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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ RFID
 1946: Léon Theremin εφηύρε ένα εργαλείο κατασκοπείας για τη Σοβιετική Ένωση που αναμετέδιδε ηχητικά

ραδιοκύματα- προκάτοχος της τεχνολογίας RFID
 1939: Ηνωμένο Βασίλειο- IFF αναμεταδότης- παρόμοια τεχνολογία για αναγνώριση αεροσκαφών στον Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο
 1948: "Communication by Means of Reflected Power”: ορόσημο έγγραφο από τον Harry Stockman που

πρόβλεπε και εξερευνούσε την τεχνολογία RFID
 1973:
- Mario Cardullo - ΗΠΑ- πρώτος αληθινός πρόγονος του RFID -παθητικός αναμεταδότης με μνήμη-χρήση ως
συσκευή φόρου από τη λιμενική αρχή της Νέας Υόρκη
- Steven Depp, Alfred Koelle and Robert Freyman στο εθνικό εργαστήριο Los Alamos-πρώτη επίδειξη των RFID
ετικετών-το φορητό σύστημα λειτούργησε σε 915 MHZ και χρησιμοποίησε τις ετικέτες 12-bit

 1983: Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που συνδέεται με την τεχνολογία RFID χορηγήθηκε στον Αμερικάνο

Charles Walton
 2005: Στρατός Δανίας-χρήση RFID για διαχείριση διαδικασιών αποστολής άψυχου υλικού του ΝΑΤΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RFID
 Τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (Radio Frequency Identification)
 Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση

προϊόντων (ανθρώπων ή αντικειμένων) τα οποία φέρουν RFID tags
 RFID tags: ετικέτες που ενσωματώνουν μικροεπεξεργαστή και κεραία και

μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες
(readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου
αντικειμένου.
 RFID readers: μετατρέπουν τα ραδιοκύματα που "αντανακλώνται" από την

ετικέτα RFID σε ψηφιακές πληροφορίες οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να
"περάσουν" σε υπολογιστές για περαιτέρω χρήση

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ RFID
 Μία ή περισσότερες ετικέτες





(tags)
Έναν ή περισσότερους
αναγνώστες (readers)
Δύο ή περισσότερες κεραίες
(access points)
Έναν ή περισσότερους label
printers/tag encoders
Λογισμικό εφαρμογών και ένα
host computer

RFID tags

RFID readers

RFID label printers / encoders

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ RFID
 Auto-ID (Barcodes, Smart Tags, αναγνώριση φωνής, οπτική

αναγνώρισης χαρακτήρων, RFID)

 Electronic Product Code-EPC (MIT Auto-ID Center)

 Header (8-bits): Πρωτόκολλο λειτουργίας (τύπος, μήκος)
 EPC Manager (28-bits, ~268 εκατ.): Οργανισμός ή επιχείρηση που

εκμεταλλεύεται τον συγκεκριμένο κώδικα
 Object-Class (24-bits, ~16 εκατ.): Τύπος του προϊόντος
 Serial Number (36-bits, ~68 δισ.): Αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ RFID
 Συχνότητες
 Χαμηλή (low) συχνότητα (περίπου 125KHz)
 Υψηλή (high) συχνότητα (13,56MHz)
 Υπερ-υψηλή (ultra-high) ή UHF (860-960MHz)
 Μικροκυματική συχνότητα (2,45GHz)

 Τύποι
 Ενεργές ετικέτες (active)
 Παθητικές ετικέτες (passive)
 Read-write
 Read-only
 Write once, read many (WORM)

RFID Vs BARCODES
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BARCODE

Δεν απαιτείται

Απαιτείται

Pasive tags: 8m

Από χιλιοστά μέχρι μερικά εκατοστά

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Active tags: 30m +
Προϊόντα με μεταλλική συσκευασία ή που
περιέχουν υγρό

Παραβιασμένες ετικέτες (λερωμένες,
σχισμένες ετικέτες κ.τ.λ.)

Σχετικά υψηλό

Σχετικά χαμηλό

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλή. Λειτουργικά σε κάθε είδους
Χαμηλή. Απαιτούν καθαρό και χωρίς υγρασία
περιβάλλον (ιδανικά για βρώμικα, ελαιώδη και περιβάλλοντα
υγρά περιβάλλοντα)
Είναι πλήρως αυτοματοποιημένα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση

RFID Vs BARCODES
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BARCODE

Μπορούν να διαβαστούν , γραφτούν,
τροποιηθούν, ενημερωθούν και να
επαχρησιμοποιηθούν στην ίδια ή άλλη
εφαρμογή

Μπορούν να διαβαστούν μόνο

Ταυτόχρονη αναγνώριση πολλών ετικετών.
(μέχρι 1000 ετικέτες σε ακτίνα 4m)

Μία τη φορά

Υψηλή. Είναι σχεδόν αδύνατο να αντιγραφούν Χαμηλή. Μπορούν εύκολα να αντιγραφτούν ή
ή να παραβιαστούν. Τα δεδομένα μπορεί να να πλαστογραφηθούν
είναι κρυπτογραφημένα ή να προστατεύονται

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μειώνεται σημαντικά να παραλειφθεί η
ανίχνευση κάποιας ετικέτας

Φαινόμενο συνήθες

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει Δεν μπορεί να προκαλέσει γεγονότα
ορισμένα γεγονότα (όπως ανοίγματα θυρών,
alarms κ.τ.λ.)

Εφαρμογές του RFID
Κτηνοτροφία
 Σε κάθε ζώο τοποθετείται μία RFID ετικέτα και η ανάγνωση γίνεται με






ειδικό RFID αναγνώστη
Λειτουργεί σαν ταυτότητα του ζώου στην οποία μπορούν να
καταχωρηθούν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες όπως ηλικία, ιστορικό
ιατρικών εξετάσεων κ.α
Τα ζώα ταυτοποιούνται μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα αλλά και στους
βοσκότοπους μεταξύ διαφορετικών κτηνοτρόφων.
Γίνεται απομακρυσμένη ανίχνευση των ζώων σε περίπτωση απώλειας.
Γίνεται συσχέτιση των ζώων με τα παράγωγα τους

Εφαρμογές του RFID

Συστήματα Ασφαλείας
 Χρησιμοποιούνται smart cards με ετικέτες RFID
 Κάθε ετικέτα φέρει τα στοιχεία του κατόχου
 Κατά την είσοδο σε ένα χώρο ειδικοί RFID αναγνώστες αναγνωρίζουν τα





στοιχεία του κατόχου.
Ο κάτοχος της smart card αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε σημείο μέσα
στο χώρο και οι κινήσεις του καταγράφονται.
Ελέγχεται η είσοδος σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση
Εφαρμογές κατά της βιομηχανικής κατασκοπείας
Εφαρμογή κατά των τρομοκρατικών χτυπημάτων σε αεροδρόμια και
πολυσύχναστους χώρους

Εφαρμογές του RFID

Αντί-κλεπτικά Συστήματα
 Χρήση RFID για συσχέτιση αντικειμένων με τους ιδιοκτήτες τους και

ανίχνευση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας.
 Εφαρμογή σε ξενοδοχεία και κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών.
 Ειδικό σύστημα ανιχνεύει αναντιστοιχία στις αποσκευές και στον
ιδιοκτήτη τους και δίνει σήμα στην ασφάλεια του χώρου ή εντοπίζει τις
αποσκευές σε περίπτωση απώλειας.
 Άλλες χρήσεις: σε κλειδαριές αυτοκινήτων κ.α.

Εφαρμογές του RFID
Βιβλιοθήκες
 Η χρήση RFID στις βιβλιοθήκες αντικαθιστά τη χρήση του barcode

και προσθέτει επιπλέον δυνατότητες
 Κάθε βιβλίο φέρει μια RFID ετικέτα στοιχεία που αφορούν το βιβλίο
όπως τίτλο, ημερομηνία δανεισμού και επιστροφής, όνομα κατόχου,
θέση στο ράφι κ.α.
 Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης έχει μια κάρτα με RFID ετικέτα που
φέρει τα δικά του στοιχεία όπως όνομα, βιβλία που δανείστηκε και
χρόνους δανεισμού και επιστροφής.

Εφαρμογές του RFID
Βιβλιοθήκες
 Αυτοματοποίηση δανεισμού με ειδικό λογισμικό και RFID

αναγνώστες.
 Ο δανειζόμενος περνάει με το βιβλίο και την κάρτα από μία κονσόλα η
οποία συσχετίζει τα δύο μέρη και ενημερώνει το σύστημα της
βιβλιοθήκης για την πράξη δανεισμού.
 Το βιβλίο θεωρείται από το σύστημα δανεισμένο και οι RFID
αναγνώστες επιτρέπουν την έξοδο του από τη βιβλιοθήκη.
 Σε απόπειρα κλοπής το σύστημα θα θεωρούσε ότι το βιβλίο ανήκει
στη βιβλιοθήκη και οι RFID αναγνώστες θα έδιναν σήμα κατά την
έξοδο.

Εφαρμογές του RFID

Λιανικό Εμπόριο






Στα προϊόντα τοποθετούνται RFID ετικέτες με τα στοιχεία του κάθε
προϊόντος
Το σύστημα εντοπίζει τα προϊόντα στα ράφια κι όταν το επίπεδο πέφτει δίνει
σήμα για την κάλυψη των ελλείψεων
Όταν το προσωπικό είναι απασχολημένο οι πελάτες μπορούν να
ενημερώνονται για τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τους RFID αναγνώστες.
Δυνατότητα για αυτόματες πληρωμές με χρήση smartcard
Ταυτοποίηση προϊόντος σε περίπτωση αλλαγής και διαχείριση παραπόνων.

Εφαρμογές του RFID

Νοσοκομεία και Κλινικές
Διαχείριση των αποθεμάτων των νοσοκομείων σε φάρμακα και ιατρικά
αναλώσιμα.
Σε κάθε φάρμακο τοποθετείται RFID ετικέτα με τα στοιχεία του
φάρμακου όπως ο τίτλος, η ημερομηνία λήξης κ.α.
 Ειδικοί RFID αναγνώστες τοποθετούνται στα ράφια της αποθήκης.


•
•
•

Σε κάθε μεταβολή οι αναγνώστες ενημερώνουν το σύστημα
διαχείρισης της αποθήκης
Εντοπίζονται αυτόματα τα φάρμακα που έχουν λήξει.
Εντοπίζονται γρήγορα φάρμακα σε επείγουσες καταστάσεις

Εφαρμογές του RFID

Διαχείριση Αποθηκών και Εφοδιαστικής αλυσίδας
 Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες :
 Ο έλεγχος του αποθέματος γίνεται απλά με το σκανάρισμα των προϊόντων από
κάποιον υπάλληλο με χρήση RFID αναγνώστη
 Με τη χρήση RFID αναγνώστη στο ράφι η διαδικασία πραγματοποιείται εντελώς
αυτόματα.
 Το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης ενημερώνεται αυτόματα.
 Πιο γρήγορη και ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα

Εφαρμογές του RFID

Διαχείριση Αποθηκών και Εφοδιαστικής αλυσίδας
• Έλεγχος κίνησης προϊόντων στην αποθήκη
• Τοποθετούνται στις παλέτες προϊόντων ετικέτες RFID.
• Στα περονοφόρα μηχανήματα χρησιμοποιούνται RFID αναγνώστες με

υποστήριξη GIS.
• Οι ετικέτες RFID υποδεικνύουν αν η παλέτα είναι προς αποθήκευση ή
προς φόρτωση
• Υποδεικνύεται επίσης το σημείο αποθήκευσης της παλέτας ή το
φορτηγό που θα κάνει τη διανομή και η θέση της παλέτας στο φορτηγό

Εφαρμογές του RFID

Διαχείριση Αποθηκών και Εφοδιαστικής αλυσίδας
•
•
•
•
•
•

Έλεγχος στις διανομές.
Ελαχιστοποίηση στα λάθη παράδοσης
Ενημέρωση για φόρτωση σε λάθος φορτηγό ή φόρτωση σε λάθος
σειρά
Ειδοποιήσεις για επιστροφές προϊόντων (reverse logistics)
Συστήματα GIS σε συνδυασμό με RFID τεχνολογία χρησιμοποιείται
για την παρακολούθηση των προϊόντων κατά την διανομή
Έλεγχος παράδοσης προϊόντων (κατάλληλων προϊόντων στην
κατάλληλη ώρα)

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων για
γρήγορη και αυτόματη αναγνώριση και συλλογή στοιχείων, αναπτύσσει
και προτείνει πέντε βασικές κατηγορίες ολοκληρωμένων συστημάτων:
 NETSTORE & WAVESTORE > Συστήματα ενσύρματης και ασύρματης
φυσικής διαχείρισης εμπορικών καταστημάτων
 NETHOUSE & WAVEHOUSE > Συστήματα ενσύρματης και ασύρματης

φυσικής διαχείρισης αποθηκών

 NETROUTE > Σύστημα φορητής διαχείρισης πωλήσεων
 ΝΕΤΒΕΑUTY > Σύστημα παρακολούθησης πωλήσεων για εταιρίες

καλλυντικών
 NETWET > Σύστημα διαχείρισης πρατηρίων υγρών καυσίμων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ασύρματα δίκτυα
 Barcodes scanners
 Φορητά τερματικά
 RFID readers
 Εκτυπωτές barcode
 RFID κεραίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Professional services
 Technical services
 Netwarranty

Η τεκμηριωμένη προσέγγιση, η υπεροχή στην τεχνογνωσία καθώς και το ευρύ
φάσμα των ποιοτικών υπηρεσιών, αποτελούν τα συστατικά με τα οποία η
NETWAVE χτίζει και συντηρεί στο πέρασμα του χρόνου συνεργασίες με τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

 Tο έργο της NETWave στα καταστήματα Carrefour

αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση ηλεκτρονικών
ετικετών ραφιών στην Ελλάδα
 Σκοπός: η αναβάθμιση του συστήματος αναγραφής,
ελέγχου και ενημέρωσης τιμών στα ράφια των
καταστημάτων

Το σύστημα αποτελείται από:
 37.000 ετικέτες, που έχουν τοποθετηθεί στα ράφια των
καταστημάτων
 λογισμικό διαχείρισης
 κεντρικό server
 εκτυπωτή ετικετών barcode Zebra TLP 2844
Bασίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία, μέσω υπέρυθρης
ακτινοβολίας, τιμών και άλλων πληροφοριών που αφορούν
τα είδη με στόχο την άμεση και σωστή ενημέρωση των
ραφιών αλλά και των αποθεμάτων

 Σκοπός: η αυτόματη

αναγνώριση και συλλογή
δεδομένων με στόχο τον
εκσυγχρονισμό της
διαδικασίας ελέγχων που
διεξάγουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες στη λιανική αγορά
 Η συνολική λύση
περιλαμβάνει νέας
τεχνολογίας τερματικά χειρός
της Symbol Technologies
και φορητούς εκτυπωτές
barcode της Zebra
Technologies

Η εφαρμογή του φορητού αυτού υπολογιστικού
συστήματος :
1. αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα των
ελεγκτών
2. απελευθερώνει χρόνο για περισσότερους ελέγχους
ανά ημέρα
3. επιφέρει υψηλότερη αποτελεσματικότητα

RFID: ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δεν απαιτείται οπτική επαφή
Μείωση κόστους
Αύξηση παραγωγικότητας
Μείωση σε λάθη, κλοπές και πλαστογραφίες
Ενημέρωση του προσωπικού σε πραγματικό
χρόνο
Αύξηση αποδοτικότητας και ποιότητας
υπηρεσιών
Ακρίβεια και αποδοτικότητα στις παραλαβές
Διαφάνεια στη διαχείριση
Μείωση αποθεμάτων
Αποδοτικότητα και ακρίβεια στην αποστολή
Βοήθεια στην ανάκληση προϊόντων
Μείωση προϊόντων που δεν διακινούνται
Μείωση των περιπτώσεων έλλειψης
αποθέματος (out-of-stock)
Δυνατότητα εντοπισμού
Αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
Δυνατότητα επανεγγραφής
Μεγάλη χωρητικότητα

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Επηρεασμός της ευαισθησίας των αναγνωστών
από πολλαπλά αντικρουόμενα σήματα
Παραμόρφωση ή παρεμπόδιση των
ηλεκτρονικών σημάτων από διάφορα υλικά
(μέταλλα ή υγρά)
Υψηλό κόστος εξοπλισμού
Ανάγκη ανασχεδιασμού και επέκτασης της
υπολογιστικής υποδομής
Έλλειψη (προς το παρόν) διεθνών τεχνικών
προτύπων και συχνοτήτων
Παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και
της εταιρικής ή στρατιωτικής ασφάλειας(π.χ.
μποϊκοτάρισμα προϊόντων)
Παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής εξαιτίας
της ανθρώπινης εμφύτευσης
Απουσία οφέλους μετάβασης από barcodes σε
RFID (barcodes ακρίβεια 99.90% - RFID
99.99%)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
RFID: Αποδοτικό σύστημα μόνο με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεωνpartners του supply chain
 Απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αξιολόγηση και
παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας RFID
 Απαιτείται καταχώριση στο σύστημα των πραγματικά
απαραίτητων και χρήσιμων παραμέτρων που οδηγούν
στις αντίστοιχες κρίσιμες πληροφορίες

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί, κατά
συστημάτων R.F.I.D. και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
προβλημάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας:

 Κρυφή σάρωση
 Κρυφή παρακολούθηση
 Κρυφή απογραφή
 Αντιγραφή, μεταβολή και αναπαραγωγή

ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID
H επιχείρηση πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για:
 την ταυτότητα της
 ποια στοιχεία που τον αφορούν επεξεργάζεται
 τον σκοπό (διαφημιστικό κλπ.) για τον οποίο τα
επεξεργάζεται
 αν τα διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους και σε ποιους
 τα δικαιώματα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων

ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID
Η επιχείρηση πρέπει επιπλέον να ενημερώνει τον
καταναλωτή:
 ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία R.F.I.D.
 για τα χαρακτηριστικά και για τις χρήσεις της (δεδομένου
ότι αυτή η τεχνολογία δεν είναι ακόμη ευρύτερα γνωστή)
 σε ποιο ακριβώς σημείο του προϊόντος βρίσκεται η ετικέτα
 σε ποιο ακριβώς σημείο του καταστήματος βρίσκεται ο
αναγνώστης.
Η απλή αναφορά στη χρήση της τεχνολογίας R.F.I.D. δεν
αρκεί για την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 Η πρώτη χώρα που αξιοποίησε τις δυνατότητες του RFID ήταν η

Μαλαισία, η οποία εξέδωσε το 1998 διαβατήρια με ενσωματωμένη μια
τέτοια ταυτότητα ραδιοσυχνοτήτων. Εκτός από τις πληροφορίες που
κλασικά καταγράφονται σε ένα διαβατήριο, οι Μαλαισιανοί
καταχώριζαν στο RFID και το ιστορικό ταξιδιών του φέροντος.
 Το 2005 ήταν η σειρά των ΗΠΑ να εκδώσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά
διαβατήρια και τώρα η τάση γενικεύεται, με τον όρο «ePassport» να
περιγράφει το νέο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 ICAO (International Civil Aviation Organization) -

είναι ένας
Πολυεθνικός Οργανισμός, τμήμα των Ηνωμένων Εθνών και υπεύθυνος
για την διεξαγωγή όλων των διεθνών πτήσεων. Ανέλαβε το έργο να
συντάξει τις κοινές Προδιαγραφές για το νέο Παγκόσμιου Τύπου
διαβατήριο
 Οι προδιαγραφές στις οποίες κατέληξε, δεσμεύουν τα κράτη μέλη να
συμμορφωθούν, σε ένα ελάχιστα κοινά αποδεκτό σύνολο πληροφοριών,
π.χ. ψηφιακή φωτογραφία, όνομα, επίθετο, εθνικότητα, ημ/νία
γέννησης, τόπος γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημ/νία έκδοσης
διαβατηρίου, ημ/νία λήξεως, τύπος διαβατηρίου, καθώς και μια
ψηφιακή υπογραφή, που αποτρέπει την αλλαγή κάποιου εκ’ των
στοιχείων).

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 Το νέο διαβατήριο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι φέρει τεχνολογία

RFID, αποτελεί στην πραγματικότητα, το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο, την
πρώτη παγκόσμια προσπάθεια, μηχανογράφησης όλου του πληθυσμού
της γης, με τρόπο ενιαίο.
 Τα νέα διαβατήρια, αποτελούν το βασικό μοντέλο, το πρώτο βήμα σε

παγκόσμιο επίπεδο (γι’ αυτό και επικοινωνιακά επιλέχτηκε Οργανισμός
που υπάγεται στον ΟΗΕ). Κάθε κράτος – μέλος, έχοντας δεχτεί τις
οδηγίες του ICAO, προκειμένου να εκδώσει νέο διαβατήριο, προχωρά
πέραν από την επιφανειακή συγκομιδή του συγκεκριμένου αριθμού
πληροφοριών που απαιτούνται, στην δημιουργία μιας παγκόσμιας
βάσης δεδομένων.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 Τα βιομετρικά στοιχεία στην γενικότητά τους, αποτελούν το καθένα

ξεχωριστά, και όλα μαζί συνάμα, μια μοναδική ψηφιακή ηλεκτρονική
υπογραφή του κάθε ανθρώπου.
 Η αρχή γίνεται με μια ψηφιακή φωτογραφία, αλλά εθελοντικά, κάθε
χώρα μπορεί να προσθέσει και άλλες πληροφορίες, όπως «αποτύπωμα»
ίριδας ματιού, ψηφιακή υπογραφή ή ακόμη και σε δείγμα DNA (όπως
π.χ. κάνουν ήδη στην Αγγλία, για κάθε περίπτωση ανθρώπου που
απασχολήσει ανοίγοντας φάκελο την αστυνομία).
Το σύµβολο των βιοµετρικών διαβατηρίων.
Εµφανιζόµενο υποχρεωτικά στο εξώφυλλο.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Τεχνολογία
 passive tag, δηλαδή χωρίς μπαταρία με αποτέλεσμα η

διάρκεια ζωής τους να είναι απεριόριστη
 διαστάσεων 0,15 Χ 0,15 mm, με πάχος μικρότερο απ’
ότι ένα φύλλο χαρτιού, 7,5 mm
 εκπέμπουν στην συχνότητα 13,56 ΜΗz.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 Σ’ ένα σημείο ελέγχου - έλεγχος διαβατηρίων, όπου το

σύστημα έχει τους αισθητήρες του, κάμερες, RFID scanners,
και λοιποί ανιχνευτές, ένας «σημαδεμένος» τεχνολογικά
(tagged) άνθρωπος, περνάει το σημείο ελέγχου.
 Ο πομπός/δέκτης RFID αναφέρει το «νούμερό» του,
πληροφορία που διαβιβάζεται στον κάποιον κεντρικό
υπολογιστή, ο οποίος ανακαλεί από την μνήμη του, τις
πληροφορίες σχετιζόμενες για τον συγκεκριμένο Μοναδικό
Αριθμό.

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
 Παράλληλα, και με αυτόματο τρόπο, το λογισμικό ελέγχου της κάμερας

CCTV, έχει επικεντρωθεί στο πρόσωπο, αιχμαλωτίζει την στιγμή, και
αποθηκεύει την φωτογραφία.
 Η ψηφιακή φωτογραφία που προκύπτει από την βάση δεδομένων,
συγκρίνεται βιομετρικά, με αυτήν της CCTV
 Την ίδια στιγμή το Σύστημα ελέγχει αν υπάρχουν τυχόν ειδοποιήσεις –
αναφορές (flags) για το συγκεκριμένο άτομο, π.χ. λιποτάκτης,
φυγόδικος, ύποπτος τρομοκρατίας, κλπ.
Το συγκεκριμένο παράδειγμα, αποτελεί την απλούστερη μορφή,
ελέγχου, και ήδη εφαρμόζεται στις ημέρες μας (με κάποιες αποκλίσεις).

RFID ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Ασφάλεια βιομετρικού διαβατηρίου
Η ασφάλεια επιτυγχάνετε μέσω τριών (3) επιπέδων ασφαλείας :
 Μέσω ψηφιακής υπογραφής η οποία πιστοποιεί αφενός ότι τα
κωδικοποιημένα στοιχεία είναι γνήσια και αφετέρου την χώρα που έχει
εκδόσει το διαβατήριο
 Προστασία ενάντια οποιασδήποτε αναρμόδιας ανάγνωσης
("skimming") μέσω του βασικού ελέγχου πρόσβασης (Basic Access
Control), ένα ασφαλές πρωτόκολλο πρόσβασης
 Τα δεδομένα κλειδώνονται κάνοντας χρήση Υποδομής Δημοσίου
Κλειδιού (PKI), το οποίο παρέχει προστασία κατά οποιασδήποτε
τροποποίησης κωδικοποιημένων δεδομένων

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Το άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων προβλέπει την ίδρυση
Οµάδας Εργασίας η οποία απαρτίζεται από
αντιπροσώπους των εθνικών Αρχών Προστασίας
∆εδοµένων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Η Οµάδα αυτή, ονομαζόμενη «Οµάδα Εργασίας του Άρθρου 29», έχει
αποστολή :
Να δίνει γνωματεύσεις αναφορικά µε το επίπεδο προστασίας
δεδοµένων σε τρίτες χώρες,
 Να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε πρόταση της που
επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ατόµων τα οποία
σχετίζονται µε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
 Να εκδίδει συστάσεις για κάθε θέµα που αφορά την προστασία των
προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων.


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας
 Ενημέρωση – Ειδοποίηση
 Ανοιχτά Πρότυπα
 Επιλογή και Έλεγχος ( Συγκατάθεση)
 Ασφάλεια δεδομένων
 Αποφυγή παρεκτρέπουσας χρήσης
 Εκστρατεία εκπαίδευσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 Σε

διεθνές επίπεδο έχουν αναληφθεί σχετικές νομοθετικές
πρωτοβουλίες, όχι όμως και στον ελληνικό χώρο
 Δεδομένου ότι η εν λόγω τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, σκόπιμο είναι
οι πολίτες να επαγρυπνούν, οι επιστήμονες της πληροφορικής να
χρησιμοποιούν τεχνικές μεθόδους -αντίδοτα στις επικίνδυνες για την
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων εφαρμογές της και οι νομικοί να
παρακολουθούν τις εξελίξεις της και να θέτουν συμπληρωματικό
πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της.
Γιατί, όπως σωστά αναφέρεται, «το τίμημα της ελευθερίας είναι η
διαρκής εγρήγορση» (Thomas Jefferson).

