αντιληπτές και  άλλες ιδιότητες πλαισίου,  πχ η  δραστηριότητα του χρήστη, 
ελέγχοντας  τυχόν  κινήσεις  του  ποντικιού  καθώς  και  την  είσοδο  ή  όχι 
δεδομένων από το πληκτρολόγιο.

3)    Λογικοί αισθητήρες: Οι λογικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν διάφορες πηγές 
πληροφοριών  και  συνδυάζουν  φυσικούς  και  εικονικούς  αισθητήρες  με 
επιπρόσθετες  πληροφορίες  από  βάσεις  δεδομένων  ή  άλλες  πηγές.  Για 
παράδειγμα,  ένας  λογικός  αισθητήρας  μπορεί  να  κατασκευαστεί  ώστε  να 
εντοπίζει την τρέχουσα θέση ενός υπαλλήλου αναλύοντας εισόδους (logins) 
σε επιτραπέζιους προσωπικούς υπολογιστές καθώς και την χαρτογράφηση της 
βάσης δεδομένων των συσκευών, σε πληροφορίες θέσης.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 180



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

Δεύτερο επίπεδο
Το  δεύτερο  επίπεδο  είναι  υπεύθυνο  για  την  ανάκτηση  ακατέργαστων  (raw) 

δεδομένων πλαισίου και την χρήση κατάλληλων προγραμμάτων οδήγησης (drivers) 
για τους φυσικούς αισθητήρες καθώς και APIs για τους εικονικούς και τους λογικούς 
αισθητήρες.  Η  λειτουργικότητα  της  ανάκρισης  (query)  συχνά  υλοποιείται  με 
επαναχρησιμοποιήσιμα  συστατικά  λογισμικού  τα  οποία  κάνουν  διαφανείς  τις 
λεπτομέρειες  του  χαμηλού  επιπέδου  που  αφορούν  την  πρόσβαση  στο  υλικό.  Αν 
μάλιστα χρησιμοποιηθούν διεπαφές για τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για τους 
όμοιους  τύπους  πλαισίου,  τότε  τα  συστατικά  αυτά  γίνονται  ανταλλάξιμα.  Έτσι, 
μπορεί  πχ  να  αντικατασταθεί  ένα  RFID  σύστημα  από  ένα  GPS σύστημα  χωρίς 
κάποιες σημαντικές αλλαγές τόσο στο τρέχον όσο και στα υψηλότερα στρώματα.

Τρίτο επίπεδο
Το επίπεδο της προεπεξεργασίας (preprocessing) δεν υλοποιείται σε κάθε σύστημα 

που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο, αλλά μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 
εάν τα ακατέργαστα (raw) δεδομένα δεν είναι αρκετά λεπτομερή. Το επίπεδο αυτό 
είναι υπεύθυνο για την συλλογιστική (reasoning) και την διερμήνευση (interpreting) 
των πληροφοριών πλαισίου. Όταν ανακρίνονται οι αισθητήρες (στο δεύτερο επίπεδο), 
τις περισσότερες φορές επιστρέφουν τεχνικά δεδομένα τα οποία δεν είναι κατάλληλα 
για χρήση από τους  σχεδιαστές  των εφαρμογών.  Ως εκ  τούτου,  το τρίτο επίπεδο 
προβιβάζει  τα  αποτελέσματα  του  δεύτερου  επιπέδου  σε  ένα  υψηλότερο  επίπεδο 
αφαίρεσης. Οι μετασχηματισμοί περιλαμβάνουν μηχανισμούς εξαγωγής (extraction) 
και κβαντοποίησης (quantization). Για παράδειγμα, η ακριβής GPS θέση ενός ατόμου 
μπορεί να μην έχει αξία για μια εφαρμογή, αλλά μπορεί να έχει αξία το όνομα του 
τόπου στον οποίο βρίσκεται το άτομο.

Επίσης,  στο  επίπεδο  αυτό  εκτελείται  μια  διαδικασία  η  οποία  ονομάζεται 
«συγκέντρωση»  (aggregation)  ή  «σύνθεση»  (composition).  Σύμφωνα  με  την 
διαδικασία αυτή, που παρατηρείται σε συστήματα που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο 
και  τα  οποία  αξιοποιούν  αρκετές  διαφορετικές  πηγές  δεδομένων  πλαισίου,  τα 
μεμονωμένα τμήματα (atoms) πλαισίου μπορούν να συνδυαστούν σε πληροφορίες 
υψηλού επιπέδου. Μια μεμονωμένη τιμή από κάποιον αισθητήρα δεν είναι συνήθως 
σημαντική για  μια εφαρμογή,  ενώ οι  συνδυασμένες  πληροφορίες  μπορεί  να είναι 
περισσότερο  πολύτιμες  και  ακριβείς.  Στο  πνεύμα  αυτό,  ένα  σύστημα  μπορεί  να 
καθορίσει  για  παράδειγμα  εάν  ο  πελάτης  βρίσκεται  εσωτερικά  ή  εξωτερικά  ενός 
χώρου  αναλύοντας  διάφορα  φυσικά  δεδομένα  όπως  είναι  η  θερμοκρασία  και  ο 
φωτισμός ή εάν κάποιο άτομο παρευρίσκεται σε μια συνάντηση καταγράφοντας το 
επίπεδο θορύβου στο χώρο και την θέση του ατόμου. Για να λειτουργήσει σωστά η 
ανάλυση  αυτή  χρησιμοποιείται  ένα  πλήθος  στατιστικών  μεθόδων  και  συχνά 
προαπαιτείται η φάση κάποιου είδους εκπαίδευσης. 

Όπως  είναι  αυτονόητο,  αυτή  η  λειτουργικότητα  της  εξαγωγής  θα  μπορούσε  να 
υλοποιηθεί άμεσα από την εφαρμογή αλλά για πολλούς λόγους το καλύτερο είναι να 
ενσωματωθεί  και  να  μεταβιβαστεί  στον  εξυπηρετητή  πλαισίου.  Με  την 
συγκέντρωση/σύνθεση επιτυγχάνεται  αύξηση της  επαναχρησιμοποίησης και  ως  εκ 
τούτου διευκολύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών για τον πελάτη. Μάλιστα, αυξάνεται η 
απόδοση του δικτύου, αφού οι πελάτες θα έχουν να αποστείλουν μια μονάχα αίτηση 
για να αποκτήσουν υψηλού-επιπέδου δεδομένα,  αντί  να συνδέονται  σε διάφορους 
αισθητήρες. 
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Στο  επίπεδο  αυτό  πρέπει  να  επιλυθούν  και  διάφορες  συγκρούσεις  αντίληψης 
(sensing conflicts) κατά την χρήση των διαφόρων πηγών δεδομένων. Για παράδειγμα, 
όταν ένα σύστημα ειδοποιείται για την θέση ενός ατόμου με βάση τις συντεταγμένες 
του κινητού του τηλεφώνου και μιας κάμερας που βλέπει το άτομο αυτό, μπορεί να 
είναι δύσκολο να αποφασιστεί ποιες πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για 
την  επίλυση  της  σύγκρουσης  αυτής  συνήθως  χρησιμοποιούνται  επιπρόσθετα 
δεδομένα  όπως  χρονοσημάνσεις  (time stamps)  και  πληροφορίες  ανάλυσης 
(resolution). 

Τέταρτο επίπεδο
Το τέταρτο  επίπεδο  με  την  ονομασία  Αποθήκευση  και  Διαχείριση  (Storage and 

Management),  οργανώνει τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί και τα προσφέρει στον 
πελάτη  μέσω μιας  διεπαφής.  Οι  πελάτες  μπορούν  να  αποκτήσουν  πρόσβαση  στα 
δεδομένα  αυτά  με  δύο  διαφορετικούς  τρόπους:  σύγχρονα  και  ασύγχρονα 
(synchronous and asynchronous). 

Με  τον  σύγχρονο  τρόπο  ο  πελάτης  ρωτά  τον  εξυπηρετητή  για  αλλαγές  μέσω 
απομακρυσμένων κλήσεων μεθόδων. Έτσι, αποστέλλει ένα μήνυμα με το οποίο αιτεί 
κάποιο  είδος  προσφερόμενων  δεδομένων  και  σταματά  προσωρινά  μέχρι  να 
παραλάβει την απάντηση του εξυπηρετητή. 

Ο ασύγχρονος τρόπος λειτουργεί  μέσω εγγραφών (subscriptions).  Κάθε πελάτης 
εγγράφεται σε συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Με την εμφάνιση 
κάποιου από αυτά τα γεγονότα, ο πελάτης είτε ειδοποιείται απλά ή κάποια μέθοδος 
του πελάτη εμπλέκεται άμεσα χρησιμοποιώντας μια επανάκληση (call back). Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων είναι κατάλληλη η ασύγχρονη προσέγγιση εξαιτίας 
των γρήγορων αλλαγών στο υποκείμενο πλαίσιο. Η τεχνική της ερώτησης (polling) 
κάνει πιο εντατική χρήση των πόρων αφού τα δεδομένα του πλαισίου θα πρέπει να 
ερωτώνται  αρκετά  συχνά  και  η  ίδια  η  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  επιβεβαιώνει  τις 
αλλαγές, χρησιμοποιώντας ένα είδος ιστορικού του πλαισίου. [14]

Πέμπτο επίπεδο
Ο πελάτης περιλαμβάνεται στο πέμπτο επίπεδο το οποίο έχει την ονομασία επίπεδο 

Εφαρμογής  (Application layer). Εδώ  υλοποιείται  η  πραγματική  αντίδραση  στα 
διαφορετικά  γεγονότα  και  στιγμιότυπα  του  πλαισίου.  Κάποιες  φορές  η  ανάκτηση 
πληροφοριών  και  η  εφαρμογή  συγκεκριμένης  διαχείρισης  και  συλλογιστικής 
(reasoning)  πλαισίου  ενθυλακώνεται  με  την  μορφή  πρακτόρων,  οι  οποίοι 
επικοινωνούν  με  τον  εξυπηρετητή  πλαισίου  και  λειτουργούν  ως  ένα  επιπρόσθετο 
επίπεδο μεταξύ των επιπέδων προεπεξεργασίας και εφαρμογής [20]. Ένα παράδειγμα 
τέτοιας συλλογιστικής πλαισίου από την πλευρά του πελάτη αποτελεί η οθόνη των 
κινητών συσκευών: όταν ένας αισθητήρας φωτός εντοπίζει κακό φωτισμό, το κείμενο 
μπορεί να εμφανιστεί με μεγαλύτερη χρωματική αντίθεση. [14]

6.3 Μοντέλα πλαισίου

Ένα μοντέλο πλαισίου πρέπει να αποθηκεύει δεδομένα πλαισίου και να καθορίζει 
την μορφή τους έτσι ώστε αυτά να μπορούν να τεθούν υπό επεξεργασία από διάφορες 
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συσκευές.  Η  ανάπτυξη  ευέλικτων  και  χρηστικών  οντολογιών  πλαισίου  που 
καλύπτουν το ευρύ φάσμα των πιθανών πλαισίων, αποτελεί μια εργασία πρόκληση. 

Οι Strang and Linnhoff-Popien [105] συνόψισαν τις πιο σημαντικές προσεγγίσεις 
μοντελοποίησης  πλαισίου,  οι  οποίες  βασίζονται  στις  δομές  των  δεδομένων  που 
χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση και ανταλλαγή πληροφοριών πλαισίου:

 
 Μοντέλα που χρησιμοποιούν την  τιμή του κλειδιού (Key-Value models): Τα 

μοντέλα αυτά αναπαριστούν την απλούστερη μορφή δομής δεδομένων για την 
μοντελοποίηση του πλαισίου. Χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες υποδομές 
υπηρεσίας  (service frameworks)  όπου  τα  ζεύγη  κλειδιών-τιμών  (key-value 
pairs) χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των δυνατοτήτων μιας υπηρεσίας. 
Στην συνέχεια εφαρμόζεται η ανακάλυψη της υπηρεσίας (service discovery) 
χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ταιριάσματος, οι  οποίοι χρησιμοποιούν αυτά 
τα ζεύγη κλειδιών-τιμών. 

 Μοντέλα  που  χρησιμοποιούν  το  σχέδιο  της  σήμανσης  (Markup scheme 
models): Όλα τα μοντέλα που βασίζονται στην σήμανση χρησιμοποιούν μια 
ιεραρχική δομή δεδομένων η οποία αποτελείται από ετικέτες σήμανσης με 
ιδιότητες και περιεχόμενο.

 Μοντέλα  γραφικών  (Graphical models): Η  Ενοποιημένη  Γλώσσα 
Μοντελοποίησης (Unified Modelling Language, UML) είναι κατάλληλη και 
για την μοντελοποίηση του πλαισίου. 

 Αντικειμενοστραφή μοντέλα (Object oriented models):  Η μοντελοποίηση του 
πλαισίου με την χρήση αντικειμενοστραφών τεχνικών δίνει την δυνατότητα 
πλήρους  εκμετάλλευσης  των  πλεονεκτημάτων  τους  (πχ  ενθυλάκωση, 
επαναχρησιμοποίηση,  κληρονομικότητα  κτλ).  Οι  υπάρχουσες  προσεγγίσεις 
χρησιμοποιούν  διάφορα  αντικείμενα  ώστε  να  αναπαραστήσουν  τους 
διαφορετικούς τύπους πλαισίου (όπως είναι η θερμοκρασία, θέση κτλ) και να 
ενθυλακώσουν  τις  λεπτομέρειες  της  επεξεργασίας  και  αναπαράστασης  του 
πλαισίου.  Η  πρόσβαση  στο  πλαίσιο  και  η  λογική  της  επεξεργασίας  του 
πλαισίου παρέχονται μέσω καλά καθορισμένων διεπαφών.  

 Μοντέλα που βασίζονται στην λογική (Logic based models): Τα μοντέλα που 
βασίζονται στην λογική έχουν μεγάλο βαθμό φορμαλισμού (formality). Για 
τον  καθορισμό  ενός  μοντέλου  πλαισίου  χρησιμοποιούνται  γεγονότα, 
εκφράσεις  και  κανόνες.  Ένα  σύστημα  το  οποίο  βασίζεται  στην  λογική 
χρησιμοποιείται για την διαχείριση των προαναφερθέντων όρων και επιτρέπει 
την προσθήκη, ανανέωση ή απομάκρυνση γεγονότων. Η διαδικασία εξαγωγής 
συμπερασμάτων (η οποία ονομάζεται και συλλογιστική (reasoning)) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή καινούριων γεγονότων που βασίζονται σε 
υπάρχοντες  κανόνες  των  συστημάτων.  Στα  μοντέλα  αυτά  οι  πληροφορίες 
πλαισίου πρέπει να αναπαρίστανται με ένα επίσημο τρόπο ως γεγονότα. 

 Μοντέλα  που  βασίζονται  σε  οντολογίες  (Ontology based models): Οι 
οντολογίες αναπαριστούν μια περιγραφή των εννοιών και των σχέσεων. Ως εκ 
τούτου  οι  οντολογίες  αποτελούν  ένα  πολλά  υποσχόμενο  εργαλείο  για  την 
μοντελοποίηση  των  πληροφοριών  πλαισίου  εξαιτίας  της  εκφραστικότητας 
τους  αλλά  και  της  δυνατότητας  εφαρμογής  τεχνικών  ανάλυσης  των 
οντολογιών. Υπάρχουν πολλές δομές που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και 
χρησιμοποιούν τις οντολογίες ως υποκείμενα μοντέλα πλαισίου. [14]
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Οι  Korpipää  et al.  [80] [14] παρουσιάζουν κάποιες απαιτήσεις και στόχους 
έχοντας σχεδιάσει μια οντολογία πλαισίου: 
 απλότητα: οι εκφράσεις και οι σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές έτσι ώστε να απλοποιηθεί η δουλειά 
αυτών που αναπτύσσουν τις εφαρμογές.

 προσαρμοστικότητα  και  επεκτασιμότητα: η  οντολογία  θα  πρέπει  να 
υποστηρίζει την απλή προσθήκη νέων στοιχείων και σχέσεων πλαισίου.

 γενικότητα: η οντολογία θα πρέπει να επιτρέπει την περιγραφή όσο γίνεται 
περισσότερων  καταστάσεων  του  πλαισίου  με  εκούσια/αυθαίρετη 
(arbitrary) λεπτομέρεια. 

6.4 Ιδιότητες πλαισίου

Ένα μεμονωμένο τμήμα (atom) πλαισίου μπορεί να περιγραφεί με ένα σύνολο από 
ιδιότητες. Οι δύο πιο προφανείς ιδιότητες είναι:

o Ο  τύπος  του  πλαισίου:  Ο  τύπος  του  πλαισίου  αναφέρεται  στην 
κατηγορία  του  πλαισίου  όπως  θερμοκρασία,  χρόνος,  ταχύτητα  κτλ. 
Αυτό  το  είδος  πληροφοριών  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  μια 
παράμετρος για ένα ερώτημα πλαισίου ή μια εγγραφή (subscription) 
πχ  subscribeToChanges(‘temperature’).  Είναι  σημαντικό  να 
χρησιμοποιηθούν ονόματα τύπων που να έχουν κάποιο νόημα, καθώς 
όσο  το  σύστημα  μεγαλώνει  κάποια  ονόματα  μπορεί  να  μην  είναι 
μοναδικά πια. Για παράδειγμα ο τύπος της θέσης μπορεί να ανήκει σε 
μια  κινητή συσκευή ή  έναν χρήστη.  Μια  λύση για  την  δημιουργία 
καλά  δομημένων  τύπων  είναι  η  χρήση  σύνθετων/  κλιμακούμενων 
(cascaded)  ονομάτων  [81],  όπως  εμφανίζονται  και  στον  παρακάτω 
πίνακα.

o Η τιμή του πλαισίου (context value): Με τον όρο τιμή του πλαισίου 
εννοούμε τα ακατέργαστα (raw) δεδομένα που συλλέγονται από ένα 
αισθητήρα. Η μονάδα μέτρησης εξαρτάται από τον τύπο του πλαισίου 
αλλά  και  τον  αισθητήρα  που  χρησιμοποιείται  πχ  βαθμοί  Κελσίου, 
μίλια ανά ώρα κτλ.

 
   Όμως,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  ο  τύπος  και  η  τιμή  του  πλαισίου  δεν 
επαρκούν για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. 
Για το λόγο αυτό, ίσως είναι χρήσιμο να συμπεριληφθούν επιπρόσθετες ιδιότητες:

o Χρονοσήμανση  (Time stamp): Το  χαρακτηριστικό  αυτό  περιέχει  μια  τιμή 
ημερομηνίας/  χρόνου  που  περιγράφει  πότε  έγινε  αντιληπτό  το  πλαίσιο. 
Χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός ιστορικού του πλαισίου αλλά και 
για την διαχείριση των συγκρούσεων αντίληψης (sensing).

o Πηγή: Αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς 
έγινε η συλλογή των πληροφοριών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ένας 
αισθητήρας  υλικού,  μπορεί  να  αποθηκευτεί  το  ID του  αισθητήρα  και  να 
επιτραπεί σε μια εφαρμογή να επιλέγει δεδομένα από τον αισθητήρα αυτό.

o Εμπιστοσύνη: Το  χαρακτηριστικό  της  εμπιστοσύνης  περιγράφει  την 
αβεβαιότητα  του  πλαισίου.  Με  άλλα  λόγια,  δεν  μπορεί  η  κάθε  πηγή 
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δεδομένων να προσφέρει ακριβείς πληροφορίες (για παράδειγμα τα δεδομένα 
που αφορούν την θέση μπορεί να υποφέρουν από ανακρίβειες που εξαρτώνται 
από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό της θέσης αυτής).

Πίνακας 20. Παράδειγμα λεξιλογίου για το πλαίσιο
Πηγή:[14]

Τμήμα  ενός  ευέλικτου  μοντέλου  πλαισίου  είναι  ένα  επεκτάσιμο  λεξιλόγιο  που 
αφορά το πλαίσιο και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση των 
αφηρημένων  περιγραφών  παρά  για  τα  τεχνικά  δεδομένα.  Το  λεξιλόγιο  αυτό, 
απλοποιεί την περιγραφή των διαφόρων τμημάτων του πλαισίου (context atoms) αλλά 
και  των  στιγμιοτύπων  πλαισίου.  Ο  παραπάνω  πίνακας53 παρουσιάζει  ένα  μικρό 
κομμάτι από ένα παράδειγμα λεξιλογίου των Korpipää και Mäntyjärvi [81]. [14] 

6.5  Υπάρχοντα συστήματα και υποδομές

Τρία είδη συστημάτων που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο είναι  τα εξής: 

I.    Συστήματα που λαμβάνουν υπόψη την θέση: Τα συστήματα που λαμβάνουν 
υπόψη  το  πλαίσιο  και  διαχειρίζονται  πληροφορίες  θέσεως  είναι  αρκετά 
διαδεδομένα αλλά και η ζήτηση για αυτά συνεχώς μεγαλώνει καθώς υπάρχει 
όλο  και  μεγαλύτερη  διάδοση  των  κινητών  συσκευών.  Παραδείγματα 
συστημάτων που λαμβάνουν υπόψη την θέση είναι τα διάφορα προγράμματα 
τουριστικών  οδηγών  όπου  εμφανίζονται  πληροφορίες  ανάλογα  με  την 
τρέχουσα θέση (location). 
Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές δομές που λαμβάνουν υπόψη την θέση και οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων θέσης. Οι δομές αυτές 

53 Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τα πλαίσια διαθέσιμα την ίδια χρονική 
στιγμή και ότι  για παράδειγμα η πηγή του φωτός δεν είναι πάντα μετρήσιμη σε αντίθεση με την 
θερμοκρασία.
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περιλαμβάνουν  GPS δορυφόρους,  πύργους  (towers)  κινητών  τηλεφώνων, 
ανιχνευτές  εγγύτητας  σημάτων  (badge proximity detectors),  κάμερες, 
αναγνώστες  μαγνητικών  καρτών,  αναγνώστες  ραβδωτών  κωδικών  κτλ.  Οι 
αισθητήρες αυτοί μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες θέσης ή εγγύτητας 
και παρουσιάζουν διαφορές τόσο στην τιμή όσο και στην ακρίβεια. Κάποιοι 
μάλιστα χρειάζονται καθαρή οπτική επαφή ενώ τα σήματα κάποιων άλλων 
μπορούν να διαπεράσουν τοίχους κτλ. 

Ένα  λεπτομερές  παράδειγμα  είναι  ένα  εσωτερικό  σύστημα  που 
αντιλαμβάνεται  την  θέση  (indoor location sensing system)  [55].  Για  την 
ακρίβεια το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη την θέση χρησιμοποιώντας μια 
υπερηχητική τεχνική και χρησιμοποιεί τρία βασικά υλικά στοιχεία:

1. Bats: Κάθε οντότητα (άτομο ή εξοπλισμός) που θα πρέπει να μπορεί 
να  εντοπιστεί  έχει  προσαρτημένη  πάνω  της  μια  μικρή  μονάδα 
εκπομπής που ονομάζεται  bat.  Οι  bats έχουν παγκοσμίως μοναδικά 
αναγνωριστικά  και  περιέχουν  υπερηχητικούς  ενεργούς  μετατροπείς 
(ultrasonic transducers). 

2. Δέκτες: Διάφοροι δέκτες εγκαθίστανται στα ταβάνια των δωματίων 
και  συνδέονται  με  ενσύρματο  δίκτυο,  για  να  παρακολουθούν/ 
ελέγχουν τα σήματα που αποστέλλονται από τις bats. 

3. Σταθμός βάσης: Ο σταθμός βάσης στέλνει περιοδικά ραδιοσήματα 
με συγκεκριμένα bat ids και επαναρυθμίζει  τους δέκτες. Η αντίστοιχη 
bat αντιδρά  αποστέλλοντας  μια  υπερηχητική  διέγερση  η  οποία 
«συλλαμβάνεται» από τους αποδέκτες. Με την καταγραφή της ώρας 
άφιξης των σημάτων μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ της 
bat και του αποδέκτη. 54

II.    Συστήματα  που  λαμβάνουν  υπόψη  το  πλαίσιο:  Τα  συστήματα  που 
προαναφέρθηκαν χρησιμοποιούν μόνο μια άποψη του πλαισίου και κυρίως 
την  πληροφορία  της  θέσης.  Η  χρήση  όμως  διαφορετικών  τύπων  από 
τμήματα  (atoms)  πλαισίου  όπως  είναι  ο  θόρυβος,  το  φως  και  η  θέση 
επιτρέπουν  τον  συνδυασμό  τους  στα  υψηλού  επιπέδου  αντικείμενα 
πλαισίου.  Τα  στοιχεία  αυτά  είναι  απαραίτητα  για  τη  δημιουργία 
περισσότερο  προσαρμοστικών,  χρήσιμων  και  φιλικών  προς  τον  χρήστη 
συστημάτων. 
   Ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος αποτελεί αυτό των Munõz et al. [89] 
που  επεκτείνει  το  παράδειγμα  της  άμεσης  ενημέρωσης  με  την  χρήση 
μηνυμάτων (instant messaging) προσθέτοντας την πληροφορία του πλαισίου 
ώστε να υποστηριχθεί η διαχείριση των πληροφοριών σε ένα νοσοκομείο. 
Όλοι  οι  χρήστες  (πχ  γιατροί,  νοσοκόμες)  είναι  εφοδιασμένοι  με  κινητές 
συσκευές  ώστε  να  γράφουν  μηνύματα  τα  οποία  αποστέλλονται  όταν 
ικανοποιηθούν  συγκεκριμένες  συνθήκες.  Για  παράδειγμα,  ένας  χρήστης 
μπορεί να διατυπώσει ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί στον 
πρώτο γιατρό που θα μπει στο δωμάτιο με αριθμό 108 μετά τις 8 πμ. Το 

54 Μια  πρόκληση  που  είχαν  να  αντιμετωπίσουν  οι  συγγραφείς  ήταν  ότι  κατά  την  χρήση  της 
υπερηχητικής τεχνικής γινόταν λανθασμένες εκτιμήσεις εξαιτίας ανεπιθύμητης αντανακλάσεως των 
σημάτων. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με την χρήση κατάλληλου αλγορίθμου ο οποίος βελτίωσε την 
ακρίβεια των υπολογιζόμενων θέσεων. 
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σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη του διάφορες πληροφορίες πλαισίου όπως 
την  θέση,  την  ώρα,  τους  ρόλους  και  την  κατάσταση  της  συσκευής.  Η 
λειτουργικότητα  του  πλαισίου  μετατίθεται  σε  πράκτορες  (agents)  που 
περιλαμβάνουν τρία επίπεδα: 

• Το  επίπεδο  της  αντίληψης  (perception)  συλλέγει  ακατέργαστες 
πληροφορίες πλαισίου από διάφορες πηγές δεδομένων (αισθητήρες, 
χρήστες, άλλοι πράκτορες, εξυπηρετητής). 

• Το  επίπεδο της συλλογιστικής (reasoning)  ελέγχει τις κινήσεις των 
πρακτόρων.

• Το επίπεδο δράσης (action module) ενεργοποιεί ένα γεγονός που έχει 
καθοριστεί από τον χρήστη.

 Όλα τα μηνύματα μεταξύ των πρακτόρων είναι κωδικοποιημένα σε γλώσσα 
XML. 

III.    Υποδομές που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο:  Υπάρχουν συστήματα που 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και τα οποία είναι ικανά να διαχειρίζονται 
συγκεκριμένα  είδη  πλαισίου.  Για  τον  λόγο  αυτό,  αρμόζουν  και  σε 
συγκεκριμένες συνθήκες πχ σε σενάρια με νοσοκομεία. Τα συστήματα αυτά 
μπορούν  να  βελτιστοποιηθούν  για  τις  καταστάσεις  στις  οποίες 
χρησιμοποιούνται  και δεν χρειάζεται να είναι ευέλικτα και επεκτάσιμα. 
   Για να απλουστευτεί όμως η ανάπτυξη των εφαρμογών που λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο, απαιτείται μια αφηρημένη υποδομή (abstract framework). 
Μια τέτοια γενική υποδομή δεν παρέχει στον πελάτη μόνο πρόσβαση ώστε 
να  ανακτήσει  δεδομένα  πλαισίου  αλλά  επιτρέπει  και  την  απλή  εγγραφή 
(registration) καινούριων κατανεμημένων ετερογενών πηγών δεδομένων. 
Γενικά, υπάρχουν πολλά είδη υποδομών που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο 
και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς διάφορα κριτήρια σχεδίασης, 
όπως  η  αρχιτεκτονική,  η  ανακάλυψη  πόρων,  η  αντίληψη  (sensing),  το 
μοντέλο του πλαισίου, η επεξεργασία του πλαισίου, τα ιστορικά δεδομένα 
του πλαισίου, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. [14]

   Επειδή το πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες για τα άτομα 
(πχ  την  θέση  τους  και  την  δραστηριότητα  τους),  θα  πρέπει  να  παρέχεται  η 
δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικότητας. Για τον σκοπό αυτό το Context Toolkit55 

εισάγει  την  έννοια  της  ιδιοκτησίας  πλαισίου.  Με  άλλα  λόγια,  γίνεται  ανάθεση 
δεδομένων πλαισίου, που έχουν συλλεγεί από αισθητήρες, σε χρήστες. Οι χρήστες 
θεωρούνται  οι  ιδιοκτήτες  των δεδομένων αυτών και  επιτρέπεται  να  ελέγχουν την 
πρόσβαση  άλλων  χρηστών  στα  δεδομένα  αυτά.  Σε  αυτόν  τον  έλεγχο  πρόσβασης 
χρησιμοποιούνται  νέα συστατικά όπως τα  Mediated Widgets,  οι  Άδειες  Ιδιοκτήτη 
(Owners Permissions),  ένα  τροποποιημένο  BaseObject και  Αυθεντικοποιητές 

55 Το Context Toolkit είναι μια υποδομή που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο [98] [26] [24] και προσεγγίζει 
την  peer-to-peer αρχιτεκτονική. Όμως χρειάζεται ένα κεντρικό ανακαλυπτή (centralized discoverer) 
για να εγγράφονται εκεί οι κατανεμημένοι αισθητήρες (που ονομάζονται  widgets), οι διερμηνευτές 
(interpreters) και οι συγκεντρωτές (aggregators), έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν από τις εφαρμογές 
του χρήστη. Η API των toolkits που είναι προσανατολισμένη στα αντικείμενα, παρέχει μια υπερκλάση 
με  το  όνομα  BaseObject η  οποία  προσφέρει  την  δυνατότητα  γενικής  επικοινωνίας  έτσι  ώστε  να 
διευκολυνθεί η δημιουργία ίδιων/ οικείων συστατικών.
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(Authenticators).  Το  Mediated Widget είναι μια επέκταση του βασικού  widget,  το 
οποίο  περιέχει  έναν  επονομαζόμενο  widget συνθέτη  (developer)  ο  οποίος 
προσδιορίζει σε ποιόν ανήκουν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους αισθητήρες. 
Οι  Άδειες  του  Ιδιοκτήτη  είναι  το  συστατικό  που  λαμβάνει  αιτήσεις  άδειας  και 
καθορίζει  εάν  θα  χορηγηθεί  ή  όχι  πρόσβαση,  βασιζόμενη  σε  αποθηκευμένες 
καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν εξουσιοδοτημένους χρήστες, ώρα 
πρόσβασης κτλ. Το τροποποιημένο  BaseObject περιέχει όλες τις αρχικές μεθόδους 
που  εμπλουτίστηκαν  με  μηχανισμούς  αναγνώρισης.  Έτσι,  οι  εφαρμογές  και  τα 
συστατικά  εκτός  από  την  συνηθισμένη  αίτηση  για  πληροφορίες,  θα  πρέπει  να 
αποδείξουν και την ταυτότητα τους. Τέλος, οι Αυθεντικοποιητές είναι υπεύθυνοι για 
την επιβεβαίωση της ταυτότητας με την χρήση μιας υποδομής δημοσίου κλειδιού. Για 
παράδειγμα το  CoBrA56 περιλαμβάνει μια δική του ευέλικτη γλώσσα πολιτικής για 
τον έλεγχο της πρόσβασης στο πλαίσιο (context access), η οποία ονομάζεται Rei [74]. 
Αυτή  η  γλώσσα  πολιτικής  μοντελοποιείται  με  βάση  δεοντολογικές  έννοιες  των 
δικαιωμάτων,  απαγορεύσεις,  υποχρεώσεις  και  εξαιρέσεις(dispensations)  και 
προσφέρει έλεγχο των δεδομένων μέσω κανόνων πολιτικής που εξαρτώνται από το 
πεδίο (domain) και τροποποιούνται δυναμικά. [14]

6.6 RFID και διάχυτη υπολογιστική 

Το Auto-ID Center (το οποίο τώρα ονομάζεται Auto-ID Labs) οραματίστηκε πρώτο 
ένα  «Δικτυωμένο  φυσικό  κόσμο»,  που  θα  συνδυάζει  την  τεχνολογία  αυτόματης 
αναγνώρισης  και  ένα  πανταχού  παρόν  δίκτυο  υπολογιστών.  Παρακάτω 
περιγράφονται τα συστατικά ενός κατανεμημένου πανταχού παρόντος RFID δικτύου 
το  οποίο  επιδιώκει  την  πανταχού  παρούσα  αντίληψη  (sensing)  με  τη  χρήση  της 
τεχνολογίας RFID.

56 Η Αρχιτεκτονική Μεσάζοντα Πλαισίου (Context Broker Architecture - CoBrA) [21] βασίζεται στην 
χρήση πρακτόρων (agents) για να υποστηριχθεί η υπολογιστική που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο στα 
επονομαζόμενα  «έξυπνα  μέρη».  Τα  «έξυπνα  μέρη»  είναι  φυσικοί  χώροι  (πχ  καθιστικό  δωμάτιο, 
οχήματα,  εταιρικά  γραφεία  και  αίθουσες  συνεδριάσεων)  τα  οποία  είναι  εφοδιασμένα  με  έξυπνα 
συστήματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες διάχυτης υπολογιστικής στους χρήστες. Κεντρικό στοιχείο 
του  CoBrA είναι  ένας  έξυπνος  μεσάζοντας  πλαισίου  ο  οποίος  διατηρεί  και  διαχειρίζεται  ένα 
διαμοιραζόμενο μοντέλο πλαισίου για λογαριασμό μιας κοινότητας πρακτόρων. Οι πράκτορες αυτοί 
μπορεί να είναι εφαρμογές σε κινητές συσκευές τις οποίες ο χρήστης μεταφέρει ή φοράει (πχ κινητά 
τηλέφωνα,  PDAs και ακουστικά κεφαλής), υπηρεσίες που παρέχονται από συσκευές ενός δωματίου 
(πχ  υπηρεσία  προβολέα,  ρυθμιστής  φωτός  και  ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας)  αλλά  και  υπηρεσίες 
δικτύου (web) οι οποίες παρέχουν  μια δικτυακή παρουσία για τα άτομα, μέρη και αντικείμενα του 
φυσικού κόσμου (πχ υπηρεσίες που παρακολουθούν το που βρίσκονται άτομα και αντικείμενα).
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Εικόνα 36. Τα συστατικά ενός EPC Δικτύου τοπικής περιοχής που επιδιώκει την πανταχού παρούσα 
αντίληψη (ubiquitous sensing)
Πηγή:[95]

Τα συστατικά του δικτύου αυτού είναι οι  RFID ετικέτες, οι  RFID αναγνώστες, ο 
Ηλεκτρονικός  Κωδικός  Προϊόντος  (EPC code),  οι  Μηχανές  Συμβάντων Επιπέδου 
Εφαρμογής  (Application Level Events Engines),  η  Υπηρεσία  Ονοματοδοσίας 
Αντικειμένων (Object Name Service, ONS) και η EPC Υπηρεσία Πληροφοριών (EPC 
Information Service, EPCIS). 

Τα συστατικά αυτά έχουν αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα, εκτός από την ALE 
που αναλύεται στην συνέχεια.  Όσον αφορά όμως τις  RFID ετικέτες θα πρέπει να 
συμπληρώσουμε  ότι  στο  πνεύμα  της  πανταχού  παρούσας  αντίληψης  (ubiquitous 
sensing),  μπορούν  να  έχουν  επιπρόσθετα  χαρακτηριστικά,  όπως  αισθητήρες,  έτσι 
ώστε  να  ελέγχουν  φυσικές  παραμέτρους,  όπως  την  θερμοκρασία,  την  πίεση  ή 
κάποιους επιβλαβείς παράγοντες (πχ τοξικά χημικά, βακτηριακούς παράγοντες). 

6.6.1 Η επέκταση της τεχνολογίας RFID σε Εφαρμογές Αντίληψης

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τους RFID αναγνώστες για να αποκτήσουν 
πληροφορίες που αποθηκεύονται στην EΕPROM μνήμη μιας RFID ετικέτας, μπορεί 
να  εφαρμοστεί  απευθείας  για  την  συλλογή  δεδομένων  τα  οποία  αποκτώνται  από 
αισθητήρες57.  Κάτι  τέτοιο βέβαια απαιτεί  την  επέκταση της  διεπαφής ενός  απλού 
RFID chip ώστε  να  καταχωρεί  στην  μνήμη  του  δεδομένα  που  προέρχονται  από 
αισθητήρες [19] [118]. 

Ωστόσο  υπάρχουν  και  κάποια  μηχανικά  προβλήματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, τα παθητικά  RFID συστήματα58 δεν κουβαλούν 

57 Οι αισθητήρες είναι μικρές συσκευές υλικού παρόμοιες με τις  RFID ετικέτες. Οι  RFID ετικέτες 
εκπέμπουν αναγνωριστικά ενώ οι αισθητήρες μεταδίδουν πληροφορίες για το περιβάλλον τους (πχ για 
την περιβάλλουσα θερμοκρασία ή την υγρασία). [66]
58  Οι αισθητήρες συνήθως περιέχουν μπαταρίες και γι’ αυτό είναι μεγαλύτεροι και πιο ακριβοί από τις 
παθητικές RFID ετικέτες. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των ενεργών RFID ετικετών και 
των  αισθητήρων.   Για  παράδειγμα,  κάποιες  εμπορικά  διαθέσιμες  ενεργές  RFID συσκευές  είναι 
σχεδιασμένες  έτσι  ώστε  να  διαφυλάττουν  τα  εμπορευματοκιβώτια  στα  λιμάνια.  Αυτές  οι  RFID 
συσκευές  εκπέμπουν  αναγνωριστικά  αλλά  ταυτόχρονα  αισθάνονται  (sense)  εάν  κάποιο 
εμπορευματοκιβώτιο έχει ανοιχθεί. [66]
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κάποια πηγή ενέργειας και για τον λόγο αυτό οι αισθητήρες στις παθητικές ετικέτες 
δεν  μπορούν να λειτουργήσουν όσο η ετικέτα δεν  βρίσκεται  εντός της εμβέλειας 
κάποιου αναγνώστη. Επίσης, οι παθητικές  RFID ετικέτες δεν έχουν δική τους πηγή 
ενέργειας  και  λειτουργούν εξάγοντας  ενέργεια  από τα σήματα που εκπέμπει  ένας 
αναγνώστης  κατά  την  ανάκρισή  τους.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα,  να  είναι 
περιορισμένη η διαθέσιμη ενέργεια για έναν αισθητήρα και μάλιστα να εξαρτάται 
από την εγγύτητά του με τον αναγνώστη. Ωστόσο, οι  ενεργές  RFID ετικέτες [35] 
παρέχουν μια ταιριαστή και χωρίς  μεγάλο κόστος εναλλακτική λύση. Ακόμα, ένα 
δίκτυο από αναγνώστες είναι πιθανό να ενεργοποιεί συχνά ένα κατανεμημένο δίκτυο 
από  RFID αισθητήρες ή να τους ενεργοποιεί  όποτε αυτό απαιτηθεί,  έτσι  ώστε να 
συλλέγονται  ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα των αισθητήρων. Όμως, 
στο μέλλον τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν την δική τους ενέργεια για την 
σάρωση  (energy scavenging systems),  μπορεί  όχι  μόνο  να  ενεργοποιούν  τους 
αισθητήρες  που  βρίσκονται  πάνω  στις  παθητικές  RFID ετικέτες  αλλά  και  να 
παρέχουν επαρκή ενέργεια για να αποθηκεύονται τα δεδομένα του αισθητήρα σε μια 
EEPROM μνήμη [47] [119] [95].

6.6.2 Συμβάντα Επιπέδου Εφαρμογής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, ο  EPCglobal δημιουργήθηκε 
για να εκμεταλλευτεί εμπορικά την δουλειά του Auto-ID Center του ΜΙΤ, μέσω της 
ανάπτυξης  των  προτύπων  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος  (Electronic Product 
Code (EPC)  standards)  για  την  χρήση  των  παθητικών  RFID ετικετών  στην 
εφοδιαστική  αλυσίδα  αλλά  και  σε  άλλους  τομείς.  Οι  πιο  γνωστές  εργασίες  του 
EPCglobal αφορούν το UHF Gen 2 πρότυπο αλλά και τις Οδηγίες για τα Δεδομένα 
των  EPC Ετικετών  (EPC Tag Data Specification).  Όμως,  αν  και  δεν  είναι  τόσο 
γνωστή,  αξιόλογη  δουλειά  έχει  γίνει  και  στον  τομέα  δημιουργίας  προτύπων  για 
λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιείται σε RFID και EPC συστήματα. Ένα από αυτά 
τα πρώτα πρότυπα που αναμένεται να επικυρωθεί  από τον  EPCglobal ονομάζεται 
«Συμβάντα Επιπέδου Εφαρμογής» (Application-Level Events (ALE)). [148]

Ένα  σύστημα  ALE Μηχανής  είναι  ένα  σύστημα  ενδιάμεσου  λογισμικού  που 
προσφέρει επεξεργασία των δεδομένων της RFID ετικέτας σε πραγματικό χρόνο και 
συχνά αναφέρεται  ως  μια πρότυπη διεπαφή για  το  ενδιάμεσο λογισμικό και  τους 
πελάτες του. 

 Η  ALE Μηχανή  κατέχει  τον  χώρο  μεταξύ  ενός  αναγνώστη  (ή  πολλών 
αναγνωστών)  και  των  συστημάτων  εφαρμογών.  Τα  δικτυωμένα  συστήματα  ALE 
Μηχανών δημιουργούν μια δομή που διαχειρίζεται και αντιδρά στα γεγονότα που 
προκαλούνται  από  τις  αναγνώσεις  των  ετικετών  από  τους  αναγνώστες.  Πιο 
συγκεκριμένα,  η  ALE Μηχανή  διαβιβάζει  τις  αιτήσεις  από  τις  εφαρμογές  στον 
αναγνώστη/  αναγνώστες,  λαμβάνει  τα  μοναδικά  αναγνωριστικά  των  ετικετών  και 
πιθανώς άλλα δεδομένα από αισθητήρες και δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες στις 
εφαρμογές. [95]. Έτσι οι πελάτες (clients) (πχ επιχειρησιακές εφαρμογές) μπορούν να 
αποκτήσουν φιλτραρισμένα, ενοποιημένα EPC δεδομένα από διάφορες πηγές. Αυτή η 
διεπαφή  αλλά  και  η  λειτουργικότητα  που  συνεπάγεται  ονομάζεται  Συμβάντα 
Επιπέδου Εφαρμογής ή ALE.  
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Πιο συγκεκριμένα η ALE: 
 Παρέχει στους πελάτες ένα μέσο ώστε να μπορέσουν με ένα υψηλού επιπέδου 

και επεξηγηματικό  τρόπο να προσδιορίσουν ποια είναι τα EPC δεδομένα που 
τους ενδιαφέρουν.

 Παρέχει μια τυποποιημένη μορφή για να αναφέρει (report) τα συσσωρευμένα, 
φιλτραρισμένα  EPC δεδομένα. Η μορφή αυτή κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν 
εξαρτάται από το που προέρχονται τα EPC δεδομένα ή από τον τρόπο με τον 
οποίο έγινε η επεξεργασία τους.

 Αποκρύπτει  τις  πηγές  των  EPC δεδομένων  (πχ  αναγνώστες,  σαρωτές 
ραβδωτών κωδικών) πίσω από υψηλού επιπέδου έννοιες της «τοποθεσίας». 
Με τον τρόπο αυτό  αποκρύπτονται  από τους  πελάτες  οι  πληροφορίες  που 
αφορούν το ποιοί ακριβώς αναγνώστες χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή 
των EPC δεδομένων από μια συγκεκριμένη τοποθεσία. [101] [100]

6.6.2.1 Βασικές λειτουργίες της ALE

Κάποιες από τις βασικές λειτουργίες της ALE Μηχανής είναι [95]:
o το φιλτράρισμα των δεδομένων που λήφθηκαν από ετικέτες και αισθητήρες
o η ενοποίηση/συσσωμάτωση και καταμέτρηση των δεδομένων της ετικέτας 
o η συγκέντρωση των δεδομένων σε διάφορα χρονικά διαστήματα

Οι  βασικές  αυτές  λειτουργίες  είναι  απαραίτητες  για  την  διαχείριση  των 
ενδεχομένως  μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων,  τα οποία  μπορούν  να  παράγουν τα 
RFID συστήματα μετά από συνεχείς αναγνώσεις ετικετών. Για παράδειγμα, οι  ALE 
Μηχανές  επιτρέπουν  στις  τοπικές  εφαρμογές  να  δηλώνουν  την  σημασία 
συγκεκριμένων δεδομένων που αποκτήθηκαν από RFID ετικέτες (για παράδειγμα μια 
καταγραφή από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας για κάποιο χρονικό διάστημα) και να 
δημιουργούν  αναφορές  για  τα  συσσωρευμένα  δεδομένα  χρησιμοποιώντας  μια 
πρότυπη μορφή που καθορίζεται από ένα  XML σχήμα. Κατά συνέπεια, η δομή της 
ALE Μηχανής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα  XML σχήμα συγκεκριμένο για κάθε 
εφαρμογή  αισθητήρων  (αυτό  που  ταιριάζει  περισσότερο)  ή  ένα  πλήθος  τέτοιων 
σχημάτων, έτσι ώστε να καταγραφούν και να αναφερθούν  συμβάντα και μετρήσεις 
του φυσικού κόσμου.

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  ALE Μηχανή  παρέχει  μια  πολύ 
σημαντική  υπηρεσία,  που  είναι  η  διαχείριση  των  συμβάντων.  Μια  τυπική 
αρμοδιότητα της διαχείρισης συμβάντων αποτελεί  το φιλτράρισμα,  το οποίο είναι 
εξαιρετικά χρήσιμο σε καταστάσεις όπου υπάρχει πολύ κίνηση από δεδομένα. Για 
παράδειγμα,  μπορεί  οι  αναγνώστες  να  διαβάζουν  κατ’  επανάληψη  δεδομένα  που 
προέρχονται από πολλές RFID ετικέτες. Επειδή κάθε εφαρμογή δεν ενδιαφέρεται για 
όλα τα δεδομένα όλων των ετικετών, είναι απαραίτητο το φιλτράρισμα έτσι ώστε να 
εξαλειφθούν  πληροφορίες  που  είτε  είναι  πλεονάζουσες/  περιττές  (πχ  πολλαπλές 
αναγνώσεις των ίδιων δεδομένων), είτε δεν απαιτούνται/ χρειάζονται (πχ αναγνώσεις 
ετικετών που δεν ενδιαφέρουν την συγκεκριμένη εφαρμογή).  [95]
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6.6.2.2 Δομή της Μηχανής ALE

Η Μηχανή ALE αποτελείται από δύο βασικές διεπαφές οι οποίες της επιτρέπουν να 
επικοινωνεί  με  εξωτερικά  συστήματα:  την  Διεπαφή  του  Αναγνώστη  (Reader 
Interface)  και  την  Διεπαφή  Γεγονότων  Επιπέδου  Εφαρμογής  (Application Level 
Event Interface). Η πρώτη, παρέχει μια διεπαφή μεταξύ της  ALE Μηχανής και των 
αναγνωστών, ενώ η δεύτερη παρέχει μια διεπαφή μεταξύ της ALE Μηχανής και των 
εξωτερικών εφαρμογών [6]. 

Η  ALE Μηχανή απαρτίζεται από πολλές Υπηρεσίες  ALE Μηχανής (ALE Engine 
Services), κάθε μια από τις οποίες έχει την δική της λειτουργικότητα. Μπορούμε να 
φανταστούμε  τις  Υπηρεσίες  της  ALE Μηχανής  ως  τμήματα  (modules)  της  ALE 
Μηχανής,  τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ώστε  να επιτελέσουν καθορισμένες 
λειτουργίες  για  συγκεκριμένες  εφαρμογές.  Ως  εκ  τούτου,  μία  ή  περισσότερες 
εφαρμογές  μπορεί  να  κάνουν  κλήσεις  μεθόδων  στην  ALE Μηχανή  έχοντας  ως 
αποτέλεσμα  την  εκτέλεση  μιας  λειτουργίας  (πχ  συλλογή  και  επιστροφή  των 
αναγνώσεων  των  θερμοκρασιών  από  έναν  αισθητήρα)  και  την  επιστροφή  των 
αποτελεσμάτων.  Οι  Υπηρεσίες  της  ALE Μηχανής  εκτός  από  το  ότι  μπορούν  να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες, μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν  με  υπηρεσίες  όπως  η  EPC Υπηρεσία  Πληροφοριών  (EPC 
Information Service (EPCIS)) για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια παγκόσμιων 
εφαρμογών. [95]

Εικόνα 37. Αρχιτεκτονική ενός Συστήματος ALE Μηχανής και η αλληλεπίδρασή του με συστατικά 
του ΕPC δικτύου (τις EPCIS και τους Αναγνώστες) 
Πηγή: [6]

6.6.2.3 ALE και Αρχιτεκτονική του  EPCGlobal Δικτύου 

Το  EPCglobal Δίκτυο  είναι  ένα  σύνολο  από  παγκόσμια  τεχνικά  πρότυπα  που 
στοχεύουν  στο  να  καταστεί  δυνατή  η  αυτόματη  και  στιγμιαία  αναγνώριση 
αντικειμένων αλλά και  o διαμοιρασμός των πληροφοριών αυτών. [130] Το σύνολο 
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των προτύπων αυτών επικεντρώνεται στις ετικέτες πολύ υψηλής συχνότητας (UHF 
tags) και αποσκοπεί όχι μόνο στην παροχή ενός συστήματος αρίθμησης για μοναδική 
αναγνώριση αντικειμένων, αλλά και στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται τα δεδομένα. Το EPCglobal Δίκτυο αποτελείται 
από  πέντε  βασικά  στοιχεία:  το  σύστημα  αναγνώρισης  (ID System)  (το  οποίο 
περιλαμβάνει  τις  EPC ετικέτες  και  τους  αναγνώστες),  τον  Ηλεκτρονικό  Κωδικό 
Προϊόντος (EPC), το EPC Ενδιάμεσο Λογισμικό (EPC Middleware), την Υπηρεσία 
Ονοματοδοσίας  Αντικειμένου  (Object  Name  Service  (ONS))  [31]  και  τις  EPC 
Υπηρεσίες Πληροφοριών (EPC Information Services, (EPCIS)). 

Ο  EPC κωδικός  είναι  ένας  αριθμός  που  τοποθετείται  πάνω  στις  ετικέτες  και 
σχεδιάστηκε  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  αναγνωρίζεται  μοναδικά  ένα  μεμονωμένο 
αντικείμενο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο αριθμός αυτός μεταδίδεται από την ετικέτα 
στους αναγνώστες και στην συνέχεια η ΟΝS μεταφράζει τον  EPC σε διαδικτυακές 
διευθύνσεις (internet addresses) όπου μπορούν να βρεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες 
για  το  αντικείμενο.  Για  την  διαχείριση  της  τεράστιας  ποσότητας  των 
συναλλασσόμενων  πληροφοριών,  το  RFID ενδιάμεσο  λογισμικό  διαχειρίζεται  τα 
δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η κίνηση στο δίκτυο (network traffic), 
ενώ  ταυτόχρονα  προσφέρει  μια  διεπαφή  λογισμικού  με  πρότυπα-ALE για  τις 
υπηρεσίες, επιτρέποντας την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ του EPC αναγνώστη 
ή  του δικτύου των αναγνωστών και  των πληροφοριακών συστημάτων.  Οι  EPCIS 
επιτρέπουν στους χρήστες να αναταλλάσουν με εμπορικούς συνεργάτες μέσω του 
EPCglobal δικτύου, δεδομένα που σχετίζονται με τον EPC κωδικό,. 

Εικόνα 38. Η αρχιτεκτονική του EPCglobal Δικτύου
Πηγή:[100]
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6.6.2.4 Ζητήματα  ασφαλείας της ALE 

Η διακύβευση (compromise) των ALE υπηρεσιών υποσκάπτει την ικανότητα μιας 
επιχείρησης να αποκτά ακριβείς  και έγκαιρες (timely) πληροφορίες σχετικά με το 
παρόν. Έτσι ο πάροχος της  ALE υπηρεσίας, που είναι το ενδιάμεσο λογισμικό, θα 
πρέπει  να  περιγράφει  και  να  υποστηρίζει  τεχνολογίες  ασφάλειας,  όπως  είναι  η 
προστασία των δεδομένων και ο έλεγχος πρόσβασης για την ALE υπηρεσία. 

Τα  αντικείμενα  ασφαλείας  και  οι  απειλές  που  σχετίζονται  με  την  ALE 
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Οι απειλές παρουσιάζονται από την σκοπιά 
του  ενδιάμεσου  λογισμικού,  το  οποίο  υποστηρίζει  την  ALE υπηρεσία  και  πιο 
συγκεκριμένα γίνεται εστίαση στις αδυναμίες μεταξύ του παρόχου της ALE και των 
πελατών του [32]. 

Πίνακας 21. Θέματα ασφαλείας και απειλές που σχετίζονται με την ALE
Πηγή:[101]

   Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα δεδομένα που σχετίζονται με την 
ALE αντιμετωπίζουν  διάφορες  απειλές.  Τα  δεδομένα  αυτά  χωρίζονται  σε  δύο 
κατηγορίες  τα  μεταφερόμενα  δεδομένα  (transported data)  και  τα  αποθηκευμένα 
δεδομένα (stored data). Με τον όρο αποθηκευμένα δεδομένα εννούμε τα δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται κατά την Υλοποίηση της  ALE Διεπαφής. Τα μεταφερόμενα 
δεδομένα χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: τα Μηνύματα μεταξύ του παρόχου της 
ALE υπηρεσίας και του  ALE πελάτη  και  τα Μηνύματα μεταξύ του παρόχου της 
ALE υπηρεσίας  και  του  παραλήπτη  της  ALE αναφοράς.  Σε  κάθε  κατηγορία 
δεδομένων αντιστοιχούν και κάποιες απειλές [101]:
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• Μεταφερόμενα δεδομένα - Μηνύματα μεταξύ του παρόχου της  ALE 
υπηρεσίας και του ALE πελάτη: 

o Κρυφάκουσμα,  δηλαδή  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  στα 
περιεχόμενα του μηνύματος

o Πλαστογραφία  (Forgery)/  Αλλαγή:  τροποποίηση  των 
περιεχομένων του μηνύματος

o Επίθεση  Αναμετάδοσης:  αναμετάδοση  μηνύματος  ή  άλλοι 
μέθοδοι παραλαβής μηνυμάτων χωρίς εξουσιοδότηση

• Μεταφερόμενα δεδομένα - Μηνύματα μεταξύ του παρόχου της  ALE 
υπηρεσίας και του παραλήπτη της ALE αναφοράς: 

o Κρυφάκουσμα
o Πλαστογραφία/ Παραποίηση
o Επιθέση Αναμετάδοσης
o Άρνηση  Παροχής  Υπηρεσιών  (DOS):  Μικρότερη 

διαθεσιμότητα ή μικρότερη απόδοση της Υπηρεσίας 

• Αποθηκευμένα δεδομένα - Δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την 
Υλοποίηση της ALE διεπαφής:

o Αλλοίωση/Διαφθορά της Διαμόρφωσης της ALE υπηρεσίας
o Καταστροφή των Διαπιστευτηρίων της ALE υπηρεσίας
o Μη  νόμιμος  παραλήπτης  κατά  την  αποστολή  της  αναφοράς 

ειδοποίησης
o Μη νόμιμη κλήση της ΑΡΙ της υπηρεσίας  
o Κακομεταχείριση των αποθηκευμένων δεδομένων της ετικέτας

6.6.2.5 Μέτρα προστασίας της ALE

Για να προστατευθεί η  ALE έναντι των απειλών, θα πρέπει το  RFID ενδιάμεσο 
λογισμικό να παρέχει κάποια μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα  [100][101]:

• Αναγνώριση και  Αυθεντικοποίηση (Identification  and Authentication): Ο 
πάροχος  της  υπηρεσίας  ALE θα  πρέπει  να  αναγνωρίζει/  ταυτοποιεί  τους 
πελάτες και να παρέχει αυθεντικοποίηση έτσι ώστε να αποτραπεί η παράνομη 
πρόσβαση στην υπηρεσία.

• Προστασία κατά την μεταφορά των δεδομένων: Για να προστατευτούν τα 
δεδομένα που μεταδίδονται μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας ALE και των 
πελατών,  θα  πρέπει  ο  πάροχος  της  υπηρεσίας  ALE να  αναπτύξει  τις 
λειτουργίες  ασφαλείας  για  την  ακεραιότητα,  εμπιστευτικότητα,  φρεσκάδα 
(freshness) των μεταδιδόμενων δεδομένων κτλ. 

• Έλεγχος Πρόσβασης στην Υπηρεσία: Κάποιοι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
μπορεί να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία ALE (στα 
αποθηκευμένα δεδομένα, στην ALE υπηρεσία διαμόρφωσης, στην διαχείριση 
του αναγνώστη, στην διαχείριση των πόρων του ενδιάμεσου λογισμικού, στον 
αποδοχέα της αναφοράς ειδοποίησης (notification report accepter)).

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 195



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

6.7  Σχεδιασμός  ενδιάμεσου  λογισμικού  με  επιπρόσθετες  δυνατότητες 
ασφάλειας 

6.7.1 Αρχιτεκτονική ενός ασφαλούς συστήματος ενδιάμεσου λογισμικού

Για να είναι έμπιστη και ασφαλής η υπηρεσία ALE προτείνεται μια αρχιτεκτονική 
για το RFID ενδιάμεσο λογισμικό με επιπρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας. 

Εικόνα 39. Η αρχιτεκτονική του RFID Ενδιάμεσου Λογισμικού με ενισχυμένη ασφάλεια
Πηγή:[100]

Το  ενισχυμένο  αυτό  ενδιάμεσο  λογισμικό  αποτελείται  από  το  Συστατικό  της 
Επικοινωνίας  Αναγνώστη  (Reader  Communication  Component),  το  Συστατικό 
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Ασφαλείας  Υπηρεσίας  ALE (ALE  Service  Security  Component),  το  Συστατικό 
Επεξεργασίας Υπηρεσίας  ALE (ALE Service Processing Component ) και τις  ALE 
Διεπαφές Πελάτη (ALE Client Interfaces) [100][101]:

1.    Συστατικό  Επικοινωνίας  του  Αναγνώστη (Reader Communication 
Component): Το  Συστατικό  Επικοινωνίας  του  Αναγνώστη  βοηθά  τον 
προσαρμογέα  (adapter)  επικοινωνίας  του  αναγνώστη  στην  διαχείριση/ 
έλεγχο  του  αναγνώστη  και  σε  απλές  λειτουργίες  φιλτραρίσματος/ 
δημιουργίας  συμβάντων  για  τα  RFID δεδομένα  που  σχετίζονται  με  τα 
γεγονότα (RFID event data).  Το συστατικό αυτό επικοινωνεί  άμεσα με 
τους  αναγνώστες  και  επιτρέπει  την  διαμόρφωση  και  διαχείριση  τους. 
Επίσης, αφαιρεί τον θόρυβο από τα χαμηλού επιπέδου δεδομένα με ένα 
απλό φιλτράρισμα. 

2.    Συστατικό  Επεξεργασίας  της  Υπηρεσίας  ALE (ALE Service 
Processing Component):  Το  Συστατικό  Επεξεργασίας  της  Υπηρεσίας 
ALE διαχειρίζεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με την RFID ετικέτα 
και  τις  οποίες  έλαβε  από τον αναγνώστη βασιζόμενο στην αίτηση των 
πελατών για την ALE Υπηρεσία. Το συστατικό αυτό αποτελείται από τις 
εξής  λειτουργίες:  την  Καταγραφή/  Προγραμματισμό  του  Κύκλου  των 
Συμβάντων (Event Cycle Registry/ Scheduling), την Αίτηση της ALE για 
την Καταγραφή Συμβάντος (ALE Request Event Capturing), την Συλλογή 
Δεδομένων για το Συμβάν της Ετικέτας/ Φιλτράρισμα  ALE (Tag Event 
Data Collect/  ALE Filtering) και τις Λειτουργίες της  ALE για Αναφορά 
Απόκρισης Συμβάντος (ALE Event-Response Reporting functions). Αν το 
συστατικό αυτό λάβει μια αίτηση για την υπηρεσία ALE από τους πελάτες 
της ALE, συλλέγει δεδομένα από την ετικέτα και τα φιλτράρει σύμφωνα 
με την  ECSpec που καθορίζεται στο μήνυμα με την αίτηση. Η  ECSpec 
περιγράφει ένα κύκλο συμβάντος και μία ή περισσότερες αναφορές που 
πρόκειται  να  δημιουργηθούν  από  αυτή.  Η  Καταχώρηση/ 
Προγραμματισμός  του  Κύκλου  των  Συμβάντων  επεξεργάζεται  τον 
προγραμματισμό  του  συμβάντος  ώστε  να  βασίζεται  στο 
EPCBoundarySpec (που  βρίσκεται  εντός  του  ECSpec)  και  το  οποίο 
προδιαγράφει  πως  θα  ορίζεται  η  αρχή  και  το  τέλος  των  κύκλων  του 
συμβάντος. 

3.    Συστατικό Ασφαλείας της Υπηρεσίας ALE: Το Συστατικό Ασφαλείας 
της ALE Υπηρεσίας παρέχει λειτουργίες για αυθεντικοποίηση, προστασία 
της ιδιωτικότητας των δεδομένων, καταγραφές ασφαλείας (security audit) 
και  έλεγχο  πρόσβασης.  Για  την  επίτευξη  των  λειτουργιών  αυτών, 
απαιτείται  χρήση  ψηφιακής  υπογραφής,  αξιοποίηση  διαφόρων 
λειτουργιών  της  κρυπτογράφησης  και  Χ.509  πιστοποιητικό  για 
αυθεντικοποίηση ή χρήση κάποιου ιδιωτικού κλειδιού. Απαραίτητη είναι 
και κάποια πολιτική ελέγχου πρόσβασης ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση 
της ALE υπηρεσίας. 

4.    ALE Διεπαφές του Πελάτη: Η ALE Διεπαφή του Πελάτη είναι μια ALE 
Διεπαφή Υπηρεσίας (ALE Service Interface) που υποστηρίζει την  SOAP 
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ALE Ασφάλεια  και  την  Διεπαφή  Ασφαλούς  Γνωστοποίησης  (Secure 
Notification Interface). [100]  [101]

6.7.2 Παρεχόμενα 

Το σύστημα του ενδιάμεσου λογισμικού, που περιγράφηκε παραπάνω, προσφέρει:
o    Αναγνώριση  και  Αυθεντικοποίηση: Το   X.509  πιστοποιητικό  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί ως κουπόνι (token) ασφαλείας για την αναγνώριση και την 
αυθεντικοποίηση. Στην απομακρυσμένη τοποθεσία (site), που μπορεί να είναι 
ένας Εξυπηρετητής Πληροφοριών (Information Server), ένας Επιχειρηματικός 
Εξυπηρετητής  (Enterprise Server)  ή  κάποιο  άλλο  Ενδιάμεσο  Λογισμικό 
(Middleware), το κουπόνι ασφαλείας χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του 
ατόμου  που  αιτείται  την  υπηρεσία  από  τους  μη-επιτρεπόμενους  πελάτες. 
Επιπρόσθετα, το κουπόνι ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα 
του υποκειμένου ώστε  να προσδιοριστεί  η εξουσία της υπηρεσίας (service 
authority).

o    Προστασία  των  Μεταφερόμενων  Δεδομένων:  Τα  δεδομένα  που 
μεταφέρονται μεταξύ του ALE παρόχου και των πελατών του είναι το μήνυμα 
αίτησης/ απόκρισης της υπηρεσίας ALE και το μήνυμα ειδοποίησης αναφοράς 
(notification report message). 
   Το πρώτο μήνυμα βασίζεται στο πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access 
Protocol)  και  περιλαμβάνει  το  πλαίσιο  (context)  που  θα  διαφυλάξει  ή  θα 
αποδεσμεύσει τον πόρο της  ALE υπηρεσίας,  θα λάβει πληροφορίες για το 
ALE συμβάν,  θα  δημιουργήσει  τον  ενεργοποιητή  των  γεγονότων  κτλ.  Το 
μήνυμα αυτό ανταλάσσεται μεταξύ του ALE παρόχου και των πελατών του.
   Το  δεύτερο  μήνυμα  είναι  ένα  μήνυμα  εξόδου  του  ALE επιπέδου,  που 
ουσιαστικά είναι δεδομένα σχετικά με ένα κύκλο συμβάντος και μεταδίδεται 
από τον ALE πάροχο σε ένα πελάτη. Αργότερα, το μήνυμα αυτό μεταδίδεται 
στο Επίπεδο Επιχειρηματικής Λογικής της Εφαρμογής (Application Business 
Logic Layer). 
   Μάλιστα, η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η φρεσκάδα (freshness) 
των δεδομένων εξασφαλίζεται και για τους δύο τύπους μηνυμάτων.
   Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση του συστήματος ενδιάμεσου λογισμικού 
είναι να αναπτυχθεί το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για το Επίπεδο Μεταφοράς 
(Transport Layer Security Protocol)  όπως  είναι  το  SSL/TLS.  Ωστόσο, 
θεωρείται «βαριά» προσέγγιση καθώς δεν ασφαλίζεται μόνο το SOAP μήνυμα 
που στέλνεται με το πρωτόκολλο αλλά συνήθως ασφαλίζεται ολόκληρο το 
wire πρωτόκολλο.  Επιπρόσθετα,  σε  πολλές  εφαρμογές  ενσωμάτωσης  που 
βασίζονται  σε  μηνύματα  (message-based integration projects)  απαιτούνται 
πολλά  ενδιάμεσα  βήματα  προτού  τα  μηνύματα  φτάσουν  στον  τελικό 
προορισμό  τους  και  η  ασφάλεια  στο  επίπεδο  της  μεταφοράς  αφήνει  τα 
μηνύματα χωρίς  να  τα  ασφαλίζει  σε  κάθε  ενδιάμεσο σημείο  ελέγχου.  (Το 
πρόβλημα  αυτό  αντιμετωπίζει  και  το  μήνυμα  αναφοράς).  Έτσι,  για  να 
επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος και να αποφευχθούν τα ενδιάμεσα προβλήματα 
ασφαλείας,  η  ασφάλεια  των  δεδομένων  παρέχεται  στο  επίπεδο  των 
μηνυμάτων (message level) και όχι στο επίπεδο μεταφοράς (transport level). 
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Με  τον  τρόπο  αυτό,  διασφαλίζεται  το  ίδιο  το  μήνυμα,  ανεξαρτήτως  της 
μεταφοράς του. 

o    Υπηρεσία  Ελέγχου  Πρόσβασης: Η  ALE υπηρεσία  του  ενδιάμεσου 
λογισμικού  υποστηρίζει  κάποιο  μηχανισμό  ελέγχου  πρόσβασης  ο  οποίος 
παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. [101]

6.7.3 Μηχανισμός Ελέγχου Πρόσβασης της ALE που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο 

   Το ενδιάμεσο λογισμικό για την υπηρεσία  ALE πρέπει να υποστηρίζει  κάποιο 
μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης έτσι ώστε να περιορίζονται όχι μόνο οι πελάτες που 
θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους αναγνώστες υπό τον έλεγχο ενός παρόχου 
ALE υπηρεσίας, αλλά και τα δεδομένα που θα μπορούν να αποκτήσουν οι πελάτες 
αυτοί. Θεωρείται δεδομένο ότι κάθε πελάτης που χρησιμοποιεί την ALE διεπαφή έχει 
μια συσχετιζόμενη ταυτότητα πελάτη (client identity)  την  οποία  αυθεντικοποιεί  ο 
πάροχος της  ALE υπηρεσίας.  Με άλλα λόγια,  θεωρείται  δεδομένο ότι  οι  πελάτες 
έχουν στην κατοχή τους διαπιστευτήρια  (credentials) με τα οποία επιβεβαιώνουν τις 
ταυτότητες τους στην  ALE υπηρεσία και αυθεντικοποιούν τους εαυτούς τους στο 
ALE ενδιάμεσο λογισμικό.

Εικόνα 40. Ο μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης  της ALE
Πηγή:[100]

Ο RFID μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης, ο οποίος παρουσιάζεται στην παραπάνω 
εικόνα,  περιλαμβάνει  τέσσερα  συστατικά:  τον  Επιταχυντή  Ελέγχου  Πρόσβασης 
(Access Control Accelerator), τον Επιταχυντή Πολιτικής Πρόσβασης (Access Policy 
Accelerator), τον Διαχειριστή Πολιτικής Πρόσβασης (Access Policy Manager), την 
Μηχανή Απόφασης για  Πρόσβαση (Access Decision Engine)  και τον Διαχειριστή 
Κατάστασης Πρόσβασης (Access Condition Manager).

Όταν  κάποιος  ζητήσει  πρόσβαση  (πχ  ένας  ALΕ  πελάτης),  το  Συστατικό  του 
Επιταχυντή Ελέγχου Πρόσβασης λαμβάνει ένα μήνυμα αίτησης υπηρεσίας (service 
request message). Για την ακρίβεια αυτή η αίτηση του πελάτη έχει την μορφή ενός 
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μηνύματος  αίτησης  ελέγχου  πρόσβασης  το  οποίο  περιλαμβάνει  το  υποκείμενο 
(subject),  την  πηγή  αίτησης  (request resource)  και  την  ενέργεια  (action).  Στην 
συνέχεια, η Μηχανή Απόφασης για την Πρόσβαση αποφασίζει εάν επιτρέπεται ή όχι 
η υπηρεσία που αιτείται, βασιζόμενη όχι μόνο στην πολιτική πρόσβασης αλλά και σε 
πληροφορίες  που  αφορούν  κάποιες  ιδιότητες/  χαρακτηριστικά.  Το  Συστατικό  του 
Επιταχυντή Ελέγχου Πρόσβασης ζητεί και συλλέγει πληροφορίες κατάστασης που 
σχετίζονται με ορισμένες παραμέτρους από το Συστατικό Διαχείρισης Κατάστασης 
Πρόσβασης.  Επιπρόσθετα,  το  Συστατικό  του  Επιταχυντή  Ελέγχου  Πρόσβασης 
λαμβάνει  την  προκαθορισμένη  Πολιτική  Πρόσβασης  του  υποκειμένου  από  τον 
Διαχειριστή  της  Πολιτικής  Πρόσβασης.  Ειδικότερα,  αυτός  ο  μηχανισμός  ελέγχου 
πρόσβασης  εστιάζει  στον  καθορισμό  της  πολιτικής  ελέγχου  πρόσβασης  της  ALE 
αντανακλώντας  τις  πληροφορίες  πλαισίου  (context information),  όπως  είναι  η 
αξιοπιστία  του  αιτούντα  και  του  περιβάλλοντος.  Η  προσαρμοστική  και  δυναμική 
πολιτική πρόσβασης με την χρήση πληροφοριών πλαισίου, επιτρέπει την αύξηση του 
επιπέδου  αξιοπιστίας  και  ασφαλείας,  σε  σχέση  με  μια  στατική  πολιτική  ελέγχου 
πρόσβασης.

Εικόνα 41. Ο Μηχανισμός Ελέγχου Πρόσβασης
Πηγή:[100]

Στην  παραπάνω  εικόνα  που  αφορά  τον  Μηχανισμό  Ελέγχου  Πρόσβασης, 
παρουσιάζονται  τα  στοιχεία  που  θα  πρέπει  να  προστατευτούν  αλλά  και  τα 
χαρακτηριστικά  κατάστασης  που  λαμβάνουν  υπόψη  το  πλαίσιο  (context-aware 
condition attributes).  Το ID του υποκειμένου (Subject ID) μπορεί να είναι το ID του 
ALE Πελάτη (ALE Client ID) ή το ID μιας ομάδας (Group ID) κτλ. Τα Απαιτούμενα 
Χαρακτηριστικά του Υποκειμένου (Required Subject Attributes) είναι η απαιτούμενη 
συνθήκη που θα πρέπει να ικανοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας στο υποκείμενο. 
Η τιμή αυτή συμπληρώνεται με την ικανότητα της υπηρεσίας (service talent) ή τον 
ρόλο του Υποκειμένου. Με τον όρο «υπηρεσία» αναφερόμαστε στους διαθέσιμους 
τύπους  υπηρεσιών,  ενώ  με  τον  όρο  «απαιτούμενοι  πόροι»  (required resource 
attribute) αναφερόμαστε στις απαιτούμενες συνθήκες. Η ικανότητα  της ασφάλειας 
(security talent) αποτελεί ένα βαθμό της εξουσίας (authority point) του πελάτη (client 
host),  οπότε  αν  ο βαθμός  αυτός  είναι  χαμηλός  σημαίνει  ότι  ο  host ενισχύεται  με 
περιορισμένη υπηρεσία (service). Για τον έλεγχο πρόσβασης, η υπηρεσία (service) 
χρησιμοποιεί ένα φίλτρο (Filter), ένα λογικό αναγνώστη (Logical Reader), ένα  URI 
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γνωστοποίησης (Notification URI) καθώς και  ALE APIs. Το φίλτρο περιορίζει τον 
έλεγχο των αποθηκευμένων δεδομένων της ετικέτας ενώ ο περιορισμός του λογικού 
αναγνώστη  και  των  ALE APIs εμποδίζει  την  παραποίηση  της  ALE Υπηρεσίας/ 
Διαμόρφωσης.  Το  URI Γνωστοποίησης αποτρέπει τον μη εξουσιοδοτημένο πελάτη 
να λάβει το μήνυμα της αναφοράς της γνωστοποίησης (notification report message). 
Τέλος το απαιτούμενο περιβάλλον (required environment) περιλαμβάνει το επίπεδο 
προστασίας της ασφάλειας, το οποίο μπορεί προαιρετικά να ελεγχθεί έτσι ώστε να 
παρέχεται η υπηρεσία που αιτείται μόνο αν η κατάσταση του δικτύου είναι ασφαλής. 
Το  επίπεδο  ασφαλείας  επηρεάζεται  και  από  το  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  της 
επιθεώρησης ασφαλείας  (security audit analysis).  Μάλιστα,  το επίπεδο ασφαλείας 
χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση, οπότε αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής ελέγχου πρόσβασης.

6.7.4 Διαδικασία ελέγχου πρόσβασης 

Η διαδικασία του ελέγχου πρόσβασης της αίτησης υπηρεσίας έχει ως εξής: Αυτός 
που αιτεί την πρόσβαση αποστέλλει ένα μήνυμα τύπου  SOAP αίτησης Υπηρεσίας 
ALE.  Ο  Επιταχυντής  του  Ελέγχου  Πρόσβασης  (Access Control Accelerator) 
λαμβάνει το μήνυμα, το αναλύει και εξάγει το ID του πελάτη, την υπηρεσία ΑΡΙ και 
την  παράμετρο  της  υπηρεσίας  ΑΡΙ.  Στην  συνέχεια  το  Συστατικό  του  Επιταχυντή 
Ελέγχου  Πρόσβασης  δημιουργεί  το  πακέτο  ελέγχου  πρόσβασης,  το  οποίο 
περιλαμβάνει τα βασικά για το υποκείμενο, τους πόρους και την ενέργεια (subject, 
resource και action primitives). Όταν η Μηχανή Απόφασης για την πρόσβαση λάβει 
την αίτηση, καταγράφει την πολιτική του υποκειμένου και τα χαρακτηριστικά της 
κατάστασης (condition attributes). Για την απόφαση λαμβάνονται υπόψη η πολιτική 
πρόσβασης των στοιχείων της  υπηρεσίας  αλλά και  οι   ανανεωμένες  πληροφορίες 
σχετικά  με  το  υποκείμενο,  τους  πόρους  και  το  περιβάλλον.  Μετά,  η  Μηχανή 
Απόφασης για Πρόσβαση απαντά επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την πρόσβαση και 
ο Επιταχυντής Ελέγχου Πρόσβασης ξεκινά μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την 
είσοδο (logging) ή την υποστήριξη της υπηρεσίας ALE από την κλήση της Μηχανής 
Υπηρεσίας ALE κτλ.[100]
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7. Συμπεράσματα

Η  αναγνώριση  μέσω  ραδιοσυχνοτήτων  αποτελεί  μια  τεχνολογία  αυτόματης 
αναγνώρισης που βρίσκεται  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και υιοθετείται από 
οργανισμούς  και  επιχειρήσεις  σε  όλο  τον  κόσμο.  Οι  εφαρμογές  της  εν  λόγω 
τεχνολογίας είναι απεριόριστες με πολλά παραδείγματα στον χώρο της υγείας, στην 
ασφάλεια  και  στον  έλεγχο  πρόσβασης  (πχ  ηλεκτρονικά  διαβατήρια),  στην 
εφοδιαστική αλυσίδα κτλ. Πολύ σημαντική είναι και η εφαρμογή της σε συστήματα 
που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο σε περιβάλλοντα απανταχού υπολογιστικής. 

Η ευρεία υιοθέτηση της εν λόγω τεχνολογίας οφείλεται στο γεγονός ότι προσφέρει 
πολλά  πλεονεκτήματα,  όπως  αναγνώριση  και  παρακολούθηση  μεμονωμένων 
αντικειμένων  και  ατόμων,  ταχύτατη  συλλογή  δεδομένων  τα  οποία  μπορεί  να 
μεταβάλλονται συνεχώς και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται οπτική επαφή, αλλά και 
δυνατότητα  σύνδεσης  του  φυσικού  κόσμου  με  τον  ψηφιακό  χωρίς  να  απαιτείται 
ανθρώπινη παρέμβαση.

Βέβαια, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Η τεχνολογία RFID παρουσιάζει αρκετά 
μειονεκτήματα  όπως  το  κόστος  υλοποίησής  της,  η  ύπαρξη  ανταγωνιστικών 
προτύπων, αλλά και τα συνήθη προβλήματα των ραδιοκυμάτων (στα οποία βασίζεται 
η  λειτουργία  της)  όπως  αντανάκλαση,  εξασθένηση,  παρεμβολή  κτλ.  Ωστόσο, 
σημαντικότερα είναι τα προβλήματα ασφαλείας και οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα 
συστήματα  που  αξιοποιούν  την  εν  λόγω  τεχνολογία.  Πιο  συγκεκριμένα 
παρουσιάζονται  προβλήματα  όπως  η  λαθραία  και  ανυποψίαστη  παρακολούθηση 
ατόμων και αντικειμένων, υποκλοπή δεδομένων από τις ετικέτες με λαθραία σάρωσή 
τους ή κακόβουλη τροποποίηση τους, εξαπάτηση, προβλήματα που δημιουργεί  το 
κακόβουλο λογισμικό κτλ. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων έχουν 
προταθεί διάφορες τεχνικές,  όπως η χρήση Faraday κλουβιών, η «θανάτωση» των 
ετικετών, ο αποκλεισμός και η κρυπτογράφηση. Καταλυτικός αναμένεται να είναι και 
ο  ρόλος  της  νομοθεσίας  η  οποία  καλείται  να  προστατέψει  τα  άτομα,  αφού  η 
τεχνολογία RFID άλλοτε άθελα και άλλοτε ηθελημένα, μπορεί να εισβάλλει στο χώρο 
της  ιδιωτικότητας αλλά και  των προσωπικών δεδομένων του ατόμου,  αυξάνοντας 
έτσι τις δυνατότητες εποπτείας και χειραγώγησης τους. Κρίνεται λοιπόν απολύτως 
αναγκαία η διευθέτηση κανόνων που θα ρυθμίζουν την λειτουργία της και οι οποίοι 
θα  κινούνται  στην  κατεύθυνση  της  προστασίας  της  ιδιωτικότητας  και  των 
προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η εν λόγω 
τεχνολογία,  στον  έλεγχο  προσπέλασης  που  λαμβάνει  υπόψη  το  πλαίσιο  σε 
περιβάλλοντα  απανταχού  υπολογιστικής.  Η  τεχνολογία  RFID,  υποστηρίζει  ένα 
απανταχού  παρόν  δίκτυο  (το  EPCglobal δίκτυο),  το  οποίο  διενεργεί  ταχύτατη 
συλλογή δεδομένων χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση. Στις ετικέτες του 
δικτύου αυτού μπορεί να γίνει ενσωμάτωση αισθητήρων έτσι ώστε να συλλέγονται 
δεδομένα  πλαισίου.  Στην  συνέχεια  αξιοποιείται,  η  ALE υπηρεσία  (Υπηρεσία 
Συμβάντων  Επιπέδου  Εφαρμογής)  που  υποστηρίζει  κάποιο  μηχανισμό  ελέγχου 
προσπέλασης έτσι  ώστε να περιορίζονται  όχι  μόνο τα άτομα που θα μπορούν να 
αλληλεπιδρούν  με  τους  αναγνώστες  αλλά  και  τα  δεδομένα  που  θα  μπορούν  να 
αποκτήσουν τα άτομα αυτά.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 202



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

Βιβλιογραφία

1. Ailisto, H.,et. Al: Structuring context aware applications: Five-layer model 
and example case. Proceedings of the Workshop on Concepts and Models for 
Ubiquitous Computing, Goteborg, Sweden. (2002) Διαθέσιμο Online στο: 
http  ://  www  .  comp  .  lancs  .  ac  .  uk  /  computing  /  users  /  dixa  /  conf  /  ubicomp  2002-  
models  /  pdf  /  Ailisto  -  Ubicomp  %20  Workshop  8.  pdf     

2. Allianz Canada, “Allianz Canada Encourages Customers
to Fight Auto Theft,” (2001). Διαθέσιμο Online στο: 
www  .  allianzgroup  .  com  /  azgrp  /  dp  /  cda  /0,,17111-44,00.  html  .  

3. Anley, C.: Advanced SQL injection in SQL Server applications. Διαθέσιμο 
Online στο: http  ://  www  .  nextgenss  .  com  /  papers  /  advanced  _  sql  _  injection  .  pdf  .

4. ARTICLE 29 Data  Protection  Working  Party:  Working  document  on  data 
protection issues related to RFID technology (2005). 
Διαθέσιμο Online στο: 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  justice  _  home  /  fsj  /  privacy  /  docs  /  wpdocs  /2005/  wp  105_  en  .  pdf  

5. Ateniese,G.,  Camenisch,J.,  de Madeiros,  B:   Untraceable RFID tags via 
insubvertible encryption.  12th  ACM  Conference  on  Computer  and 
Communication Security.  (2005)

6. Auto-ID Center: Auto-ID ALE Engine specification Version 1.0, (2005)

7. Auto-ID Center: Draft Protocol Specification for a Class 0 Radio Frequency 
Identification Tag (2003).

8. AutoID Center: Auto-ID Object Name Service (ONS) Version 1.0 (2003) 
Διαθέσιμο Online στο:
http://www.radioactivehq.org/docs/EPC/EPC_ONS/WD-ons-1.0-
20030930.pdf

9. Avoine,  G.  :  Privacy  issues  in  RFID  banknote  protection  schemes.  J.-J. 
Quisquater, P. Paradinas, Y. Deswarte, and A. Abou El Kadam, (editors) : The 
Sixth  International  Conference  on  Smart  Card  Research  and  Advanced 
Applications – CARDIS. Kluwer Academic Publishers. (2004) 33–48.

10. Avoine, G.: Adversarial model for radio frequency identification. Cryptology 
ePrint  Archive,  Report  2005/049.  (2005)  Διαθέσιμο Online  στο: 
http://eprint.iacr.org.

11. Avoine,G., Dysli,E., Oechslin, P. : Reducing time complexity in RFID 
systems. B. Preneel and S. Tavares (editors): Selected Areas in Cryptography 
– SAC 2005. Lecture Notes in Computer Science.Springer-Verlag (2005) 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 203

http://www.radioactivehq.org/docs/EPC/EPC_ONS/WD-ons-1.0-20030930.pdf
http://www.radioactivehq.org/docs/EPC/EPC_ONS/WD-ons-1.0-20030930.pdf
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/dixa/conf/ubicomp2002-models/pdf/Ailisto-Ubicomp Workshop8.pdf
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/dixa/conf/ubicomp2002-models/pdf/Ailisto-Ubicomp Workshop8.pdf


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

12. Avoine,G., Oechslin, P. : A scalable and provably secure hash based RFID 
protocol.  Stajano,F. , Thomas, R. (editors): The 2nd IEEE International 
Workshop on Pervasive Computing and Communication Security – PerSec 
2005. IEEE Computer Society Press, (2005) 110–114

13. Ayoade, J. : Security implications in RFID and authentication processing 
framework (2004)          

14. Baldauf, M., Dustdar, S., Rosenberg, F.: A survey on context-aware systems. 
Int. J. Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 2, No. 4. (2007)  

15. Basili, R.V., Perricone, T.B. : Software errors and complexity: An empirical 
investigation. Commun. ACM, 27(1) (1984) 42–52

16. Bono, S., Green,M., Stubblefield,A., Juels,A., Rubin, A., Szydlo, M.: Security 
analysis of a cryptographically enabled RFID device. 14th USENIX Security 
Symposium, Baltimore, Maryland, USA (2005) 1–16

17. Carluccio,D., Lemke,K., Paar, C: Electromagnetic side channel analysis of a 
contactless smart card: first results. ECrypt Workshop on RFID and 
Lightweight Crypto , Graz, Austria. Slide presentation. (2005) Διαθέσιμο 
Online στο: http  ://  www  .  iaik  .  tugraz  .  ac  .  at  /  research  /  krypto  /  events  /  index  .  php  .

18. CASPIAN: RFID Right to Know Act of 2003  (2003) Διαθέσιμο Online στο: 
http  ://  nocards  .  org  /  rfid  /  rfidbill  .  shtml  

19. Cemosek,W.R,  Chin,A.B., Barbaree,M.J., Vodyanoy,V., Conner,E.D. Hsieh, 
P.Y-H.:  A Rapid  Biosensing  System for  Detecting  Food-Borne  Pathogens. 
Proceeding of the Sensors Expo.  (2001) 113-116.

20. Chen,  H.:  An Intelligent  Broker  Architecture  for  Pervasive Context-Aware 
Systems.  PhD Thesis, University of Maryland, Baltimore County. (2004)

21. Chen, H., Finin, T., Joshi, A.: An ontology for context-aware pervasive 
computing environments.  The Knowledge Engineering Review, Cambridge 
University Press,Vol. 18. (2003) 197–207

22. Collins, J.: Marks & Spencer expands RFID retail trial. RFID Journal (2004). 
Διαθέσιμο Online στο:
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/791/1/1/.

23. Coron,J., Naccache,D., Stern, J.: On the security of RSA padding. CRYPTO 
99.  (1999)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 204

http://www.rfidjournal.com/article/articleview/791/1/1/
http://nocards.org/rfid/rfidbill.shtml
http://www.iaik.tugraz.ac.at/research/krypto/events/index.php


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

24. Dey, A.K. :The Context Toolkit – A Toolkit for Context-aware Applications. 
(2001) Διαθέσιμο Online στο: http  ://  www  .  cs  .  berkeley  .  edu  /~  dey  /  context  .  html  .  

25. Dey,  A.K.,Abowd,  G.D.  :  Towards  a  better  understanding  of  context  and 
context-awareness. Proceedings of the Workshop on the What, Who, Where, 
When and How of Context-Awareness, ACM Press, New York. (2000)

26. Dey,  A.K.,  Abowd,  G.D.  :The  context  toolkit:  aiding  the  development  of 
context-aware applications. Workshop on Software Engineering for Wearable 
and Pervasive Computing, Limerick, Ireland. (2000)

27. Dey,  A.K.,  Abowd,  G.D.:  A  conceptual  framework  and  a  toolkit  for 
supporting  rapid  prototyping  of  context-aware  Applications.  Human-
Computer Interactions (HCI) Journal, Vol. 16, Nos. 2–4. (2001) 7–166.

28. Dimitriou,T. :A lightweight RFID protocol to protect against traceability and 
cloning attacks. IEEE/CreateNet SecureComm. IEEE (2005). 
Διαθέσιμο Online στο: 
http://www.ait.edu.gr/faculty/T Dimitrioufiles/RFIDsecurecomm05.pdf.

29. Dingzhe,L., Kazukuni,K. : Hideki Imai. Pretty-simple privacy enhanced RFID 
and its  application.  In:  (SCIS 2004)  The symposium on cryptography and 
information security,Sendai, Japan (2004)

30. Electronic  Privacy  Information  Center  :  Privacy  and  Human  Rights:  An 
International Survey of Privacy Laws and Developments. EPIC.org, (2002)

31. EPCglobal  :  Object  Name Service (ONS) 1.0.  Technical  report,EPCGlobal 
Inc. (2004)

32. EPCglobal:  Filtering  and  Collection  Threat  Analysis.  Technical  report, 
EPCGlobalInc. (2004)

33. EPCglobal: The EPCglobal Network™ and The Global Data Synchronization 
Network (GDSN) (2004). Διαθέσιμο Online στο: 
http://www.epcglobalinc.org/about/media_centre/EPCglobal_and_GDSN_v4_
0_Final.pdf

34. Feldhofer,  M.,   Dominikus,  S.,  Wolkerstorfer,J.:  Strong  authentication  for 
RFID systems using the AES algorithm. M. Joye and J.-J.Quisquater, editors, 
Workshop  on  Cryptographic  Hardware  and Embedded  Systems  CHES 04, 
volume 3156 of Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. (2004) 
357–370.

35. Finkenzeller,K.:  RFID  Handbook:  Radio  Frequency  Identification 
Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons, New York. (1999).

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 205

http://www.epcglobalinc.org/about/media_centre/EPCglobal_and_GDSN_v4_0_Final.pdf
http://www.epcglobalinc.org/about/media_centre/EPCglobal_and_GDSN_v4_0_Final.pdf


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

36. Finkenzeller, K. : RFID Handbook 2nd edition. (2003) 

37. Fishkin,K., Roy,R. : Enhancing RFID privacy through antenna energy 
analysis. MIT RFID Privacy Workshop. (2003)
Διαθέσιμο Online στο:http  ://  www  .  rfidprivacy  .  org  /  papers  /  fishkin  .  pdf  .  

38. Fishkin, P.K., Wang, M., Borriello, G. : A ubiquitous system for
medication  monitoring.  Pervasive 2004  (2004).  Διαθέσιμο ως A Flexible, 
Low-Overhead Ubiquitous System for Medication Monitoring. Intel Research 
Seattle Technical Memo IRS-TR-03-011,25. (2003).

39. Fishkin,P.K.,  Jiang,B.,  Philipose,M.,  Roy,S.  :  I  sense  a  disturbance  in  the 
force: Unobtrusive detection of interactions with RFID-tagged objects.Sixth 
International Conference on Ubiquitous Computing. (2004) 268–282

40. Fishkin,P.K,  Roy,S.,  Jiang,  B.  :  Some  methods  for  privacy  in  RFID 
communication.  1st European Workshop on Security in Ad-Hoc and Sensor 
Networks (ESAS 2004). ( 2004)

41. Fletcher, R., Omojola, O., Boyden, E., Gershenfeld, N. : Reconfigurable Agile 
Tag Reader Technologies for Combined EAS and RFID Capability. Workshop 
on Automatic Identification Advanced Technologies (1999)

42. Floerkemeier,C., Schneider,R., Langheinrich, M : Scanning with a purpose - 
supporting the fair information principles in RFID protocols, 2004. Διαθέσιμο 
Online στο: citeseer.ist.psu.edu/floerkemeier04scanning.html.

43. Garfinkel, S. : An RFID Bill of Rights. Technology Review  (2002) 35 
Διαθέσιμο On-line στο: 
http://www.simson.net/clips/2002.TR.10.RFID_Bill_Of_Rights.htm

44. Garfinkel, L.S., Juels, A., Pappu, R. : RFID Privacy: An Overview of 
Problems and Proposed Solutions (2005)

45. Gavison, R. : Privacy and the Limits of Law. Yale Law Review (1980) 421–
428

46. Giagglis, G. :Mobile and Wireless Networks and Applications  

47. Glynne-Jones,P., Beeby, P.S., White, M.N.:Towards a piezoelectric vibration-
powered microgenerator.  IEEE Proceedings of Science, Measurement anzd 
Technology, vol. 148, 2. (2001) 68-72

48. Goldman,A. , Crawford, K.:  RFID Primer: Where the WLAN Hits the RFID 
Fan  (2003). Διαθέσιμο Online στο:
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/10724_3292521_3

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 206

http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/10724_3292521_3
http://www.wi-fiplanet.com/feedback.php/http:/www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/10724_3292521_3
http://www.simson.net/clips/2002.TR.10.RFID_Bill_Of_Rights.htm


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

49. Golle,P., Jakobsson,M., Juels,A., Syverson, P : Universal Re-encryption for 
mixnets. T. Okamoto(editor) : RSA Conference -Cryptographers’ Track (CT-
RSA), volume 2964 of Lecture Notes in Computer Science.  Springer-Verlag. 
(2004) 163–178

50. Good, N., et.al. : Radio frequency identification and privacy with information 
goods. S. De Capitani di Vimercati and P. Syverson, (editors). Workshop on 
Privacy in the Electronic Society – WPES. ACM, ACM Press.  (2004)  41–42

51. GS1 EPCglobal : Regulatory status for using RFID in the UHF spectrum 
(2006) 

52. Gustavsen,R.M.:  Condor  –  an  application  framework  for  mobility-based 
context-aware applications.  Proceedings of the Workshop on Concepts and 
Models for Ubiquitous Computing, Goeteborg, Sweden. (2002)

53. Hancke, P, G : A practical relay attack on ISO 14443 proximity cards. 
Manuscript. Διαθέσιμο Online στο:
http://www.cl.cam.ac.uk/ gh275/relay.pdf.

54. Hancke, P.G., Kuhn, G.M. :An RFID distance bounding protocol. 
IEEE/CreateNet SecureComm. IEEE. (2005)
Διαθέσιμο Online στο: http://www.cl.cam.ac.uk/ gh275/distance.pdf.

55. Harter, A., Hopper, A., Steggles, P., Ward, A., Webster, P.: The anatomy of a 
context-aware application.  Wirless Networks, Vol. 8, Nos. 2–3. (2002) 187–
197.

56. Hellman, M: A cryptanalytic time-memory tradeoff. IEEE Transactions on 
Information Theory. (1980) IT-26:401–406

57. Henrici, D., Muller, P. : Hash-based enhancement of location privacy for 
radio-frequency identification devices using varying identifiers. R. Sandhu and 
R. Thomas (editors) : Workshop on Pervasive Computing and 
Communications Security – PerSec 2004. IEEE Computer Society. (2004) 
(149–153)

58. Hofer,  T.,  Schwinger,  W.,  Pichler,  M.,  Leonhartsberger,  G.,  Altmann,  J.  : 
Context-awareness on mobiledevices – the hydrogen approach.  Proceedings 
of  the  36th Annual  Hawaii  International  Conference  on  System  Sciences. 
(2002) 292–302.

59. Hong,  J.I.,  Landay,  J.A.  :  An  infrastructure  for  context-aware  computing. 
Human-Computer Interaction,Vol. 16. (2001) 287–303.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 207



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

60. Indulska,  J.,  Sutton,  P.:  Location  management  in  pervasive  systems. 
CRPITS’03: Proceedings of the Australasian Information Security Workshop. 
(2003) 143–151.

61. Inoue,  S.,  Yasuura,  H.:  RFID  privacy  using  user-controllable  uniqueness. 
RFID Privacy Workshop, MIT, Massachusetts, USA. (2003)

62. ISO: ISO/IEC 9797-1 algorithm 3. (1999)

63. Juels, A. : Strengthing EPC tags against cloning. ACM Workshop on Wireless 
Security (WiSe). ACM Press. ( 2005)

64. Juels,A.:  Minimalist cryptography for low-cost RFID tags. C. Blundo and S. 
Cimato,  (editors):  The  Fourth  International  Conference  on  Security  in 
Communication Networks – SCN 2004 , volume 3352 of Lecture Notes in 
Computer Science.  Springer-Verlag. (2004) 149–164.

65. Juels, A.: ‘Yoking-proofs’ for RFID tags. R. Sandhu and R. Thomas,(editors): 
Workshop  on  Pervasive  Computing  and  Communications  Security  PerSec 
2004, pages 138–143. IEEE Computer Society, 2004.

66. Juels, A.: RFID Security and Privacy: A Research Survey (2005). Διαθέσιμο 
On-line στο: 
http  ://  www  .  rsa  .  com  /  rsalabs  /  staff  /  bios  /  ajuels  /  publications  /  pdfs  /  rfid  _  survey  _28  
_09_05.  pdf           

67. Juels, A., Weis, S.: Defining strong privacy for RFID (2005) 

68. Juels, A., Weis, S. : Authenticating pervasive devices with human protocols. 
Advances  in  Cryptology  –  CRYPTO  2005.   Lecture  Notes  in  Computer 
Science, Volume 3621. Springer-Verlag. (2005) (293–308)

69. Juels A., Molnar D.,Wagner D.  :Security and Privacy Issues in E-Passports. 
Proceedings of IEEE SECURECOMM 2005, First International Conference 
on Security  and Privacy for  Emerging Areas  in  Communication Networks. 
(2005)  

70. Juels,  A.,  Pappu,  R.:  Squealing  Euros:  Privacy  protection  in  RFIDenabled 
banknotes. R. Wright, (editor): Financial Cryptography ’03, volume 2742 of 
Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. (2003) 103–121

71. Juels,A.,  Rivest,R.,  Szydlo,M.:  The blocker  tag:selective blocking of RFID 
tags  for  consumer  privacy.  Proceedings  of  the  10th  ACM  conference  on 
Computer and communication security,ACM Press. (2003) 103–111

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 208

http://www.rsa.com/rsalabs/staff/bios/ajuels/publications/pdfs/rfid_survey_28_09_05.pdf
http://www.rsa.com/rsalabs/staff/bios/ajuels/publications/pdfs/rfid_survey_28_09_05.pdf


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

72. Juels,A., Syverson,P., Bailey, D. : High-power proxies for enhancing RFID 
privacy and utility. G. Danezis and D. Martin (editors).  Privacy Enhancing 
Technologies (PET). (2005).

73. Juels, A., Brainard, J : Soft blocking: Flexible blocker tags on the cheap. S. De 
Capitani di Vimercati and P. Syverson (editors). Workshop on Privacy in the 
Electronic Society – WPES. ACM Press  (2004) 1–7

74. Kagal, L., Finin, T., Joshi, A. : A policy language for a pervasive computing 
environment. Proceedings of the 4th IEEE International Workshop on Policies 
for Distributed Systems and Networks (POLICY). (2003) 63–74.

75. Kahn, M.J, Katz, H.R, Pister, S.J. K. : Next Century Challenges: Mobile 
Networking for ”Smart Dust”. (1999) 271–278

76. Kaiser, U. : Universal immobilizer crypto engine.  Fourth Conference on the 
Advanced Encryption Standard (AES). Slide presentation.(2004)
Διαθέσιμο Online στο: http  ://  www  .  aes  4.  org  /  english  /  events  /  aes  4/.  

77. Karjoth, G., Moskowitz, P.: Disabling RFID tags with visible confirmation: 
Clipped tags are silenced.  S. De Capitani di Vimercati and R. Dingledine, 
(editors). Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES). (2005)

78. Kfir,Ζ., Wool,Α.:Picking virtual pockets using relay attacks on contactless 
smartcard systems. 1st Intl. Conf. on Security and Privacy for Emerging Areas 
in Communication Networks (2005). Διαθέσιμο Online στο: 
http://eprint.iacr.org/  2005/052  

79. Kohlbrand, J.: Microchips Required for Adopted Animals (2000). Διαθέσιμο 
Online στο: www  .  worldnetdaily  .  com  /  news  /  article  .  asp  ?  ARTICLE  _  ID  =18758  

80. Korpipää, P., Mantyjarvi, J., Kela, J., Keranen, H. and Malm, E-J.: Managing 
context information in mobile devices. IEEE Pervasive Computing, Vol. 2, 
No. 3. (2003) 42–51.

81. Korpipää, P. and Mäntyjärvi, J.: An ontology for mobile device sensor-based 
context awareness.  Proceedings of CONTEXT, 2003, Vol. 2680 of  Lecture 
Notes in Computer Science. (2003)  451–458.

82. Lahiri, S. : RFID: A Technology Overview (2005)  

83. Landt, Jeremy. : Shrouds of time The history of RFID (2001)

84. Lemarteleur, Χ: Tracibilite contre vie privee:les RFIDs –Ou l’ immixtion des 
technologies dans la sphere personnelle (2004) 25. Διαθέσιμο Online 
στο:http  ://  www  .  juriscom  .  net  /  uni  /  visu  .  php  ?  ID  =587  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 209

http://www.juriscom.net/uni/visu.php?ID=587
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=18758
http://eprint.iacr.org/


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

85. Lemoine, P. : Communication de M. Philippe Lemoine relative a la Radio-
Identification (Radio-Tags ou RFIds) (2003) Διαθέσιμο Online στο: 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/rapports/RFID_communi
cation.pdf

86. Molnar,  D.,  Wagner,  D.  :  Privacy  and  security  in  library  RFID:  Issues, 
practices, and architectures. B. Pfitzmann and P. McDaniel (editors):  ACM 
Conference on Communications and Computer Security.  ACM Press. (2004) 
210– 219

87. Molnar,D.,  Soppera,A.,  Wagner,D.  :  A  scalable,  delegatable  pseudonym 
protocol enabling ownership transfer of RFID tags. B. Preneel and S. Tavares 
(editors)  :Selected  Areas  in  Cryptography  –SAC  2005.  Lecture  Notes  in 
Computer Science. Springer-Verlag.  (2005)

88. Mortensen, H.H.J, Pedersen, A.T: Possible Use of RFID Technology in 
Support of Construction Logistics  (2004)    

89. Munõz, M.A., Gonzalez, V.M., Rodriguez, M., Fa vela, J. : Supporting 
context-aware collaboration in a hospital: an ethnographic informed design. 
Proceedings of Workshop on Artificial Intelligence, Information Access, and 
Mobile Computing 9th International Workshop on Groupware, CRIWG 2003, 
Grenoble, France. (2003) 330–334.

90. Murakami, Y. : Privacy issues in the ubiquitous information society and law in 
Japan. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man & 
Cybernetics: The Hague, Netherlands. (2004) 5645-5650, 5647, 5649, 588

91. Naoshi, N : Future of the Internet RFID. Διαθέσιμο Online στο : 
http  ://  www  .  gbde  .  org  /  acrobat  /  rfid  03.  pdf  

92. Ohkubo,M.,  Suzuki,K.,  Kinoshita,  S.  :  Efficient  hash-chain  based  RFID 
privacy  protection  scheme.  International  Conference  on  Ubiquitous 
Computing  –  Ubicomp,  Workshop  Privacy:  Current  Status  and  Future 
Directions.  (2004)

93. Philipose,  M.  et  al.:  Guide:  Towards  Understanding  Daily  Life  via  Auto-
Identification and Statistical Analysis, UbiHealth 2003: 2nd Int’l Workshop 
on Ubiquitous Computing for Pervasive Healthcare Applications.  Springer-
Verlag  (2003)  Διαθέσιμο Online  στο: 
www.healthcare.pervasive.dk/ubicomp2003/papers/Final_Papers/16.pdf.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 210

http://www.gbde.org/acrobat/rfid03.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/rapports/RFID_communication.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/rapports/RFID_communication.pdf


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

94. Prekop, P., Burnett, M. : Activities, context and ubiquitous computing. Special 
Issue on Ubiquitous Computing Computer Communications, Vol. 26, No. 11. 
(2003) 1168–1176.

95. Ranasinghe C.D., Leong, Ng. L. M., Engels, W.D., Cole, H.P.: A Distributed 
Architecture for a Ubiquitous RFID Sensing Network. 

96. RFID Journal: Nokia Unveils RFID Phone Reader  (2003) Διαθέσιμο Online 
στο: www.rfidjournal.com/article/view/834.

97. Rieback, M., Crispo, B., Tanenbaum, A. : Is Your Cat Infected with a 
Computer Virus? (2006)      

98. Salber,  D.,  Dey,  A.K.,Abowd,  G.D.:  The  context  toolkit:  aiding  the 
development  of  context-aware  applications.  Proceedings  of  the ACM CHI, 
Pittsburgh, PA. (1999) 434–441. 

99. Schmidt,  A. ,  van Laerhoven, K. :How to build smart  applications?  IEEE 
Personal Communications, Vol. 8, No. 4. (2001) 66–71.

100.Song, J., Kim, H.: The RFID Middleware System Supporting Context-Aware 
Access Control Service 

101.Song,J., Kim, T., Kim, H.: Security Enhanced RFID Middleware System

102.Soon, J.T.: EPC: Electronic Product Code- The New Generation RFID Based 
Product Identification System, Section Three       

103.Stajano, F., Anderson, R.: The resurrecting duckling: Security issues for ad-
hoc  wireless  networks.  7th  InternationalWorkshop  on  Security  Protocols, 
volume  1796  of  Lecture  Notes  in  Computer  Science.  Springer-Verlag 
(1999)172–194

104.Stapleton-Gray,R.:Would Macy’s Scan Gimbels? RFID Privacy Workshop, 
MIT (2003) Διαθέσιμο online στο:
http://whitepapers.zdnet.co.uk/0,39025945,60089924p-39000532q00.htm.

105.Strang,  T.,  Linnhoff-Popien,  C.:  A  Context  Modeling  Survey.  First 
International  Workshop  on  Advanced  Context  Modelling,  Reasoning  and 
Management, UbiComp. (2004)

106.Swedberg, C. :  States Move on RFID Privacy Issue (2002) Διαθέσιμο Online 
στο : http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleprint  /924/-1/1  )

107.Thomas,D.: Nokia Brings RFID to Mobile Phones (2004)
Διαθέσιμο Online στο:  www  .  vnunet  .  com  /  News  /1153568.  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 211

http://www.rfidjournal.com/article/articleprint/924/-1/1


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

108.United Nations: Universal Declaration of Human Rights. General Assembly 
Resolution, 217 A(III), (1948).

109.United States Federal Trade Commission : Radio frequency 
identification:Applications and implications for consumers. Workshop report 
from FTC staff. (2005) Διαθέσιμο Online στο: 
www.ftc.gov/os/2005/03/050308rfidrpt.pdf.

110.Vajda, I. ,  Butty´an, L. : Lightweight authentication protocols for
low-cost RFID tags. Second Workshop on Security in Ubiquitous
Computing – Ubicomp 2003. (2003)

111.Vivant M.,Le Stanc, C., et. Al :  Lamy Droit de l’ informatique et des reseaux. 
Lamy, Paris (2003) 

112.Warren, S., Brandeis, L. : The Right to Privacy. Harvard Law Review, (1890) 
193–220

113.Weaver,  Ν.,  Paxson, V.,   Staniford,  S.,  Cunningham, R. :  A taxonomy of 
computer worms. First Workshop on Rapid Malcode (WORM) (2003).

114.Weis, S.: Security and Privacy in Radio-Frequency Identification Devices 
(2003)

115.Weis, S: Security parallels between people and pervasive devices. F. Stajano 
and R. Thomas (editors). The 2nd IEEE International Workshop on Pervasive 
Computing  and  Communication  Security  –PerSec  2005.   IEEE  Computer 
Society Press. (2005) 105–109

116.Weis,S.,  Sarma,S.,  Rivest,R.,  Engels,  D. :  Security and privacy aspects  of 
low-cost  radio  frequency  identification  systems.  D.  Hutter,  G.  Muller,  W. 
Stephan, and M. Ullmann (editors) :International Conference on Security in 
Pervasive  Computing  –  SPC  2003,  volume  2802  of  Lecture  Notes  in 
Computer Science. Springer-Verlag.( 2003) 454–469.

117.Weiser, M. :The computer for the 21st century. Scientific American, (1991) 
94–104

118.Wentworth,C.:  Radio  Frequency  Identification  Sensors.  7h  World 
Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. (2003)

119.William,  B.C.,  Yates,  B.R.  :  Analysis  of  a  microelectric  generator  for 
Microsystems. Transducers '95/Eurosensors IX. (1995) 369-372

120.Αλεξανδροπούλου–Αιγυπτιάδου,Ε.:  Ηλεκτρονική  επεξεργασία  προσωπικών 
δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό πλαίσιο) 1390 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 212



Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

121.Αλεξανδροπούλου, Ε., Μαυρίδης, Ι. : Ταυτοποίηση με ραδιοσυχνότητες 
(RFID) και προστασία προσωπικών δεδομένων        

122.ΕΕΤΤ : RFID: Λειτουργίας Συσκευών Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
στην Ελλάδα (2006). Διαθέσιμο Online στο: 
http  ://  www  .  eett  .  gr  /  gr  _  pages  /  telec  /  wireless  /  RFID  .  htm  ,

123.Γιαγλής,  Γ.,  Καραΐσκος,  Δ.  :  Επισκόπηση  Ραδιοσυχνικής  Τεχνολογίας 
Αναγνώρισης (RFID)  (2006) 

124.Δημητρακόπουλος,  Γ.:  EPC  και EPCglobal  NetworkTM   Το μέλλον στην 
σήμανση και την κωδικοποίηση των προϊόντων  (2004)  

125.Μαστορίδου, Κ.: Εφαρμογή τεχνολογίας RFID σε συστήματα διαχείρισης 
αποθηκών (2007)

126.Μαυρίδης, Ι., Πάγκαλος, Γ.: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Δικτύων, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη (2002)

127.Biometrics deployment of machine readable travel documents. (2004) 
Διαθέσιμο Online στο:
http://www.icao.int/mrtd/download/documents/Biometrics%20deployment%2
0o%f%20Machine%20Readable%20Travel%20Documents%202004.pdf  .  

128.Boycott Benetton web site (2005). 
http://www.boycottbenetton.com.

129.CNIL www.cnil.fr)

130.EPCglobal Web site. www.epcglobalinc.org

131.How to prevent cross-site scripting security issues. 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q252985.

132.How to find security holes. 
Διαθέσιμο Online στο: http  ://  www  .  canonical  .  org  /˜  kragen  /  security  -  holes  .  html  .

133.Guidelines  on  EPC for  consumer  products  (2005)  Διαθέσιμο Online  στο: 
http://www.epcglobalinc.org/public policy/public policy guidelines.html.

134.MIT. Auto-ID Center. http://www.autoidcenter.org.

135.RFID Journal www.rfidjournal.com/faq

136.Uniform Code Council Homepage http:// www.uc-council.org

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 213

http://www.uc-council.org/
http://www.rfidjournal.com/faq
http://www.autoidcenter.org/
http://www.cnil.fr/
http://www.icao.int/mrtd/download/documents/Biometrics deployment o%25f Machine Readable Travel Documents 2004.pdf
http://www.icao.int/mrtd/download/documents/Biometrics deployment o%25f Machine Readable Travel Documents 2004.pdf
http://www.eett.gr/gr_pages/telec/wireless/RFID.htm


Σταματούδη Αναστασία, «Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το 
Πλαίσιο»

137.Wikipedia: Wikipedia-buffer overflow.
Διαθέσιμο Online στο:http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Buffer  _  overflow  .

138.Η υπ’ αριθ. 122/2001 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων Διαθέσιμο Online στο: 
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/436.doc

139.http  ://  europa  .  eu  .  int  /  comm  /  justice  _  home  /  fsj  /  privacy  /  docs  /  wpdocs  /2005/  wp  111  
_  fr  .  pdf  

140.http  ://  www  .  dpa  .  gr  /  Documents  /  Gre  /  Nomoi  /1.  doc   

141.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /574/1/1/    

142.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /176/1/3/    

143.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /362/2/5/    

144.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  view  /715    

145.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /362/2/5/    

146.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /307/1/3/    

147.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /307/1/3/    

148.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /1493/1/82/  

149.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /207  

150.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /442/3/3/    

151.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /442/2/3/    

152.http  ://  www  .  rfidjournal  .  com  /  article  /  articleview  /735/1/1/    

153.http  ://  archive  .  epcglobalinc  .  org  /  aboutthetech  _  indepthlook  .  asp      

154.http://psdata.no/    

155.http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2609    

156.http://www.epcglobalinc.org/standards  

157.http://www.gaorfid.com/docs/news/epc.htm  

158.http://www.webopedia.com/TERM/A/auto_id.html  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 214

http://www.webopedia.com/TERM/A/auto_id.html
http://www.gaorfid.com/docs/news/epc.htm
http://www.epcglobalinc.org/standards
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/207
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1493/1/82/
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/1.doc
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp111_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp111_fr.pdf
http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Nomoi/436.doc

	Σταματούδη Αναστασία
	Περιεχόμενα
	Περίληψη
	1. Εισαγωγή
	1.1 Αντικείμενο της εργασίας 
	1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας 
	1.3 Δομή της εργασίας

	2. Θεωρητικό υπόβαθρο
	2.1 Αυτόματη αναγνώριση 
	2.1.1 Ορισμός 
	2.1.2 Ιστορία της αυτόματης αναγνώρισης

	2.2 Γραμμωτός κώδικας 
	2.2.1 Ιστορία
	2.2.2 Γραμμωτοί κώδικες και η λειτουργία ανάγνωσής  τους
	2.2.2.1 Χαρακτηριστικά και κατηγορίες γραμμωτού κώδικα
	2.2.2.2 Διαδικασία ανάγνωσης του γραμμωτού κώδικα

	2.2.3 Πλεονεκτήματα  και μειονεκτήματα των γραμμωτών κωδικών


	3. Η τεχνολογία RFID
	3.1 Η ιστορία της τεχνολογίας RFID
	3.2 Συστατικά μέρη της τεχνολογίας RFID
	3.2.1 RFID ετικέτες 
	3.2.1.1 Κατηγορίες ετικετών και κριτήρια επιλογής τους 
	3.2.1.1.1 Πηγή ενέργειας
	3.2.1.1.1.1 Ενεργές ετικέτες
	3.2.1.1.1.2 Παθητικές ετικέτες
	3.2.1.1.1.3 Ημι-παθητικές ετικέτες
	3.2.1.1.1.4 Σύγκριση παθητικών, ημι-παθητικών και ενεργητικών ετικετών 
	3.2.1.1.2 Δυνατότητα ανάγνωσης-εγγραφής
	3.2.1.1.2.1 Ετικέτες ανάγνωσης εγγραφής (read-write)
	3.2.1.1.2.2 Ετικέτες μόνο ανάγνωσης (read only)
	3.2.1.1.2.3 Ετικέτες μιας εγγραφής-πολλών αναγνώσεων (write once read many, WORM)
	3.2.1.1.3 Συχνότητα λειτουργίας και Εμβέλεια ανάγνωσης
	3.2.1.1.4 Υλικό τοποθέτησης
	3.2.1.1.5 Λειτουργικότητα
	3.2.1.1.6 Κατασκευή και εφαρμογή
	3.2.1.2 Προβλήματα λειτουργίας

	3.2.2 RFID Αναγνώστες 
	3.2.2.1 Κατηγορίες αναγνωστών
	3.2.2.1.1 Μεταφερσιμότητα 
	3.2.2.1.2 Τεχνικές ιδιότητες και διαστάσεις
	3.2.2.1.3 Δυνατότητες
	3.2.2.2 Προβλήματα λειτουργίας

	3.2.3 Βάση δεδομένων και Ενδιάμεσο Λογισμικό

	3.3 Συχνότητες λειτουργίας 
	3.3.1 Κατηγορίες συχνοτήτων
	3.3.2 Συχνότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές
	3.3.3 Διεθνής διαχείριση των συχνοτήτων
	3.3.3.1 Περιορισμοί στην χρήση των συχνοτήτων
	3.3.3.2 Διεθνείς κανονισμοί για τις συχνότητες
	3.3.3.3 Κατανομή συχνοτήτων στην Ελλάδα και Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)


	3.4 Κόστος εφαρμογής της τεχνολογίας RFID
	3.4.1 Ετικέτες και αναγνώστες 
	3.4.1.1 Κόστος ετικέτας
	3.4.1.2 Κόστος αναγνώστη

	3.4.2 Η υποδομή για τα σήματα 
	3.4.3 Υποδομή διαχείρισης των δεδομένων 
	3.4.4 Σύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα 
	3.4.5 Σχεδιασμός και εκπαίδευση

	3.5 Εφαρμογές
	3.5.1 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
	3.5.2 Μεταφορές/ Διανομές
	3.5.3 Υγεία 
	3.5.4 Ασφάλεια και Έλεγχος φυσικής πρόσβασης
	3.5.5 Εφαρμογές που σχετίζονται με τις λιανικές πωλήσεις
	3.5.6 Άλλες εφαρμογές
	3.5.7 Μελλοντικές εφαρμογές

	3.6 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 
	3.6.1 Σύγκριση τεχνολογίας RFID και γραμμωτού κώδικα 
	3.6.2 Πλεονεκτήματα
	3.6.3 Μειονεκτήματα


	4. Πρότυπα για την τεχνολογία RFID 
	 4.1 Εισαγωγή
	4.2 Κατηγορίες Προτύπων
	Πρότυπα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι τα ISO/IEC TR 18046, ISO/IEC 18047, BS EN 50364, BS EN 50357.
	4.2.1.  ISO
	4.2.2. Βασικά πρότυπα

	4.3 EPC
	4.3.1  EPCglobal
	4.3.1.1 Κλάσεις ετικετών και διαλειτουργικότητα
	4.3.1.2 EPCglobal  προδιαγραφές

	4.3.2 Ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC)
	4.3.2.1 Γενικά
	4.3.2.2 Δομή
	4.3.2.3 Τύποι EPCs
	4.3.2.4 Τρόπος χρήσης των EPC κωδικών και δεδομένων 

	4.3.3 EPC GEN2
	4.3.3.1 Η πορεία των EPC προτύπων
	4.3.3.2 Πρότυπο Δεύτερης Γενιάς  
	4.3.3.3 Πλεονεκτήματα του προτύπου Δεύτερης Γενιάς 
	4.3.3.4 Βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου Δεύτερης Γενιάς
	4.3.3.5 Τρόποι λειτουργίας του προτύπου Δεύτερης Γενιάς

	4.3.4 Tο EPCglobal Δίκτυο 
	4.3.4.1 Γενικά
	4.3.4.2 Συστατικά μέρη του EPCglobal δικτύου
	4.3.4.2.1 Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος (Electronic Product Code, EPC)
	4.3.4.2.2 Σύστημα Αναγνώρισης (ID System)
	4.3.4.2.3 Υπηρεσία Ονοματοδοσίας Αντικειμένου (Object Name Service, ONS)
	4.3.4.2.3.1 ONS Local Cache
	4.3.4.2.3.2 ONS Ρίζα (ONS Root)
	4.3.4.2.3.3 Αναζήτηση πληροφοριών	
	4.3.4.2.4 Γλώσσα φυσικής σήμανσης (Physical Markup Language, PML)
	4.3.4.2.4.1 PML αρχεία
	4.3.4.2.4.2 PML Core
	4.3.4.2.4.3 EPCIS
	4.3.4.2.5 Savant
	4.3.4.2.5.1 Χρησιμότητα των Savants

	4.3.5 GDSN και EPC Global
	4.3.5.1 Γενικά
	4.3.5.1.1 Κατηγορίες πληροφοριών 
	4.3.5.1.2 Υπηρεσίες Πληροφοριών (Information Services)
	4.3.5.2  Το Παγκόσμιο Δίκτυο Συγχρονισμού Δεδομένων (Global Data Synchronization Network, GDSN)
	4.3.5.2.1 Παγκόσμιοι αριθμοί αναγνώρισης: GTIN και GLN
	4.3.5.2.2 Η λειτουργία του GDSN 
	4.3.5.3 Το δίκτυο EPC Global 
	4.3.5.3.1 Ο Αριθμός Παγκόσμιας Αναγνώρισης - EPC
	4.3.5.3.2 Τρόπος λειτουργίας του EPCglobal Δικτύου
	4.3.5.4  Σύγκριση των δύο δικτύων
	
4.3.5.4.1 Διαφορές των δικτύων


	4.4 Το Κέντρο Αυτόματης Αναγνώρισης 
	4.4.1 Auto-ID εργαστήρια 


	5. Ζητήματα ασφάλειας
	5.1 Βασικές έννοιες ασφάλειας
	5.1.1 Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα 
	5.1.2 Επιθέσεις
	5.1.3 Αντίμετρα

	5.2 Ανησυχίες για την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID
	5.2.1 Ανησυχία από την πλευρά των καταναλωτών
	5.2.2 Ανησυχία από την πλευρά των λιανοπωλητών
	5.2.3 Ζητήματα και σχέσεις όπου πρέπει να δοθεί προσοχή

	5.3 Απειλές 
	5.3.1 Προβλήματα ιδιωτικότητας και αυθεντικοποίησης
	5.3.1.1 Ιδιωτικότητα 
	5.3.1.1.1 Ιδιωτικότητα και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή
	5.3.1.1.2 Εμβέλεια/ εύρος ανάγνωσης
	5.3.1.1.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια ανάγνωσης
	5.3.1.1.2.2 Κατηγορίες 
	5.3.1.2 Αυθεντικοποίηση 

	5.3.2 Απειλές με βάση τον τόπο εκδήλωσής τους
	5.3.3 Απειλές ως προς την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και προσωπικές απειλές ιδιωτικότητας
	5.3.3.1 Απειλές ως προς την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων 
	5.3.3.2 Προσωπικές απειλές ιδιωτικότητας

	5.3.4 Η απειλή της κλωνοποίησης 
	5.3.5 Η απειλή του κακόβουλου λογισμικού
	5.3.5.1 Σκουλήκια που βασίζονται στην τεχνολογία RFID 
	5.3.5.2 Ιοί που βασίζονται στην τεχνολογία RFID 
	5.3.5.3 Χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύεται το κακόβουλο λογισμικό


	5.4 Επιθέσεις 
	5.4.1 Επιθέσεις προς τα στοιχεία του συστήματος RFID ή τις σχέσεις μεταξύ τους
	5.4.2 Επιθέσεις από τις ίδιες τις ετικέτες

	5.5 Αντίμετρα ασφαλείας 
	5.5.1 Ιδιωτικότητα
	5.5.1.1 Χρήση ετικετών συμμετρικού κλειδιού για την προστασία της ιδιωτικότητας

	5.5.2 Αυθεντικοποίηση
	5.5.2.1 Αντιμετώπιση του προβλήματος της διανομής των ΡΙΝ 

	5.5.3 Κλωνοποίηση
	5.5.4 Κακόβουλο λογισμικό
	5.5.5 Άλλα μέτρα αντιμετώπισης
	5.5.5.1 Κλείδωμα κατακερματισμού (Hash Lock)
	5.5.5.2 Τυχαίο κλείδωμα κατακερματισμού 
	5.5.5.3 Συμφωνία ασύμμετρου κλειδιού
	5.5.5.4 Πείραγμα και ξεχώρισμα 
	5.5.5.5 Μονάδες εντοπισμού
	5.5.5.6 Ετικέτες που φωνάζουν 
	5.5.5.7 Τυπωμένο κύριο κλειδί


	5.6 Νομοθεσία
	5.6.1. ΗΠΑ
	5.6.1.1 Καλιφόρνια
	5.6.1.2 Γιούτα
	5.6.1.3 ΜΙΤ

	5.6.2 Ιαπωνία
	5.6.3 Διεθνής Διάσκεψη
	5.6.4 Ευρωπαϊκή Ένωση
	5.6.5 Ελλάδα


	6. Αξιοποίηση των πληροφοριών πλαισίου στον έλεγχο πρόσβασης
	6.1 Πληροφορίες πλαισίου
	6.1.1 Διαστάσεις πλαισίου
	6.1.2 Οντότητες πλαισίου

	6.2  Αρχιτεκτονική των συστημάτων που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο
	6.2.1 Μέθοδοι απόκτησης πληροφοριών πλαισίου
	6.2.2 Μοντέλα διαχείρισης του πλαισίου
	6.2.3 Διαστρωματική αρχιτεκτονική πλαισίου

	6.3 Μοντέλα πλαισίου
	6.4 Ιδιότητες πλαισίου
	6.5  Υπάρχοντα συστήματα και υποδομές
	6.6 RFID και διάχυτη υπολογιστική 
	6.6.1 Η επέκταση της τεχνολογίας RFID σε Εφαρμογές Αντίληψης
	6.6.2 Συμβάντα Επιπέδου Εφαρμογής 
	6.6.2.1 Βασικές λειτουργίες της ALE
	6.6.2.2 Δομή της Μηχανής ALE
	6.6.2.3 ALE και Αρχιτεκτονική του  EPCGlobal Δικτύου 
	6.6.2.4 Ζητήματα  ασφαλείας της ALE 
	6.6.2.5 Μέτρα προστασίας της ALE


	6.7 Σχεδιασμός ενδιάμεσου λογισμικού με επιπρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας 
	6.7.1 Αρχιτεκτονική ενός ασφαλούς συστήματος ενδιάμεσου λογισμικού
	6.7.2 Παρεχόμενα 
	6.7.3 Μηχανισμός Ελέγχου Πρόσβασης της ALE που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο 
	6.7.4 Διαδικασία ελέγχου πρόσβασης 


	7. Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία

