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Περίληψη 
 

Μετά την ανακάλυψη των smartphones και την πιο πρόσφατη των tablets, η τελευταία 

επανάσταση στο χώρο της τεχνολογίας ονομάζεται wearable technology. Ο όρος 

wearable τεχνολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε προϊόν 

τεχνολογίας έχει κατασκευαστεί για να φοριέται από τους καταναλωτές. Η εφαρμογή 

της τεχνολογίας που “φοριέται” συνδυαζόμενη με το διαδίκτυο των πραγμάτων 

(Internet of Things) έχει τη δυνατότητα μέσω κατάλληλων αισθητήρων να 

μετασχηματίζουν την πληροφορία σε μορφή γνώσης και μέσω ανάλυσης μπορούν να 

επικοινωνούν με άλλα αντικείμενα, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου παράγοντα. Η 

τεχνολογία αύτη έχει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά βρίσκεται 

ακόμα σε πρώιμο στάδιο υποσχόμενη μια πληθώρα εφαρμογών που θα δώσουν λύση 

σε πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας, των 

τηλεπικοινωνιών αλλά και των καθημερινών αναγκών, για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. Μέσα από την εργασία αύτη γίνεται παρουσίαση των πλέον διαδεδομένων 

εφαρμογών της τεχνολογίας wearable σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο επικοινωνίας 

καθημερινών αντικειμένων, που ονομάζουμε διαδίκτυο των πραγμάτων. Αναλύονται 

οι μελλοντικές προσδοκίες των wearables συσκευών με την ταχεία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και χρήζουν βελτίωση. 

Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην χρήση των συσκευών αυτών στις 

τηλεπικοινωνίες και στην μετάδοση σημαντικών πληροφοριών με εφαρμογή τόσο σε 

mobile αλλά και άλλων συσκευών. Αναλύουμε με τη χρήση του SPSS λογισμικού, 

μέσα από έρευνα με τη συμμετοχή τεχνικών δικτύου τηλεπικοινωνιών, τις ανάγκες, τα 

προβλήματα και τις βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας και την ποιότητα υπηρεσιών 

στις τηλεπικοινωνίες. Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις και γίνεται αναφορά στην 

τεχνολογία που φοριέται και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών που μελλοντικά θα 

μπορούν να δώσουν λύση αλλά και να βελτιώσουν την καθημερινότητα μας. 
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Abstract 
 

After the invention of Smart phones followed by the introduction of tablets, the latest 

breakthrough in the tech world is called Wearable Technology.  The term Wearable 

Technology is used to describe any product that has been created in order to be worn 

by consumers.  When combined with the Internet of Things, the application of this 

form of technology that can be worn has the ability to transform the information it 

receives through the appropriate sensors; this information is then analyzed and can be 

communicated to other objects without human involvement.  Despite the fact that this 

type of technology has been rapidly advancing in recent years, it is still at the dawn of 

its development, promising a plethora of applications that would improve the quality 

of our lives and provide solutions to everyday problems – problems that range from 

those related to our health to those plaguing the telecommunications system.  This 

report presents some of the most prevalent applications of wearable technology within 

an ever-developing communications network among everyday objects, also known as 

the Internet of Things.  Future expectations of wearable devices are also examined, 

along with the issues that arise from their use and ways they could be improved are 

also presented.  Moreover, a large part of this report is dedicated to the use of the 

aforementioned devices in the telecommunications industry and the broadcasting of 

vital information onto applications of mobile and other devices.  Through a 

combination of the use of the SPSS program and research conducted among network 

technicians, we take a closer look at the needs, problems and improvement in working 

conditions, as well as the quality of telecommunications services provided to 

consumers.  Finally, proposals are put forth and reference is made to technology that 

can be worn and the development of new applications that could potentially provide 

solutions and improve our everyday lives. 
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Wearable technology, Internet of Things, information, telecommunication network, 
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ּׂש   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ּׁש 

Ο όρος φορετός εννοεί την χρήση του ανθρώπινου σώματος σαν ένα περιβάλλον για 

την τοποθέτηση μίας συσκευής. Η κοινωνία με την πάροδο των χρόνων έχει κάνει τις 

συσκευές της περισσότερο φορητές και υπάρχει η ανάγκη για διαρκή πληροφόρηση, 

ενώ ο άνθρωπος κινείται συνεχώς και χρειάζεται συσκευές που θα κινούνται μαζί του 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 

 Η τεχνολογία των wearables δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης εξαιρετικά 

σημαντικών πληροφοριών οι οποίες επεξεργάζονται και δίνουν χρήσιμα 

αποτελέσματα σε συνεργασία με ενσωματωμένα αισθητήρια. Η εμφάνιση του 

διαδικτύου επηρέασε σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας και πληροφόρηση των 

ανθρώπων Με τον συνδυασμό των τεχνολογιών της κινητής υπολογιστικής και του 

διαδικτύου, υποστηρίζεται διαρκή σύνδεση των χρηστών μέσω διάφορων φορητών 

συσκευών τους, ακόμη και όταν μετακινούνται (δηλαδή αλλάζουν γεωγραφική 

τοποθεσία), ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η επικοινωνία των χρηστών και η διακίνηση 

των δεδομένων. 

Η εργασία μας έχει στόχο την μελέτη και την διερεύνηση των Wearables συστημάτων 

και των τρόπο με τον οποίο αυτά μεταμορφώνονται, από απλά καθημερινά 

αντικείμενα σε έξυπνες καινοτόμες συσκευές υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής, 

όπου σε συνδυασμό με το Internet of Things (Διαδίκτυο των πραγμάτων)  

προσφέρουν πλεονεκτήματα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές μας 

ανάγκες και επιθυμίες. 

Παράλληλα θα αναλύσουμε και θα εξετάσουμε τη χρήση των “έξυπνων συσκευών “ 

με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών καθώς η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των 

wearables συνδέεται άμεσα με τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογιών 3G και 

4G. Εξετάσαμε και βγάλαμε σημαντικά συμπεράσματα για την καινοτόμα χρήση των 

Wearables συσκευών που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών στα πεδίο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ειδικά σε απομακρυσμένες 

περιοχές προκειμένου να προσφέρει βέλτιστες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την αύξηση 

της αποδοτικότητας και τη συνολική βελτίωση της διαδικασίας συντήρησης του 

δικτύου.  
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Αρχικά στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η αναλυτική βιβλιογραφική παρουσίαση 

των Wearables συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και τις τεχνολογίας Internet of 

Things (IoT). Παράλληλα γίνετε μια αναλυτική περιγραφή των περιοχών των 

τεχνολογιών αυτών, καθώς και των σημαντικότερων καινοτόμων εφαρμογών που 

βρίσκονται σε λειτουργία ή οδεύουν προς υλοποίηση σε συνάρτηση με την ταχύτατη 

εξέλιξη των wearables. 

Το τρίτο κεφάλαιο έχει ως κύριο άξονα την παρουσίαση της τεχνολογία των 

wearables σε συνδυασμό με τις τηλεπικοινωνίες όπου γίνετε μια εκτενής αναφορά 

στις τεχνολογικές εφαρμογές των wearables συσκευών που έχουν χρήση στις 

τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα. Ακολούθως επιχειρείται μια βιβλιογραφική έρευνα 

στις προόδους που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα ώστε να δοθούν αναδυόμενες 

λύσεις σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υψηλής ποιότητας επικοινωνίες 

και τα δίκτυα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υλοποιούμε μια πρωτογενή έρευνα σε πραγματικές συνθήκες, 

όπου καλούνται τεχνικοί τηλεπικοινωνιών του ομίλου ΟΤΕ να απαντήσουν σε 

ερωτήματα γύρω από την τεχνολογία wearables. Για την συλλογή των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο, το κλειστού τύπου 

ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 23. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της έρευνας και των 

αναλύσεων, επίσης αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας, όπου 

επιτυγχάνουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και τα εμπόδια που παρουσιάζονται 

στην επαναστατική αυτή τεχνολογία των Wearables συστημάτων, αλλά και τις 

μελλοντικές δυνατότητες οι οποίες είναι πραγματικά αστείρευτες και μπορούν να 

εφαρμοστούν σε όλους τους κλάδους μεταφέροντας την καθημερινότητα μας σε άλλο 

τεχνολογικό επίπεδο. 
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: WEARABLE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1 Η Ιστορία των wearables συσκευών  

 

H wearable τεχνολογία σχετίζεται με την εξέλιξη των   φορητών υπολογιστών. 

Μέσα από την ιστορία και την ανάπτυξη της wearable τεχνολογίας κάποιοι 

πρωτοπόροι προσπάθησαν να ενισχύσουν ή να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των 

ειδών ένδυσης σε θέση να παρέχει στους χρήστες την καταγραφή μιας 

δραστηριότητας συνήθως μέσω κάποιον έξυπνων συσκευών και αισθητηρίων.  

Οι άνθρωποι στην καθημερινότητα τους συνήθως μεταφέρουν προσωπικά 

αντικείμενα και πολλές φορές επιδιώκουν να φέρουν μαζί τους πληροφορίες που τους 

είναι χρήσιμες  είτε για κάποιες συνήθειες τους είτε και για την εργασία τους. Έτσι 

σχεδιάζονται συσκευές οι οποίες ενσωματώνονται στο ανθρώπινο σώμα με σκοπό να 

αυξήσουν τις δεξιότητες του ανθρώπου, να βελτιώσουν την υγεία του και την   

ποιότητα της ζωής του. Αυτές οι συσκευές άρχισαν να γνωρίζουν ανάπτυξη από το 

1970 από τον Steve Mann. (Mann 1998) 

Το Δεκέμβριο του 1994 ο Steve Mann ανέπτυξε το "Wearable Wireless Webcam". 

Το Webcam μπορούσε να μεταδίδει εικόνες, από μια αναλογική κάμερα 

προσαρμοσμένη στο κεφάλι, μέσω συχνοτήτων της ερασιτεχνικής τηλεόρασης, στο 

διαδίκτυο. Οι εικόνες επεξεργάζονταν από το σταθμό και αναμεταδίδονταν σε μια 

ιστοσελίδα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer) 

Σύμφωνα με τον Steve Mann, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο φορετός 

υπολογιστής είναι ένας υπολογιστής που εντάσσεται στον προσωπικό χώρο του 

χρήστη, ελέγχεται από το χρήστη και διαθέτει εξίσου λειτουργική και 

αλληλεπιδραστική σταθερότητα. Είναι πάντα ανοιχτός και έχοντας πάντοτε 

πρόσβαση σε αυτών. Είναι μια συσκευή που ακολουθεί συνεχώς το χρήστη, στην 

οποία μπορούν να εισάγονται και να εκτελούνται εντολές τις οποίες ο χρήστης είναι 

δυνατό να δίνει καθώς περπατάει ή ασχολείται με άλλες δραστηριότητες. (Mann 

1998)  
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Σημαντικές εφαρμογές φορέσιμων συσκευών  

1286 Eyeglasses. Τα πρώτα γυαλιά που χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτοποριακό 

μοντέλο. 

1510 Ρολόι τσέπης από τον Peter Henlein στην Νυρεμβέργη 

1800 Οι κάτοικοι της Βικτώριας ήταν νωρίς πρωτοπόροι της wearable 

τεχνολογίαs με την χρήση του Air Conditioned καπέλο  

1907 Ο Louis Cartier κατασκευάζει το πρώτο ρολόι χειρός, ενώ επίσης την ίδια 

περίοδο έγινε χρήση της Pigeon Camera κατά τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο. 

1960 Ο Manfred Clynes επινοεί τον όρο "Cyborg" 

1961 Ο μαθηματικoi Edward Thorp και Claude Shannon κατασκευάζουν έναν 

υπολογιστή μέσα σε παπούτσι που τους βοηθάει στην ρουλέτα  του 

καζίνο, υπολογίζοντας το νούμερο που θα ποντάρουν. 

1978 Η HP εισάγει το πρώτο ρολόι χειρός που είναι και υπολογιστής 

αλγεβρικών πράξεων 

1979 Η Sony εισάγε το Walkman 

1981  O Steve Mann σχεδιάζει ένα φορέσιμο υπολογιστή για να ελέγχει 

φωτογραφικό εξοπλισμό 

1984 ο Nelsonic φτιάχνει φορητό παιχνίδι σε ρολόι με 2 κουμπιά, ως το πρώτο 

ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

1991 Ο Mark Weiser προτείνει την ιδέα των πανταχού παρόντων υπολογιστών 

στο Scientific American 

1994 Ο Steve Mann αρχίζει να μεταδίδει εικόνες, από μια κάμερα 

προσαρμοσμένη στο κεφάλι, στο διαδίκτυο 

1997 Το συμπόσιο (ISWC) γύρω από τους αισθητήρες και υλικό για νέες 

εφαρμογές στους φορέσιμες συσκευές 

2000 Η Levi’s δημιουργεί στην νέα χιλιετία ένα μπουφάν στο οποίο 

ενσωματόνονται, κινητό,  mp3 player και ακουστικά. 

2002 Ο Kevin Warwick δημιούργησε ένα κολιέ το οποίο ήταν ηλεκτρονικά 

συνδεδεμένο με το νευρικό σύστημα του Warwick μέσω ενός 

εμφυτεύσιμου πίνακα ηλεκτροδίων. 

2006 Σε συνεργασία η Nike και η Apple δημιουργούν μια συσκευή 

παρακολούθηση γυμναστικής όπου ο χρήστης μπορεί να δει τον χρόνο, 

την απόσταση, τον ρυθμό και της θερμίδες που έκαψε. 

2013 Δημιουργούνται τα Google glasses, ουσιαστικά ένα smartphone που 

προσαρμόζεται με την οθόνη στα γυαλιά. 

2014 Στα τέλη του 2014 η Tommy Hilfiger κυκλοφόρησε ένα ηλιακής 

ενέργειας μπουφάν, επιτρέποντας στον χρήστη να φορτίζει το κινητό του 

καθώς προχωράει. 

2015 Έξυπνο ρολόι της Apple με πάρα πολλές δυνατότητες για τον χρήστη. 

2015 bPay ένα φορετό βραχιόλι όπου μπορούν να γίνουν πληρωμές με 

ανέπαφες συναλλαγές. 

2016 Oculus rift, Πρόκειται για μια οθόνη-ακουστικά εικονικής 

πραγματικότητας, όπου το Rift έχει μια στερεοσκοπική οθόνη 1080Χ1200 

ανάλυση ανά μάτι και με ακουστικά 3D εφέ ήχου. 

 

Πίνακας 1.1. Ιστορική εξέλιξη των φορέσιμων συσκευών 
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1.2 Wearables – συσκευές που φοριούνται  

Τα wearables αποτελούν μία επανάσταση στη σχέση των ανθρώπων με τους υπολογιστές 

αλλά και μία εξαιρετική βάση για το μέλλον της απανταχού συνδεσιμότητας. Αυτό 

συμβαίνει καθώς όλο και περισσότερες συσκευές του περιβάλλοντος χώρου εξοπλίζονται 

πλέον με αισθητήρες, επεξεργαστές, αλλά και οθόνες απεικόνισης. Οι συσκευές που 

παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου διευκολύνουν παράλληλα την 

οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση. (Thierer  2014). 

Αυτές οι συσκευές μπορούν να εκτελέσουν πολλές υπολογιστικές εργασίες, όπως τα 

κινητά τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η  

τεχνολογία που φοριέται μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συσκευές χειρός εξ 

ολοκλήρου.  

Στις μέρες μας η τεχνολογία αυτή είναι πιο περίπλοκη καθώς μπορεί να προσφέρει 

αισθητικές και σαρωτικές δυνατότητες που δεν βλέπουμε συνήθως σε κινητά και 

laptop, όπως την βιοανάδραση και την παρακολούθηση της φυσιολογικής 

λειτουργίας. 

Σε γενικές γραμμές, οι συσκευές που φοριούνται  έχουν  την ικανότητα της άμεσης 

επικοινωνίας και επιτρέπουν την πρόσβαση του χρήστη σε πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο για παράδειγμα δεν τίθεται η ανάγκη ενεργοποίησης ή 

απενεργοποίησης της συσκευής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα του 

χρήστη να κάνει πολλές διεργασίες ταυτόχρονα, καθώς δεν είναι απαραίτητο να 

σταματήσει αυτό που κάνει για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Συνεπώς, μπορεί να 

είναι μια επέκταση του μυαλού του χρήστη και του σώματος του. Οι δυνατότητες 

εισαγωγής δεδομένων είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των εν λόγω 

συσκευών, όπως είναι η τοπική αποθήκευση. Παραδείγματα συσκευών 

περιλαμβάνουν ρολόγια, γυαλιά, φακούς επαφής, e-ρούχα και έξυπνα υφάσματα,  

καπέλα, κορδέλες και κοσμήματα όπως δαχτυλίδια και τις συσκευές ενίσχυσης ακοής 

που μοιάζουν με σκουλαρίκια.  

Οι επιπτώσεις και οι χρήσεις της τεχνολογίας που φοριέται είναι εκτεταμένες και 

μπορούν να επηρεάσουν τομείς όπως την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, την 

ψυχαγωγία και τις τηλεπικοινωνίες. 

 Ο στόχος σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς είναι να ενσωματώσει ομαλά την 

λειτουργικότητα των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην καθημερινή ζωή.  
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Πριν από την παρουσία της τεχνολογίας αυτής στην αγορά των καταναλωτών, οι 

συσκευές χρησιμοποιούνταν κυρίως για εφαρμογές της στρατιωτικής τεχνολογίας και 

αργότερα στην ιατρική.  

Καθώς στο μέλλον οι πιθανές χρήσεις των wearables σε διάφορους τομείς θα 

συνεχίζουν να αυξάνονται, οι κοινωνιολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να μας τρομάζουν. Ήδη, οι σημερινές φορητές συσκευές που διατίθενται 

στους καταναλωτές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και iPods, έχουν αλλάξει τις 

τεχνολογικές και  τα κοινωνικά τοπία σε παγκόσμια κλίμακα. Μια τέτοια εικόνα ήταν 

ανύπαρκτη μόλις πριν από 20 χρόνια. Τέλος σύμφωνα με προγραμματιστές και 

αναλυτές προβλέπουν ότι η τεχνολογία που φοριέται σε συνδυασμό με το διαδίκτυο 

των πραγμάτων, θα αλλάξει πολύ γρήγορα τις τεχνολογικές και τον τρόπο χρήσης 

των κινητών τηλεφώνων αλλά και άλλων συσκευών χειρός. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες κυρίως στα έξυπνα υφάσματα και ευφυή είδη 

ένδυσης, καθώς και e-υφάσματα (Tao 2001, McCann et al 2009, Cho et al 2009: 582–

617), ενώ επίσης η έρευνα των φορητών υπολογιστών έχε διευρυνθεί σε τομείς όπως 

στη σχεδίαση διαπροσωπείας χρήστη (user interface design) και την αναγνώριση 

προτύπων. (https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer) 

 

 

Εικόνα 1.1 Η ιστορία των wearables ως σήμερα 
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1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των wearable συσκευών 

 

1.3.1 Πλεονεκτήματα 

 
Το μέλλον για τα wearables συστήματα διαγράφεται να είναι ιδιαίτερα λαμπρό και 

πιθανόν θα αλλάξει τα πεδία της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας όπως τη 

γνωρίζουμε έως σήμερα. Τα οφέλη από τη χρήση τους θα είναι ποικίλα ενώ την ίδια 

στιγμή θα δημιουργηθούν πάρα πολλές ευκαιρίες για την εν λόγω αγορά. Είναι ήδη 

πολλές οι εταιρίες εκείνες που συμπεριλαμβάνουν τα wearables στις πρώτες θέσεις 

των πωλήσεων τους, ενώ οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές φαίνονται να μην 

ανησυχούν για την επιρροή που θα υπάρξει τόσο στη φύση της εργασίας τους όσο και 

στην αυτονομία τους. Μάλιστα σε ένα τομέα όπου οι εργασιακές σχέσεις και η 

εμπιστοσύνη είναι εύθραυστες, η τεχνολογία των wearables, θα μπορούσε τελικά να 

συντελέσει σημαντικά στις σχέσεις αυτές ιδιαίτερα εάν διευκολύνει τους εργάτες να 

παράγουν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα και να παρέχουν καλύτερη υπηρεσία 

(Suisse 2013). 

Η  χρήση των wearables σε προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της 

ασφάλειας αλλά και τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων, μπορεί να ενισχύσει 

σημαντικά την εργατική δύναμη ενός οργανισμού. Η εφαρμογή της τεχνολογίας των 

wearables θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα τη γραμμή παραγωγής μιας 

επιχείρησης ανοίγοντας την ίδια στιγμή την πόρτα στη διαφήμιση των προϊόντων 

αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των wearable 

συσκευών διαφαίνονται να είναι άπειρα και σε συνδυασμό με το ΙοΤ  μπορούν να 

δώσουν πνοή στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες του μέλλοντος. 

Τα wearables μπορούν να λειτουργήσουν ως συσκευές εκπαίδευσης των υπαλλήλων 

μιας επιχείρησης, επιταχύνοντας τη διαδικασία παραγωγής και παρέχοντας άμεση 

ανατροφοδότηση  (Feiner 1999). Στη λιανική, οι συσκευές αυτές μπορούν να 

βοηθήσουν στην επίσπευση της διαδικασίας της πώλησης και στη βελτίωση της  

υπηρεσίας που παρέχεται . Αντίστοιχα, στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνολογία 

αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη διαδικασία της παραγωγής δημιουργώντας 

εργαλεία που δε χρειάζονται την ανθρώπινη καθοδήγηση (Suisse 2013). 
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 Τέλος , στα ιατρικά κέντρα, οι wearable συσκευές μπορούν να μεταδώσουν την 

πληροφορία με ακρίβεια και να βοηθήσουν σημαντικά στις κλινικές δοκιμές. 

 Σε όλες τις  περιπτώσεις, είναι προφανές ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των 

wearables  εισάγει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο για το χρήστη όσο και 

για την ίδια την επιχείρηση.  

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα υιοθετήσει την τεχνολογία αυτή αυξάνοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα και την παροχή της υπηρεσίας που προσφέρει, αλλά επίσης θα 

έχει και την δυνατότητα να αναπτύξει και άλλες καινοτόμες ιδέες μέσα στον χώρο της 

(Epstein et al.2015). 

 

Σύμφωνα με ειδικούς η wearable τεχνολογία θα συνεχίζει να εξελίσσεται σημαντικά 

και να αποτελεί επανάσταση για τις βιομηχανίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Αν βέβαια οι καταναλωτές δεν έχουν αγκαλιάσει ακόμη τη συγκεκριμένη τεχνολογία, 

και οι πωλήσεις που αφορούν σε αυτή δεν έχουν φτάσει σε μεγάλα νούμερα, 

παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή. Οι εταιρίες θα πρέπει 

να είναι σε θέση να παράγουν προϊόντα τέτοια, έτσι ώστε να έχουν ένα ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος και να είναι προσιτά τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πωλητές 

τους. Άλλωστε το κόστος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

σημαντικά την καταναλωτική συμπεριφορά σε ότι αφορά την αγορά ενός προϊόντος. 

Οι καταναλωτές που έχουν εξοπλιστεί με smartphone συνήθως έχουν την τάση να 

αγοράζουν διάφορα εξαρτήματα για αυτά. Η τιμή ασφαλώς και αποτελεί ένα 

σημαντικό φράγμα, κυρίως για το άμεσο χρονικό διάστημα, καθώς όμως η αγορά των 

wearables θα αυξάνεται, θα αυξάνεται ταυτόχρονα ο ανταγωνισμός σε αυτή με 

αποτέλεσμα την ραγδαία μείωση των τιμών, όπως συνέβη κατά το παρελθόν και με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Suisse 2013). 

Επίσης αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο η τεχνολογία των wearables, είναι το να 

αλλάξει τη διαφήμιση αλλά και το περιεχόμενό της όπως το ξέρουμε έως σήμερα. 

Καθώς οι συσκευές που φοριούνται έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος, οι 

διαφημιστικές εταιρίες έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους ώστε να μεταφέρουν τα μηνύματα που προέρχονται από το μάρκετινγκ σε 

ανθρώπους. Άλλωστε, η ανθρώπινη σκέψη κατευθύνεται όπου υπάρχει η οθόνη, άρα 

με τις σωστές προβολές οι πωλήσεις των wearables θα εκτοξευθούν στα ύψη. 
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Οι συσκευές που φοριούνται διευκολύνουν σημαντικά τη δημιουργία τέτοιων 

διαφημιστικών μηνυμάτων, ιδιαίτερα μεστών σε περιεχόμενο αλλά και με άμεση 

σχετικότητα στο χρήστη που τα λαμβάνει (Thierer 2014). Η άμεση σχετικότητα δίνει 

αξία στο περιεχόμενο της διαφήμισης και αποβάλλει από τον καταναλωτή την ιδέα 

της διακοπής από το συνηθισμένο πρόγραμμα.. Με όλα τα παραπάνω η τεχνολογία 

των wearables αναμένεται να αυξήσει σημαντικά και τις λιανικές πωλήσεις των 

επιχειρήσεων σε ότι αφορά στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα υπάρχει 

μεγάλη αύξηση της ποιότητας σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών με την 

αυτοματοποίηση των διάφορων λειτουργιών προσαρμόζοντας παράλληλα νέες 

υπηρεσίες και καινοτόμες ιδέες προς όφελος των πελατών, ανεβάζοντας τον πήχη της 

ανταγωνιστικότητας (lex-innova 2016). 

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία των wearables παράγει νέες δυνατότητες ώστε να 

εξυπηρετηθούν ανάγκες που έως τώρα δεν ικανοποιούνταν. Η κάλυψη αναγκών που 

προκύπτει από τη χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι κυρίως η μείωση του στρες 

αλλά και η διασύνδεση με οικογένεια και φίλους με ένα τρόπο που βασίζεται στη 

χρήση πολλών αισθητήρων και διάφορων αλληλεπιδράσεων. 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Οι τεχνολογική εξέλιξη βόηθησε στην εξέλιξη των wearables συσκευών 
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1.3.2 Μειονεκτήματα 

Η τεχνολογία των wearables συγκεντρώνει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων που θα 

βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου. Την ίδια 

στιγμή όμως συγκεντρώνει και κάποια μειονεκτήματα τα οποία χρήζουν προσοχής, 

αλλά και μελλοντικής μελέτης ώστε να διορθωθούν. 

Ευελιξία: Μια ειδοποίηση που μπορεί να δώσει το ρολόι για μία χαμένη κλήση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, δεν καλύπτει όμως τη συνολική ανάγκη.  

Οι φορετοί υπολογιστές είναι λιγότερο ευέλικτοι λόγω του ότι δε μπορούν να 

επιτελέσουν τις ίδιες λειτουργίες με έναν υπολογιστή. Βέβαια εάν χρειάζεται να 

γίνουν επιπλέον βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα απολύτως υποκειμενικό 

θέμα. Επιπλέον, λόγω του μικρού μεγέθους των συσκευών αυτών κάποιες λειτουργίες 

είναι δύσκολο ή και αδύνατο να πραγματοποιηθούν.  

Ακρίβεια: Από τη στιγμή που αποτελούν νέες τεχνολογίες αναβαθμισμένης εξέλιξης 

συνοδεύονται από ένα ιδιαίτερα μεγάλο κόστος (Flextronics 2013). Με κάθε νέα 

τεχνολογία και με την πάροδο του χρόνου έρχεται η σταδιακή μείωση του κόστους 

που κάνει την τεχνολογία αυτή απρόσιτη σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών. 

Τεχνολογικές ατέλειες: Κάποιες wearable συσκευές μπορεί να έχουν παραπάνω 

βάρος και να υπερθερμαίνονται λόγω των πολλών στοιχείων που διαθέτουν, το 

πρόβλημα του βάρους των φορετών υπολογιστών είναι συνηθισμένο, ειδικότερα σε 

περιπτώσεις όπου η συσκευή χρειάζεται επιπλέον στοιχεία ή περιφερειακές συσκευές. 

Ενώ επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τέτοιου ίδιους συσκευές και 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα είναι η θερμότητα που εξάγουν η οποία μπορεί 

είτε να ενοχλεί τον χρήστη, είτε ακόμα και να καταπονεί την ίδια την συσκευή όσο 

αναφορά τα ηλεκτρονικά της στοιχεία. 

Ασφάλεια: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των wearables είναι η ασφάλεια. 

Αποτελεί ένα μειονέκτημα που οι εταιρίες προσπαθούν να βελτιώσουν 

προστατεύοντας τόσο τον χρήστη όσο και τις ίδιες 

Οι συσκευές που φοριούνται έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

κατανοούν, υιοθετούν, αλλά και να συγκρατούν πληροφορίες της καθημερινότητας 

του χρήστη, όπως πράγματα που του αρέσουν, αποστάσεις που διανύει, μέρη που έχει 

επισκεφθεί και πολλά άλλα. Εάν λοιπόν για κάποιο λόγο αυτές μείνουν σε κάποιο 

σημείο χωρίς ενημέρωση, οι χρήστες μπορεί να χάσουν κάποια ιδιαίτερα σημαντική 

για αυτούς πληροφορία. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι wearable συσκευές 
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συνδέονται με servers σε επιχειρήσεις και άρα αποτελούν επίδοξους στόχους για τους 

hackers, ώστε αυτοί να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα απόρρητη πληροφορία (Thierer  

2014). 

Συνεργασία:  Δεν είναι όλοι οι wearable υπολογιστές stand alone συσκευές. 

 Το σοβαρό ερώτημα που τίθεται με τις συσκευές αυτές είναι το που θα 

συγκεντρώνεται η συνολική πληροφορία. Το τεράστιο θέμα που υπάρχει με τους 

wearable υπολογιστές έγκειται στο ότι αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται με κάποια 

άλλη έξυπνη συσκευή καθώς οι επεξεργαστές τους δεν είναι συχνά σε θέση να 

λειτουργήσουν μόνοι τους (Pwc 2014).Αυτό εισάγει την ίδια στιγμή ένα μεγάλο 

οικονομικό κόστος για το χρήστη - πελάτη,  ίσως μεγαλύτερο από το ότι αυτός 

περίμενε. Επόμενες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση ή να δοθούν νέες τεχνολογικές 

λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα για τέτοιες περιπτώσεις 

wearable συσκευών. 

 

1.4 Μορφή των φορέσιμων υπολογιστών 

 

 Έχει μελετηθεί και αναλυθεί ένας οδηγός σχεδίασης ώστε να μετατραπεί ένας 

φορέσιμος υπολογιστής σε κάτι που μπορεί να φορεθεί. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

οδηγίες προστατεύεται τόσο η  άνεση όσο και  η ελευθερία των κινήσεων του 

χρήστη. 

Οι οδηγίες αυτές καθώς και η ανάλυση τους, παρατίθενται παρακάτω: (Κλεάνθους, 

Π. 2012). 

 

1) Τοποθέτηση (σημεία του σώματος που μπορεί να τοποθετηθεί ο 

υπολογιστής): 

Η σχεδίαση για δυναμική φορεσιμότητα (wearability) απαιτεί διακριτική 

τοποθέτηση στο ανθρώπινο σώμα. Η τοποθέτηση καθορίζεται με την 

παρατήρηση της εκτενούς ανθρώπινης περιοχής μέσω της χρήσης ορισμένων 

κριτηρίων. Τα κριτήρια για την τοποθέτηση μπορούν να ποικίλουν ανάλογα 

με τις ανάγκες της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας. Εντούτοις, 

είναι σημαντικό να εργαζόμαστε μέσα σε κατάλληλες περιοχές για το 

ανθρώπινο σώμα. 
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2) Καθορισμός του σχήματος: 

Η σχεδίαση για το ανθρώπινο σώμα απαιτεί μια μορφή ανθρωπιστικής 

γλώσσας. Αυτή σχετίζεται με τη δυναμική ανθρώπινη μορφή για να 

εξασφαλίσει μια σταθερή και άνετη εφαρμογή. Η ανθρωπιστική γλώσσα 

μορφής περιλαμβάνει διαμόρφωση μιας κοιλότητας στην εσωτερική 

επιφάνεια που εφάπτεται στο σώμα, για να δεχθεί τις ανθρώπινες κυρτότητες. 

Στην εξωτερική επιφάνεια, η κυρτότητα θα απομακρύνει τα αντικείμενα στο 

περιβάλλον και έτσι θα αποφεύγονται τα χτυπήματα και τα σκαλώματα. 

Λεπταίνοντας τις πλευρές των μορφών θα σταθεροποιηθεί η μορφή του 

σώματος. Δίνοντας κυκλική μορφή στις άκρες και τις γωνίες, δημιουργείται 

μια ασφαλής, μαλακή και φορέσιμη μορφή. 

3) Ανθρώπινη κίνηση (να εξετάσουν τη δυναμική δομή): 

Η ανθρώπινη κίνηση είναι χρήσιμη στον καθορισμό του περιγράμματος των 

φορέσιμων μορφών, όπως και στο σχήμα της επιφάνειας των μορφών. 

Λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε στοιχείο που συνθέτει κάθε κίνηση. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς των ενώσεων, τη μετακίνηση του 

δέρματος, την κάμψη και την επέκταση των μυών κάτω από το δέρμα. 

 

4) Ανθρώπινη αντίληψη του χώρου: 

Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μια αύρα γύρω από το σώμα που πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν καθορίζεται η απόσταση που πρέπει να έχει μια 

φορέσιμη μορφή από το σώμα. Οι μορφές πρέπει να μένουν μέσα στο οικείο 

διάστημα του χρήστη (από 0 έως 5 ίντσες πέρα από το σώμα), έτσι ώστε μέσω 

της αντίληψης να γίνονται μέρος του σώματος. 

5) Ταξινόμηση (για την ποικιλομορφία του μεγέθους των σωμάτων): 

Οι φορέσιμες μορφές πρέπει να σχεδιάζονται για να ταιριάζουν σε όσο το 

δυνατόν περισσότερους τύπους ανθρώπινων σωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει 

είτε με χρήση των στατικών ανθρωπομετρικών στοιχείων, είτε με την  

εκτίμηση των ανθρώπινων μυών και την αύξηση του πάχους σε τρεις 

διαστάσεις. 

6) Προσαρμογή (καθορισμός της μορφής του σώματος): 

Η άνετη σύνδεση των μορφών μπορεί να δημιουργηθεί τυλίγοντας τη μορφή 

γύρω από το σώμα, παρά χρησιμοποιώντας συνδετικά συστήματα όπως 

συνδετήρες ή οι αυτοκόλλητες ταινίες ή κάποιο είδος λαστιχένιου νήματος. 
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7) Περιορισμός (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τι υπάρχει στο εσωτερικό της μορφής): 

Η σχεδίαση φορέσιμων αντικειμένων γενικά απαιτεί από το αντικείμενο να 

περιέχει υλικά όπως είναι η ψηφιακή τεχνολογία. Ενώ κάποια από αυτά τα 

αντικείμενα είναι εύπλαστα στη μορφή, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που 

αυτά τα «εσωτερικά φέρνουν στην επιφάνεια». 

8) Βάρος (πάνω στο ανθρώπινο σώμα): 

Το βάρος του φορέσιμου αντικειμένου δεν πρέπει να δυσχεραίνει την 

ισορροπία ή την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος. Μέσα από εμπειροτεχνική 

μέθοδο συστήνεται όπως η τοποθέτηση του όγκου του φορτίου να είναι κοντά 

στο κέντρο βάρους του σώματος καθώς θα μειώνεται στα άκρα. 

9) Προσβασιμότητα (φυσική πρόσβαση στις μορφές του σώματος) : 

Η προσβασιμότητα είναι απαραίτητη για να καταστήσει στο προϊόν χρήσιμο. 

Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες στον τομέα της απτικής, οπτικής, 

ακουστικής και κιναισθητικής πρόσβασης στο ανθρώπινο σώμα. 

10) Αισθητήρια αλληλεπίδραση (για παθητική ή ενεργητική εισαγωγή 

δεδομένων) : 

Αισθητήρια αλληλεπίδραση: Χωρίζεται στην παθητική και ενεργητική. 

Πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον στον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με το 

φορέσιμο αντικείμενο και η αλληλεπίδραση πρέπει να είναι απλή και 

διαισθητική. 

11) Θερμότητα (θέματα θερμότητας στο σώμα και στην συσκευή) : 

Τα τρία είδη θερμότητας που υπάρχουν και αφορούν το σχεδιασμό φορέσιμων 

αντικειμένων είναι το λειτουργικό, το βιολογικό και το αντιληπτικό.  

Αυτό γιατί, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται να αναπνέει και είναι πολύ 

ευαίσθητο στα προϊόντα που δημιουργούν, συγκεντρώνουν ή παγιδεύουν 

θερμότητα. 

12) Αισθητική (αντιληπτική καταλληλότητα): 

Τα σχήματα, τα υλικά, οι συνθέσεις και τα χρώματα που αντιληπτικά 

αρμόζουν στους χρήστες και στο περιβάλλον τους επιλέγονται βάση της 

κουλτούρας και του γενικού περιεχομένου της φορέσιμης συσκευής. 
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13) Μακροχρόνια χρήση (αποτελέσματα στο σώμα και το μυαλό): 

Η μακρόχρονη χρήση των φορέσιμων υπολογιστικών συστημάτων επιδρά με 

άγνωστο αλλά φυσιολογικό τρόπο στο ανθρώπινο σώμα. Καθώς τα 

συστήματα αυτά γίνονται όλο και πιο χρήσιμα και χρησιμοποιούνται για 

μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 

 

 

 

1.5 Ιδιότητες των wearable συστημάτων  

Κατά  τον Steve Mann (Mann 2006) υπάρχουν έξι διαδρομές ροής πληροφοριών οι οποίες 

σχετίζονται με αυτή τη νέα συνεργασία ανθρώπου-μηχανής. Αυτές οι διαδρομές ροής 

σημάτων είναι στην πραγματικότητα, ιδιότητες των φορέσιμων υπολογιστών και 

περιγράφονται σε αυτό που προκύπτει από την άποψη του ανθρώπου, όπως φαίνεται  και 

στην εικόνα 1.3.  

 

 

Εικόνα 1.3 Οι έξι ιδιότητες των φορέσιμων υπολογιστών 

 

 

 Ελεγχόμενος από το χρήστη (Controllable) 

Ο χρήστης μπορεί να πάρει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, ακόμη και στις 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες ο χρήστης μπορεί χειρονακτικά να αγνοήσει το 

σύστημα ελέγχου και να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. 
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 Αισθητός από το χρήστη (Observable) 

Μπορεί να τραβά συνεχώς την προσοχή του χρήστη, αν αυτός το επιθυμεί. Είναι 

σχεδόν πάντα αισθητό ς μέσα σε λογικούς  περιορισμούς. Η συσκευή εξόδου (output 

medium) είναι συνεχώς αντιληπτή από το χρήστη. 

 

 

 Δεν μονοπωλούν την προσοχή του χρήστη (Unmonopolizing) 

Δεν αποκόπτουν τον χρήστη μακριά από τον εξωτερικό κόσμο όπως ένα παιχνίδι 

εικονικής πραγματικότητας ή κάτι άλλο. Ο χρήστης μπορεί να ανταποκριθεί και σε 

άλλα θέματα ενώ τα χρησιμοποιεί. 

 

 

 Δεν  περιορίζουν τον χρήστη (Unrestrictive) 

Η wearable συσκευή είναι κινητή, περιπλανώμενη, προσαρμοζόμενη 

στο σώμα του χρήστη. Ο ίδιος μπορεί να κάνει και άλλες δραστηριότητες 

όταν τον χρησιμοποιεί, π.χ μπορεί να δακτυλογραφεί όταν περπατάει. 

 

 Προσεκτικά προς το περιβάλλον (Attentive) 

Περιβαλλοντικά ενήμερα, πολύμορφα, μπορεί να διαθέτουν πολλές αισθητήριες 

συσκευές δίνοντας τελικά στον χρήστη υψηλό επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με 

οποιαδήποτε κατάσταση. 

 

 Μπορούν να επικοινωνούν με άλλα συστήματα (Communicative) 

Έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλα συστήματα ανταλλάσοντας 

σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα.  

(Gemperie et al 2014) 
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1.6 Παγκόσμια αγορά στα wearable 

 

Μεγάλη κινητικότητα και ταυτόχρονη αύξηση του ανταγωνισμού εμφανίζει η 

παγκόσμια αγορά των wearable συσκευών. Η είσοδος νέων παικτών και η πτώση των 

τιμών δίνουν, σταδιακά, χαρακτηριστικά δομημένης αγοράς στα wearables, οι 

πωλήσεις των οποίων συνέχισαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανοδική τους πορεία. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της IDC (Quarterly Wearable Device 

Tracker), τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, η αγορά των wearables κατέγραψε 

άνοδο 67,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο 

διατέθηκαν 11,8 εκατ. συσκευές. Παλαιότερα στοιχεία της ίδιας εταιρείας τοποθετούν 

τις πωλήσεις του 2015 στα 78,1 εκατ. συσκευές, αυξημένες κατά το εντυπωσιακό 

171,6% έναντι του 2014. Τη δυναμική του κλάδου των wearable συσκευών, σύμφωνα 

με τους αναλυτές, ενισχύει ένας συνδυασμός από παράγοντες, όπως το λανσάρισμα 

νέων συσκευών και νέων και εφαρμογών για wearables, η πτώση των τιμών και ο 

συνολικός  σταδιακός  εξορθολογισμός της αγοράς 

(http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41284516). 

H εταιρεία διακρίνει δύο μεγάλες κατηγορίες στην αγορά των wearable συσκευών: 

τα smartwaches και τα βασικά wearables (συσκευές που δεν τρέχουν εφαρμογές 

τρίτων). “Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός εντός της αγοράς wearables. Τα 

“έξυπνα” ρολόγια, που επιχειρούν να προσφέρουν μια ολιστική εμπειρία στο 

χρήστη και οι βασικές wearable συσκευές, όπως ζώνες για το γυμναστήριο, που έχει 

πιο στοχευμένη χρήση και εξυπηρετούν πιο εξειδικευμένες 

περιπτώσεις”, σχολιάζουν οι αναλυτές. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζουν, οι δύο 

αυτές κατηγορίες ανταγωνίζονται η μία την άλλη, αν και όπως προσθέτουν επί του 

παρόντος και οι δύο είναι κομβικές για την περαιτέρω διεύρυνση της αγοράς 

(http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41284516). 

Μια άλλη έρευνα αγοράς από την εταιρεία συμβούλων μάρκετινγκ, Markets and 

Markets, υποδηλώνει ότι η αγορά «Ένδυση Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία» εκτιμάται 

ότι θα αυξηθεί σε 17,80% για να φτάσει 31.270 εκατομμύρια $  έως 2020.Η 

κατανομή των πραγματικών και των προβλεπόμενων wearables συσκευών σε 

file:///C:/Users/NickPC/Desktop/(http:/www.idc.com/getdoc.jsp%3fcontainerId=prUS41284516)
file:///C:/Users/beltsos/Downloads/(http:/www.idc.com/getdoc.jsp%3fcontainerId=prUS41284516)
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διάφορες κατηγορίες,  όπως ρολόγια χειρός , γυαλιά, ρούχα,  wearables  του αυτιού, 

κλπ, φαίνεται στην εικόνα 1.4. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντα από την IDC, για τις Wearables συσκευές χειρός  

εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν έξι φορές, ακολουθούμενη από την 

αναδυόμενη κατηγορία έξυπνα γυαλιά ματιών  που περιλαμβάνει προϊόντα όπως η 

Microsoft HoloLens, και το Google Glass (lex-innova. 2016). 

 

Εικόνα 1.4  Προβλέψεις 2014-2019 πωλήσεις για  Wearables συσκευές παγκοσμίως 

 

Μέχρι  το 2ο τρίμηνο του 2016, η παγκόσμια αγορά των wearables κυριαρχείται από τρεις 

βασικούς παίκτες :  Την Fitbit, την  Apple και την Xiaomi με 24,3%, 19,9% και 17,1% της 

αγοράς. Αντίστοιχα η Apple έχει αποστείλει  συνολικά 3,6 εκατομμύρια τεμάχια wearable 

συσκευών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015,  μόλις 0,8 εκατομμύρια τεμάχια πίσω από 4,4 

εκατομμύρια που έχει η Fitbit του. Βασίζονται σε εκτίμηση από έρευνα της Hexa. 

 (lex-innova. 2016). 

Επίσης η έρευνα αναφέρει την  Βόρεια Αμερική μέχρι τώρα ως κυρίαρχη  στην συγκεκριμένη 

αγορά που αφορά την τεχνολογία των wearables, όπου αναμένεται να συνεισφέρει 43,2% 

στην  παγκόσμια αγορά μέχρι το 2019.  

Τέλος η Ασία θεωρείται ότι είναι η ταχύτερη αναπτυσσόμενη περιοχή στην συγκεκριμένη 

αγορά με αρκετά μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης (lex-innova. 2016) 
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

2.1 Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) 

 
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (internet of Things) είναι μία έννοια που αφορά τα 

αντικείμενα της καθημερινότητας μας από βιομηχανικές μηχανές μέχρι wearable 

συσκευές, που χρησιμοποιούν ενσωματωμένους αισθητήρες, ενεργοποιητές, RFID 

(Radio-Frequency IDentificatio), κινητά τηλέφωνα, κ.α , για  τη συλλογή δεδομένων 

και την ανάληψη κάποιας δράσης μέσα σε ένα δίκτυο οπού είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι σχετικά ένα νέο πρότυπο που κερδίζει γρήγορα 

έδαφος στην περίπτωση και των σύγχρονων ασύρματων τηλεπικοινωνιών, τα οποία 

από την πλευρά τους παίζουν και αυτά καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας αυτής (Giusto et al 2010). 

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τρεις διαφορετικούς ορισμούς που προκύπτουν από 

την ονομασία «Internet of Things» (Atzori 2010): 

 

•Things Oriented Perspective  

•Internet Oriented Perspective  

•Semantics Oriented Perspective 

 

 

Εικόνα 2.1 διαδίκτυο των πραγμάτων παράδειγμα ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των 

διαφορετικών οραμάτων.(Atzori 2010) 
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Το IoT (Internet of Things), μπορούμε να το εκφράσουμε ως την διασύνδεση 

μοναδικά αναγνωρίσιμων ενσωματωμένων συσκευών υπολογιστών στο πλαίσιο της 

υφιστάμενης υποδομής του διαδικτύου. Τυπικά, το Διαδίκτυο των πραγμάτων 

προσφέρει προηγμένη συνδεσιμότητα για τις συσκευές, τα συστήματα και τις 

υπηρεσίες και θα καλύπτει μια ποικιλία πρωτοκόλλων, τομέων και εφαρμογών. Η 

διασύνδεση αυτών των ενσωματωμένων συσκευών όπου συμπεριλαμβάνονται και τα 

έξυπνα αντικείμενα, αναμένεται να εγκαινιάσει την αυτοματοποίηση σε όλους σχεδόν 

τους τομείς, ενώ επίσης θα επιτρέπει και τις προηγμένες εφαρμογές κάνοντας την ζωή 

μας πιο εύκολη. 

Ως πράγματα, στο Διαδίκτυο των πραγμάτων, μπορεί να αναφέρονται σε μια ευρεία 

ποικιλία συσκευών, όπως τα εμφυτεύματα παρακολούθησης της καρδιάς, οι 

αναμεταδότες bio chip για ζώα, τα αυτοκίνητα με ενσωματωμένους αισθητήρες και 

διάφορων ειδών συσκευές που βοηθούν περιπτώσεις έρευνας ή διάσωσης. Τα 

τρέχοντα παραδείγματα της αγοράς περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα θερμοστάτη 

και πλυντήρια/στεγνωτήρια που χρησιμοποιούν Wi-Fi για την εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση και λειτουργία. 

Σύμφωνα με την Gartner, θα υπάρξουν σχεδόν 26 δισεκατομμύρια συσκευές στο 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων μέχρι το 2020  (https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner)  

Επίσης σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα και μελέτη (Anderson & Rainie 2014).  

που έγινε από το  Pew Research Interent Project (http://www.pewinternet.org/ (Pew 

Research Center) μεγάλη πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων της τεχνολογίας και 

χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, το 83% συμφώνησε με την ιδέα 

ότι το διαδίκτυο Cloud των πραγμάτων, των ενσωματωμένων και των φορετών  

υπολογιστών (wearable)  θα έχουν ευρεία και ευεργετικά αποτελέσματα μέχρι το 

2025. Ενώ επίσης το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα αποτελείται από ένα μεγάλο 

αριθμό συσκευών που θα συνδέονται στο ιντερνέτ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
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Εικόνα 2.2  Σύνδεση Αντικειμένων με το διαδίκτυο με αλληλεπίδραση και ανταλλαγή  

δεδομένων 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού 

διαδικτύου και θα μπορούσε να οριστεί ως μια δυναμική παγκόσμια υποδομή του 

δικτύου με μεγάλες  δυνατότητες με βάση τα πρότυπα και δια λειτουργικά 

πρωτόκολλα επικοινωνίας όπου τα φυσικά και τα εικονικά "πράγματα" έχουν 

ταυτότητες, φυσικές ιδιότητες και εικονικές προσωπικότητες και χρησιμοποιούν 

ευφυείς διεπαφές και έχουν ενσωματωθεί σε δίκτυο πληροφοριών. Στο διαδίκτυο των 

πραγμάτων ο όρος "πράγματα" αναμένεται να γίνουν οι ενεργοί συμμετέχοντες στην 

επιχείρηση, στις πληροφορίες και στις κοινωνικές διεργασίες, όπου αυτά μπορούν να 

αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, με την 

ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που υπάρχουν στο περιβάλλον, ενώ 

αντιδρούν αυτόνομα σε γεγονότα του πραγματικού/φυσικού κόσμου και επηρεάζουν 

με τη λειτουργία των διαδικασιών που ενεργοποιούν, τις δράσεις και τη δημιουργία 

υπηρεσιών με ή χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

 

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά του ΙοΤ 

 

Το Internet of Things αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 

 1.   Τα "πράγματα" (αντικείμενα) 

  2.  Τα δίκτυα επικοινωνιών που τα συνδέουν 

  3.   Τα υπολογιστικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τα δεδομένα που ρέουν  προς   

και από τα αντικείμενα( http://osarena.net/internet-things-diadiktyo-ton-pragmaton-ti-

einai-ayto). 

http://osarena.net/internet-things-diadiktyo-ton-pragmaton-ti-einai-ayto
http://osarena.net/internet-things-diadiktyo-ton-pragmaton-ti-einai-ayto
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    Πιο συγκεκριμένα τα πιο πάνω: 

- Δίκτυο συσκευών που μεταδίδουν, διαμοιράζουν και χρησιμοποιούν δεδομένα 

από  το φυσικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσωπα, 

εταιρείες, στην κοινωνία 

- Τα αντικείμενα-πράγματα είναι μόνα ή συνδεδεμένα με άλλα αντικείμενα ή 

άτομα  και διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά (identifiers) 

- Εφαρμογές στο χώρο της υγείας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της  

ενέργειας 

- Είδη συσκευών: Αισθητήρες, συσκευές που φοριούνται/φέρονται (wearable), 

π.χ  ρολόι, γυαλιά, οικιακοί αυτοματισμοί (domotics) 

- Τα δεδομένα μπορεί να έχουν σχέση με το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε 

΄ 

Και αφού μιλάμε για "things" δηλαδή πράγματα υπάρχουν στην αγορά κάποιοι τύποι 

συσκευών που συνεχώς εξελίσσονται και έχουν τα πρωτεία στο διαδίκτυο των 

πραγμάτων  και τα οποία αναφέραμε πιο πάνω: 

1. Συσκευές που φοριούνται (ή φέρονται) 

Παράδειγμα: Τα Google Glass 

Καταγράφει ό,τι βλέπει ο φέρων με τα γυαλιά 

-Πλοήγηση στο διαδίκτυο, τηλεφωνικές κλήσεις 

-Δυνατότητα για κεντρική αποθήκευση των δεδομένων, 

-Μεταφόρτωση σε κοινωνικά δίκτυα 

-Διαθέτει επεξεργαστή, 16 GB αποθηκευτικό χώρο, 

-Bluetooth, μπαταρία, υπηρεσία εντοπισμού θέσης (μέσω  GPS), μικρόφωνο 

-Δέχεται φωνητικές εντολές 

2. Body trackers 

Παράδειγμα: το βραχιόλι fitness 

-Καταγραφή αριθμού βημάτων, αποστάσεων, θερμίδων,  σκαλιών 

-Υπολογισμός «ενεργού» χρόνου κατά τη διάρκεια της  ημέρας 

-Καταγραφή καρδιακών παλμών 

-Καταγραφή συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του ύπνου 
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-Συγχρονισμός με Η/Υ ή έξυπνο κινητό 

-Επεξεργασία δεδομένων, παραγωγή σχετικών πινάκων, γραφημάτων, τήρηση 

ιστορικού 

-Ορισμός ημερήσιου στόχου 

3. Ευφυή δίκτυα - ευφυή συστήματα μέτρησης (smart grids – smart meters) 

Παράδειγμα: τα "έξυπνα" σπίτια 

παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας 

-Επιτρέπουν να ανιχνευτεί τι κάνουν τα μέλη ενός  νοικοκυριού στον ιδιωτικό χώρο 

του σπιτιού τους, αναλύοντας έτσι λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά όλων των  ατόμων 

με βάση τις οικιακές τους δραστηριότητες. 

-Μπορούν να συναχθούν πολλές πληροφορίες σχετικά με  την χρήση συγκεκριμένων 

αγαθών ή εξοπλισμού από τον  καταναλωτή, τις καθημερινές συνήθειες, τις 

συνθήκες  διαβίωσης, τις δραστηριότητες τον τρόπο ζωής και την συμπεριφορά 

4. Εφαρμογή "Έξυπνη πόλη: εύρεση θέσης στάθμευσης" 

Παράδειγμα: κάτι που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε πολλούς δήμους όπως την κάρτα 

(το τσιπ) των διοδίων. 

-Παρακολούθηση των συνθηκών κυκλοφορίας 

-Πρόβλεψη προβλημάτων και προειδοποίηση των οδηγών  

-Εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων στάθμευσης 

 

 

 

Πίνακας 2.1  Κατά τις εκτιμήσεις της Gartner οι αυξήσεις των πωλήσεων στις ΙοΤ 

συσκευές αναμένονται να φτάσουν στα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. 
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2.3  ΙοΤ - Τα οφέλη των καταναλωτών 

 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Αυτό 

γίνετε λίγο πιο σαφές με συγκεκριμένα παραδείγματα όπως ένα φανταστείτε ένα σπίτι 

με συνδεδεμένες συσκευές που όταν το πρωί χτυπάει το ξυπνητήρι του smartphone, 

θα ανάβει αυτόματα το φως στο υπνοδωμάτιο και ταυτόχρονα, θα ενεργοποιείται η 

καφετιέρα για να ετοιμάσει ένα ζεστό espresso. Επίσης, το να μπορούμε να 

ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό και το θερμοσίφωνο μέσω του smartphone, μισή 

ώρα πριν επιστρέψουμε στο σπίτι από το γραφείο. 

Φυσικά, το Internet of Things πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τους «αυτοματισμούς» 

ενός σπιτιού. Συνδεδεμένα αυτοκίνητα θα μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους 

και να κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας, καθώς και να ενημερώνουν την τροχαία και 

τους άλλους οδηγούς για την κίνηση στους δρόμους. Συνδεδεμένα μέσα μαζικής 

μεταφοράς θα σου επιτρέπουν να γνωρίζεις το πότε ακριβώς θα βρίσκονται στη 

στάση σου. Έξυπνα πιεσόμετρα ή συσκευές μέτρησης των επιπέδων της γλυκόζης 

στο αίμα, θα μπορούν να στέλνουν τις μετρήσεις απευθείας στον γιατρό σου για να 

έχει μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης της υγείας σου, με αναλυτικές μετρήσεις 

σε καθημερινή βάση που αυτή τη στιγμή είναι πρακτικά αδύνατο να συγκεντρώσει. 

Αισθητήρες που θα είναι πάντα online στο δίκτυο ύδρευσης των πόλεων, θα μπορούν 

να ενημερώνουν τους πολίτες ανά πάσα στιγμή για την ποιότητα του νερού και να 

ενεργοποιούν ειδοποιήσεις σε περίπτωση ακαταλληλότητας. Εταιρείες που 

αναλαμβάνουν την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε μεγάλα εμπορικά κέντρα θα 

μπορούν με ειδικούς αισθητήρες να γνωρίζουν άμεσα την κατάσταση λειτουργίας 

τους και αν χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή. Τα σενάρια που μπορούμε να 

φτιάξουμε είναι αμέτρητα (http://www.itech4u.gr/tech/hands-on). 

 

2.4 Το IoT στον σημερινό κόσμο 

Η χρήση του διαδικτύου σήμερα είναι κομμάτι τις καθημερινότητας μας, πολλά 

πράγματα είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο και η χρήση του είναι αναμφισβήτητα 

αναγκαία για την λειτουργία συσκευών αλλά και διάφορων συστημάτων.  

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα των επιπτώσεων του Internet of Things σε διάφορους 

κλάδους(http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html): 

http://www.itech4u.gr/tech/hands-on
http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
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 Έξυπνες λύσεις μεταφοράς επιταχύνουν την ροή της κυκλοφορίας , μειώνουν την 

κατανάλωση καυσίμων, επισπεύδουν τα προγράμματα επισκευής οχημάτων και 

σώζουν ζωές 

 Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα (smart electric grids) συνδέουν πιο αποτελεσματικά 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνουν την αξιοπιστία του συστήματος & 

χρεώνουν τους καταναλωτές με βάση μικρότερες προσαυξήσεις. 

 Μηχανές αισθητήρων παρακολούθησης κάνουν διαγνώσεις & προβλέπουν θέματα 

συντήρησης που εκκρεμούν , βραχυπρόθεσμα stock-out αποθεμάτων, και θέτουν 

ακόμα και προτεραιότητες στα προγράμματα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για 

τις επισκευές για να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες επισκευής 

εξοπλισμού αλλά και περιφερειακές ανάγκες 

 Data-driven συστήματα, χτισμένα στις υποδομές των «έξυπνων πόλεων» καθιστούν  

ευκολότερο για τους δήμους να «τρέχουν» τις διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων , 

την επιβολή του νόμου και άλλα προγράμματα πιο αποτελεσματικά. 

Σκεφτείτε τη χρήση του IoT όμως και σε προσωπικό επίπεδο. Συνδεδεμένες συσκευές 

χαράζουν τη δική τους πορεία τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και στη 

μαζική αγορά. Σκεφτείτε: 

 Σας τελειώνει το γάλα. Καθώς γυρνάτε από τη δουλειά στο σπίτι, λαμβάνετε 

αυτόματα μία ειδοποίηση από το ψυγείο σας που σας υπενθυμίζει να σταματήσετε 

στο κατάστημα για γάλα. 

 Το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού σας, που ήδη σας επιτρέπει να ελέγχετε από 

απόσταση τις κλειδαριές και τους θερμοστάτες σας, μπορεί να ρυθμίσει το 

κλιματιστικό ώστε να «δροσίσει» το σπίτι σας και να ανοίξει τα παράθυρα, με βάση 

τις προτιμήσεις σας. 
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2.5 Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 

Στης μέρες μας η χρήση του Internet of Things  είναι εφικτή σε διάφορους κλάδους, 

προσφέροντας νέες καινοτόμες ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να 

ενισχύσουν την παραγωγικότητα αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων (http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html). 

Μερικοί από αυτούς είναι:  

 

 Υγειονομική Περίθαλψη. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη υιοθετήσει wearable 

συσκευές για να παρακολουθούν την φυσική τους κατάσταση, τον ύπνο ή άλλες 

συνήθειες τους. Αυτά θα μπορούσαν να είναι ένα πολύ μικρό δείγμα του πώς το IoT 

συνδυάζεται με τον κλάδο της υγείας. Συσκευές παρακολούθησης ασθενών, 

ηλεκτρονικά αρχεία και άλλα έξυπνα αξεσουάρ μπορούν να σώσουν ζωές.  

 

 Τηλεπικοινωνίες. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα επηρεαστεί σημαντικά από το 

IoT, καθώς θα είναι ο κλάδος που θα διατηρεί όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιεί. Τα 

smartphones και άλλες προσωπικές συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν 

μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ΙοΤ.  

 

 Βιομηχανική Παραγωγή. Είναι ο κλάδος που επωφελείται περισσότερο από το 

IoT. Αισθητήρες συλλογής δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να 

παρακολουθούν τη χρήση των πόρων ενός εργοστασίου σε πραγματικό χρόνο, 

καθιστώντας ευκολότερη την εργασία των ανθρώπων, πιο αποτελεσματικά και με 

μειωμένο κόστος.  

 Ενέργεια Οι έξυπνοι μετρητές λεγόμενοι smart meters, συλλέγουν δεδομένα 

αυτόματα αλλά μπορούν και καθιστούν δυνατή την εφαρμογή analytics για την 

παρακολούθηση και τη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας. Παρομοίως, αισθητήρες 

σε συσκευές όπως οι ανεμόμυλοι μπορούν να παρακολουθούν τα δεδομένα και να 

χρησιμοποιούν προγνωστική μοντελοποίηση ώστε να προγραμματιστεί η διακοπή 

λειτουργίας για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας 

 

 

http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
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 Εμπόριο. Τόσο οι καταναλωτές όσο και τα καταστήματα μπορούν να 

επωφεληθούν από internet of things. Τα καταστήματα, για παράδειγμα, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν IoT για σκοπούς παρακολούθησης των αποθεμάτων 

ή της ασφάλειας. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση εταιρίας την 

Centaur Analytics. 

 Επίσης οι καταναλωτές μπορούν να έχουν μία περισσότερο εξατομικευμένη 

εμπειρία αγορών μέσω των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες ή τις 

κάμερες. 

  

 Μεταφορές. Το IoT επηρεάζει επίσης το κλάδο των μεταφορών σε μεγάλη 

κλίμακα: οι εταιρείες διανομής μπορούν να παρακολουθούν το στόλο τους με τη 

χρήση GPS λύσεων και οι δρόμοι μπορούν να παρακολουθούνται μέσω αισθητήρων 

για να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι.  

 
 

Εικόνα 2.3. Κλάδοι εφαρμογής του ΙοΤ 

 

 

2.6 Πλεονεκτήματα Χρήσης του ΙοΤ 
 

   Το  πλεονέκτημα  χρήσης  του  διαδικτύου  των  Αντικειμένων  (IOT)  είναι  ότι 

προσφέρει δυνατότητες οι οποίες κάνουν εφικτή την ανάπτυξη ενός μεγάλου 

πλήθους εφαρμογών που προς το παρόν μόνο ένα μικρό κομμάτι από αυτές 

προσφέρονται στη κοινωνία.  Οι  τομείς  που  μπορεί  να  υλοποιηθεί  η  καινούρια  

αυτή  τεχνολογία βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη ποιότητα ζωής είναι το οικιακό 

περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, τα ταξίδια, η γυμναστική και πολλοί άλλοι.  
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Τα  περιβάλλοντα  αυτά  είναι  εξοπλισμένα  με  αντικείμενα  τα  οποία  έχουν 

πρωτόγονη νοημοσύνη και χωρίς καμία ικανότητα επικοινωνίας. Με τη παροχή της 

δυνατότητας  επικοινωνίας  των  αντικειμένων  μεταξύ τους  και  τη  δυνατότητα 

επεξεργασίας των λαμβανομένων, από το περιβάλλον πληροφοριών, γίνεται εφικτή η 

κάθε φορά από το αντικείμενο αντίληψη του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται 

κάποιες  από  τις  εφαρμογές  μπορούν  να  υλοποιηθούν  στο περιβάλλον  αυτό.  Ο 

διαχωρισμός  των  εφαρμογών  μπορεί  να  χωριστεί  ανάλογα  με  το  τομέα  που 

αναφέρονται ως εξής:  

 Τομέας Μεταφορών και Χειρισμού Υλικών (logistics)   

 Τομέας Υγείας.   
 

 Τομέας Έξυπνου Περιβάλλοντος (σπίτι, γραφείο, κτηριακές 
εγκαταστάσεις)   

 
 Τομέας Προσωπικός και Κοινωνικός  

 
   
 Ανάμεσα στις πιθανές εφαρμογές πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, σε αυτές που 

είναι άμεσα διαθέσιμες προς υλοποίηση, δηλαδή είναι σχετικές με τις καθημερινές 

συνήθειες της κοινωνίας και τις εφαρμογές που είναι μελλοντικές δηλαδή αυτές που 

είναι φανταστικές προς το παρόν αφού  η τεχνολογία ή η κοινωνία δεν μπορούν προς 

το παρόν να τις αναπτύξουν και να τις αποδεχθούν αντίστοιχα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο παραπάνω χωρισμός των εφαρμογών σε τομείς και οι υποτομείς που 

μπορεί να περιλαμβάνονται σε κάθε τομέα. (Εικόνα.2.4). 

 

 
Εικόνα 2.4 Τομείς και υποτομείς των εφαρμογών (Luigi Atzori et al, The Internet of 

Things: A Survey) 
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2.7  Προβλήματα του  ΙοΤ 

 
Ασφάλεια : Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένα σχετικά εύκολο σύστημα σε 

επιθέσεις για αρκετούς  λόγους.  Πρώτον  τα  αντικείμενα  των  χρηστών πολλές  

φορές  αφήνονται απαρατήρητα, πράγμα που διευκολύνει την φυσική επίθεση 

εναντίον τους. Επίσης δεύτερον επειδή όλες σχεδόν οι συνδέσεις και η επικοινωνία 

των αντικειμένων γίνονται με ασύρματο  τρόπο,  γίνεται  εύκολη  η  παρακολούθηση  

των δεδομένων  που αποστέλλονται. Τρίτον, εξαιτίας των χαμηλών δυνατοτήτων των 

αντικειμένων, σε ισχύ  αλλά  και  σε  υπολογιστικούς  πόρους,  το  οποίο  συ6βαίνει  

ιδιαιτέρως  στις παθητικές ετικέτες RFID, δεν γίνεται δυνατή η υλοποίηση 

πολύπλοκων αλγορίθμων ασφαλείας. Η ασφάλεια μπορεί να χωριστεί σε δύο 

κατηγορίες, αυτής που αφορά στην ιδιωτικότητα (privacy) του χρήστη, δηλαδή στην 

ακεραιότητα των δεδομένων που  αποστέλλονται  ή  λαμβάνονται  και  αυτή  που  

αφορά στη  ταυτοποίηση (identification) για τη ανάγνωση των πληροφοριών του 

χρήστη (Atzori et al 2010).   

 

Ταυτοποίηση :  Η  ταυτοποίηση  είναι  μία αρκετά  δύσκολη  διαδικασία  καθώς 

απαιτεί  τη  δημιουργία κατάλληλης  υποδομής  με  εξυπηρετητές  ώστε  να  

διασφαλίζεται  ότι  το  εκάστοτε αντικείμενο ή η συσκευή ανάγνωσης είναι 

πραγματική. Με δεδομένο ότι οι παθητικές ετικέτες  δεν  μπορούν  να  ανταλλάξουν  

πολλά  μηνύματα με  τους  εξυπηρετητές ταυτοποίησης,  καθίσταται  πολλή  δύσκολη  

η  διαδικασία  της  ταυτοποίησης  στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Ωστόσο υπάρχουν 

προτάσεις για την υλοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.  Ένας  τρόπος  

ταυτοποίησης  είναι  το  πρωτόκολλο  yoking,  το  οποίο  παρέχει κρυπτογραφημένες 

πληροφορίες ότι δύο ετικέτες δεν έχουν διαβαστεί ταυτόχρονα και στοιχεία ότι δεν 

έχουν διαβαστεί σε απόσταση μεταξύ τους. Το πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου αυτού 

είναι ότι δε χρειάζεται πολλούς υπολογιστικούς πόρους, ενώ το μειονέκτημα του 

συγκεκριμένου πρωτόκολλου είναι η ανάγκη για ύπαρξη μεγάλων αποθηκευτικών 

χώρων ώστε να μπορεί να εφικτή η σύγκριση των ετικετών. Με τον τρόπο  αυτό  

ακόμα  και  παθητικές  ετικέτες μπορούν  να ελέγξουν  ή  και  να δημιουργήσουν μία 

λίστα από αξιόπιστε συσκευές (Juels 2006). 
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Ιδιωτικότητα : Έχει να κάνει με ένα από τα βασικά και νομικά θεμελιωμένα 

δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Εξαιτίας αυτού του δικαιώματος οποιοδήποτε μη 

ασφαλής παροχή υπηρεσιών  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  εμπόδια  στην  ανάπτυξη  του  

διαδικτύου  των αντικειμένων. Ένας τρόπος παραβίασης της ιδιωτικότητας είναι η 

δυνατότητα της ετικέτας  να  διαβαστεί  από  απόσταση  χωρίς  την  γνώση του  

χρήστη,  με  άμεση συνέπεια τη παρακολούθηση του χρήστη από απόσταση. 

Επιπλέον είναι εφικτή η καταγραφή του χρήστη αφού μπορούν τα αντικείμενα που 

αγοράζει ο χρήστης να καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων κάτω από το όνομά του. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η παραμονή των ετικετών και των πληροφοριών που 

διαθέτουν στις συσκευές ανάγνωσης και μετά το πέρας κάποιας διαδικασίας, 

φαινόμενο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή των προσωπικών πληροφοριών 

του χρήστη   (Prasad 2010). 

Για  να  επιλυθεί  το  πρόβλημα  της  συλλογής δεδομένων  χρειάζεται  να  βρεθούν 

λύσεις στα επιμέρους υποσυστήματα που απαρτίζουν το διαδίκτυο των αντικειμένων. 

Θα  μπορούσε  να  ακολουθηθεί  το μοντέλο  που  παραδοσιακά  χρησιμοποιείται  

στο διαδίκτυο όπου παρέχεται στο χρήστη η επιλογή των προσωπικών του στοιχείων 

που χρησιμοποιηθούν σαν παράμετροι για την χρήση κάποιας εφαρμογής. Επιπλέον 

για την διασφάλιση  των δεδομένων  που  αποστέλλονται  ή  λαμβάνονται  θα  

μπορούσαν  να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι ταυτοποίησης. Βέβαια όλες αυτές οι 

λύσεις προϋποθέτουν την χρήση των πόρων των αντικειμένων που τυχαίνει να είναι 

περιορισμένοι, αλλά προσδοκάτε ότι στο άμεσο μέλλον θα δοθούν απαντήσεις σε 

αυτά τα προβλήματα. 

 

Κρυπτογραφία: Στις μέρες μας όλες  οι  λύσεις  που  έχουν  προταθεί για  την  

στήριξη  της ασφάλειας χρησιμοποιούν κάποια μεθοδολογία κρυπτογραφίας. Τυπικά 

οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης χρειάζονται ένα μεγάλο μέρος από τους πόρους του 

συστήματος, δηλαδή σε ισχύ, σε εύρος ζώνης και στη πηγή αλλά και στο προορισμό. 

Τέτοιου είδους λύσεις όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων με δεδομένο τις περιορισμένες δυνατότητες σε ισχύ και υπολογιστική 

ικανότητα των ετικετών ή των αισθητήρων. Συνεπώς πρέπει να βρεθούν λύσεις 

ασφαλείας που να παρέχουν την επιθυμητή ποιότητα ασφαλείας με την ελάχιστη 

χρήση πόρων. Ένας τρόπος κρυπτογραφίας είναι η χρήση ελαφριού τύπου 

συμμετρικών κλειδιών.  Όμως η διαχείριση των κλειδιών αυτών είναι σε πρώιμο 

στάδιο και υπό έρευνα. Μία έξυπνη λύση που έχει προταθεί είναι η εξάλειψη των 
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μοναδικών αναγνωριστικών και την αντικατάστασή τους με ένα μηχανισμό 

δημιουργίας καινούριων ετικετών, αλλά και τη αποθήκευση των ήδη 

χρησιμοποιούμενων ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική τους χρήση (Relabeling). 

Μπορεί επιπλέον  να  είναι  δυνατή  και  η  επιβεβαίωση  της  αλλαγής  των  ετικετών  

από  το χρήστη για να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή δεδομένων. Όπως είναι φυσικό η 

εξάλειψη των  μοναδικών  ετικετών  δεν  επιλύει  το  πρόβλημα  της μη 

εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης του αντικειμένου, ούτε και την παρακολούθηση του, 

αφού ακόμα και εάν εκπέμπουν  οι  ετικέτες  μόνο  επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά  

με  το  αντικείμενο, είναι και πάλι μοναδικά ανιχνεύσιμες.  

Ενώ όμως οι συσκευές με δυνατότητες υψηλής ισχύς όπως οι συσκευές ανάγνωσης 

μπορούν  να  επανετικετοποιούν, οι  συνήθως  παθητικές  ετικέτες  RFID  δε 

μπορούν.  Για  αυτό  το  λόγο  προτείνεται  η  χρήση  ενός τρόπου κρυπτογράφησης,  

όπου  κάθε  ετικέτα  μπορεί  να  περιέχει  μία  συλλογή  από ψευδώνυμα. Με 

περιστροφή των ψευδωνύμων δίνεται σε κάθε αναζήτηση από τη συσκευή  

ανάγνωσης  και  διαφορετικό.  Με  τη  χρήση  του συγκεκριμένου  τρόπου 

κρυπτογράφησης μία εξουσιοδοτημένη συσκευή ανάγνωσης μπορεί να αποθηκεύσει 

τη  λίστα  με  τα  ψευδώνυμα  του  αντικειμένου,  σε  αντίθεση  με  μία  μη 

εξουσιοδοτημένη, η οποία δεν είναι σε θέση να συνεργαστεί με το αντικείμενο με τις 

εμφανίσεις διαφορετικών ψευδωνύμων. Επιπλέον στη περίπτωση ταχέων ερωτήσεων 

από  τη  συσκευή  ανάγνωσης  ώστε  να  υποκλέψει  τη  λίστα  με  τα  ψευδώνυμα,  το 

αντικείμενο μπορεί να επιβραδύνει το χρόνο απάντησης στη συσκευή ανάγνωσης 

(Juels 2006). 

 
Εμβέλεια του δικτύου : Ένα από τα προβλήματα για τη χρήση του διαδικτύου των 

Πραγμάτων είναι ο τρόπος  πρόσβασης  των  αντικειμένων  στο  διαδίκτυο.  

Συγκεκριμένα  εξαιτίας  του μικρού μεγέθους αλλά και του χαρακτηριστικού της 

φορητότητας των αντικειμένων που εξετάζονται, ο καλύτερος τρόπος που 

ενδείκνυται τη σύνδεση στο δίκτυο είναι ο ασύρματος τρόπος. Οπότε προκύπτει το 

ερώτημα της εμβέλειας που πρέπει να έχει ένα ασύρματο δίκτυο. Το συγκεκριμένο 

ερώτημα μπορεί να καταταγεί σε δύο κατηγορίες.  Η  πρώτη  αφορά  ένα  

αντικείμενο  το  οποίο βρίσκεται  εντός  ενός εσωτερικού  χώρου,  όπου  είναι  πιο  

πιθανή  η  ύπαρξη  κάποιου  ασύρματου  τρόπου πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ενώ 

αντίθετα η δεύτερη αφορά ένα αντικείμενο που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο, 

όπου η πιθανότητα ύπαρξης ενός ασύρματου δικτύου είναι πολύ μικρή, με άμεση 



Δ.Π.Μ.Σ  ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  41 
 

συνέπεια την έλλειψη πόρων πρόσβασης σε κάποιο ασύρματο δίκτυο. Εξετάζοντας 

τη πρώτη περίπτωση, ένα αντικείμενο που βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο ενός 

διαμερίσματος ή ενός ορόφου ή ακόμα και ενός κτηρίου, το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει  πιο  πολύ,  είναι  στο  κατά πόσο  ένα  ασύρματο  δίκτυο  είναι  ορθά 

κατανεμημένο στο εσωτερικό του χώρου αυτού, δηλαδή στο κατά πόσο η εμβέλεια 

ενός  ασυρμάτου  δικτύου  είναι  αρκετή  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  ικανοποίηση  

των αναγκών σε όλους τους χώρους. Πρακτικά το πρόβλημα αυτό εκμηδενίζεται 

αφού πλέον είναι πολύ εύκολη και οικονομική η δημιουργία ενός ασυρμάτου δικτύου 

μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο, εφόσον το μόνο που χρειάζεται είναι ένα router ή 

κάποιο wifi spot. Με άλλα λόγια το συγκεκριμένο πρόβλημα μεταφράζεται πρακτικά 

στην ορθή  κατανομή  των  πόρων  ενός  ασυρμάτου  δικτύου  στον εσωτερικό  χώρο  

ενός κτηρίου. Εξετάζοντας τη δεύτερη περίπτωση, η οποία τυγχάνει να είναι και η 

πιο πολύπλοκη, γίνεται φανερή  πόσο  δύσκολή  μπορεί  να  γίνει  η  υλοποίηση  του  

διαδικτύου  των αντικειμένων σε ένα εξωτερικό χώρο. 

 Πρακτικά ένα τέτοιο ζήτημα δημιουργείται επειδή δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση 

ασυρμάτων δικτύων σε όλο των εξωτερικό χώρο.  Βέβαια  η  ύπαρξη  των  δικτύων  

κινητής  τηλεφωνίας  που  παρέχουν  την ζητούμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί 

να λύσει το πρόβλημα. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν, ότι μία συγκεκριμένη 

προτυποποίηση για την πρόσβαση των αντικειμένων στο διαδίκτυο δεν είναι 

μεμονωμένη, αλλά αποτελεί ένα κομμάτι του διαδικτύου  του  μέλλοντος (Atzori et 

al 2010).  Με  βάση  λοιπόν  αυτή  την  εξάρτηση,  στη  πραγματικότητα  η  

μοναδική  λύση  που  μπορεί  να  λύσει  το συγκεκριμένο  πρόβλημα  είναι  η  

συνεργασία  μεταξύ  των διαφορετικών  δικτύων,  αφού  η  εμβέλεια  κάλυψης  των  

ασυρμάτων  δικτύων διευρύνεται με τη δημιουργία ενός πλέγματος από δίκτυα  

(Prasad 2010). 

 

 
Ισχύς κατανάλωσης : Το ζήτημα της ισχύς είναι άμεσα συνυφασμένο με την 

κατανάλωση ενέργειας  που  απαιτείται  για  να  επιτευχθεί  η  μετάδοση  δεδομένων  

από  ένα αντικείμενο ή μια συσκευή. Η επικοινωνία των αντικειμένων είναι ευέλικτο 

να γίνεται με χρήση ασύρματων δικτύων. Η ασύρματη επικοινωνία  μεταξύ  των  

τερματικών  παρουσιάζει  δύο  μικρές  ατέλειες.  Η  πρώτη αφορά την περιορισμένη 

μπαταρία στα αντικείμενα, ενώ η δεύτερη αφορά το δίκτυο και  συγκεκριμένα  τη  μη  
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δυνατή  ασύρματη  κάλυψη  μιας περιοχής,  εξαιτίας  της εξασθένισης  λόγω  του  

φαινομένου  των  πολυδιαδρομών. Στη περίπτωση  που  ένα  αντικείμενο  θέλει  να  

συνδεθεί  στο  δίκτυο  και  αντιμετωπίζει φαινόμενα διαλείψεων ή εξασθένισης, 

χρειάζεται να αυξήσει την ισχύ που μεταδίδει πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη 

κατανάλωση ενέργειας, άρα και σε μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του 

αντικειμένου.     

 Η άμεση λύση που μπορεί να επιλύσει και να διευκολύνει με αυτό τον τρόπο τα 

αντικείμενα  είναι  η  συνεργασία  μεταξύ  των  δικτύων. Ως  αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η αυξημένη αξιοπιστίας μιας ζεύξης, αφού υπάρχει 

μικρότερη  πιθανότητα  λάθους  με  μεγαλύτερο  ρυθμό απόδοσης.  Το 

σημαντικότερο βέβαια χαρακτηριστικό των συνεργαζόμενων δικτύων είναι η 

ικανότητα ρύθμισης του λόγου του θορύβου κ του σήματος (SNR) με άμεση συνέπεια 

την μειωμένη ενέργεια που απαιτείται  στην  ασύρματη  εκπομπή  ή  λήψη.  Επιπλέον  

η  κατανάλωση  ενέργειας μειώνεται ακόμα περισσότερο αφού υπάρχει 

αναδιοργάνωση των δικτύων και μείωση των παρεμβολών μεταξύ τους, αφού 

εκπέμπουν σε χαμηλότερη ισχύ για να καλύψουν τις διάφορες περιοχές 

μετάδοσης(Prasad 2010). 

 

 

 

2.8 Πρωτόκολλα του διαδικτύου αντικειμένων 

 

IPv4  

 • Η πρώτη εκδοχή του διαδικτυακού πρωτοκόλλου επικοινωνίας 

 • Παρείχε 4.3 δισεκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις  

 • Οι οποίες εξαντλήθηκαν το 2011 

IPv6  

 • Επισήμως τέθηκε σε λειτουργία στις 6 Ιουνίου 2012  

 • Παρέχει 2 128 μοναδικές διευθύνσεις. Αν «καταναλώναμε» μία IPv6 διεύθυνση 

κάθε picosecond, θα μας αρκούσαν για 1 τρισεκατομμύριο χρόνια ! 

 • Καλύτερη κλιμάκωση και διαχείριση κινητικότητας  

 • Καλύτερη διαχείριση Low Power and Lossy Networks 

 (Stallings 2014) 
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6LoWPAN ( για ενσωματωμένα συστήματα χαμηλής ισχύος) 

 • Πρωτόκολλο που επιτρέπει την χρήση του IPv6 σε ενσωματωμένα συστήματα  

 • Επιτρέπει την άμεση σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 • αντικειμένων (λαμπτήρες, ηχεία, κλειδαριές)  

 • συσκευών (ψυγείο, τηλεόραση, κουζίνα)  

• αυτοματισμών (κουρτίνες, συναγερμός,  θέρμανση) 

 

Αρχιτεκτονικές REST  

 • Μέθοδος σχεδιασμού και ανάπτυξης κατανεμημένων δικτυακών συστημάτων  

 • Κάθε πόρος (resource) του συστήματος αναπαρίσταται μονοσήμαντα μέσω ενός 

URI (Uniform Resource Identifier) 

 • Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το HTTP. 

 

Constrained  Application protocol  - CoAP 

 • Υλοποίηση της REST αρχιτεκτονικής για ενσωματωμένα συστήματα 

 • Λειτουργεί συνεργατικά με IPv6 και 6LoWPAN  

 • Απευθείας επικοινωνία Μηχανής-με-Μηχανή μέσω Διαδικτύου (Μ2Μ 

communication).  

Οι τεχνολογίες αυτές καθιστούν την ανάπτυξη συστημάτων IoT γρήγορη, αξιόπιστη 

και χωρίς απαίτηση για βαθιά εξειδικευμένη γνώση 

 

Διασύνδεση με άλλες τεχνολογίες Μελλοντικού Διαδικτύου  –  To Cloud 

• Οι τεχνολογίες ΙοΤ επιτρέπουν την προσθήκη επιπέδων αφαίρεσης των 

ενσωματωμένων συστημάτων (π.χ. συστήματα αυτοματισμών κτηρίων)  

 • Μπορούμε να τα διαχειριστούμε ως υπηρεσίες στο Cloud (π.χ. Building 

Management as a Service - BMaaS)  

 • Να τα συνδυάσουμε με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Dynamic Service Composition) 

δημιουργώντας τεχνολογικά οικοσυστήματα  

 • Ακόμη και να διασυνδέσουμε ενσωματωμένα συστήματα με κοινωνικά δίκτυα 

όπως το Facebook και το Twitter 

 

Διασύνδεση με άλλες τεχνολογίες Μελλοντικού Διαδικτύου – Συστήματα 

Πληθοπορισμού CrowdSourcing / CrowdSensing 
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 • Σε συνδυασμό με την ραγδαία εξάπλωση, τα τελευταία χρόνια, των πραγματικά 

φορητών συσκευών (smartphones, tablets) προσφέρονται νέες δυνατότητες  

 • Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να είναι πλέον συνδεδεμένος παντού και πάντα  

 • Αλλάζει το μοντέλο των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον  

 • Παράδειγμα: η συμπεριφορά ενός καταναλωτή μπορεί μέσω κοινωνικών 

παιχνιδιών, που αλληλεπιδρούν με αυτοματισμούς κτηρίων, να γίνει περισσότερο 

«πράσινη» (gamification). (ΚΝΧ CITY 2013) 

 

2.9 Οι διεθνής  αγορές για το IoT 

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσετε στις μέρες μας το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει 

οδηγήσει τις εταιρίες παγκόσμιος, στην συνεχείς ανάπτυξη νέων συσκευών και 

καινοτόμων τεχνολογιών γύρο από αυτό.  

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται μία έξαρση του αριθμού των συνδεδεμένων 

συσκευών, αλλά και των τοποθεσιών που αυτές βρίσκονται και φυσικά των 

λειτουργιών που θα εκτελούν μέσα από τη σύνδεσή τους με το ιντερνετ. Όπως 

δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πύλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τα οφέλη από την αυξημένη συνδεσιμότητα 

θα καρπωθεί το οικοσύστημα, που σχετίζεται με το Internet of Things (Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρίας ερευνών IDC (International Data 

Corporation), οι δαπάνες για το ΙοΤ θα προσεγγίσουν το 1,3 τρισ. δολάρια το 2019 

(http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-

pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things). 

 

Έως το 2019, οι σχετικές δαπάνες θα «τρέχουν» σε παγκόσμιο επίπεδο με μέσο 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 17%, υποδηλώνοντας τη δυναμική του ΙοΤ. 

Σε επίπεδο γεωγραφικής βάσης, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να 

εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς του IoT, με ποσοστό άνω του 40% των 

δαπανών για το Internet of Things να προέρχεται από αυτήν την περιφέρεια, ήδη, από 

το 2015. 

http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things
http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things
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Την ίδια στιγμή, οι θεωρούμενες ως «ώριμες» αγορές της Βόρειας Αμερικής και της 

δυτικής Ευρώπης θα αναδειχθούν στο δεύτερο και τρίτο, αντίστοιχα, μεγαλύτερο 

παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς του ΙοΤ με δαπάνες άνω των 250 δισ. δολάρια το 2015. 

Στις περιοχές, που θα γνωρίσουν την ταχύτερη ανάπτυξη στον τομέα των δαπανών 

για ΙοΤ το διάστημα 2016-2019, περιλαμβάνεται η Λατινική Αμερική (στο 26,5% ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), με τη Δυτική Ευρώπη να ακολουθεί και 

την Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη να έπεται 

(http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-

pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things). 

Από τους επιμέρους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας εκείνοι  που 

αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις δαπάνες για το οικοσύστημα του ΙοΤ είναι  ο 

τομέας των κατασκευών και των μεταφορών. Ενώ εώς το 2019, οι κλάδοι με την 

ταχύτερη αύξηση των δαπανών για το IoT θα είναι ο ασφαλιστικός (με μέση ετήσια 

αύξηση της τάξης του 32%), ο τομέας της υγείας και ο καταναλωτικός. 

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

Αφρικής, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας για το IoT θα αφορά στα «έξυπνα» 

κτίρια, όπου η τεχνολογία του Internet of Things, με την ενσωμάτωση του 

αυτοματισμού, θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο. 

 

 

Εικόνα 2.5 Τρεις περιοχές όπου το ΙοΤ θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στις 

διεθνής αγορές. 

http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things
http://www.cnn.gr/money/tech/story/15795/sto-1-3-tris-dolaria-tha-ektoxeythoyn-oi-pagkosmies-dapanes-gia-internet-of-things
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2.10   2

ο
 Digital Forum της DT: Το Internet of Things 

 
Το “Internet of Things” ήταν το βασικό θέμα του 2

ου
 Digital Forum που 

διοργανώθηκε στις 12/10 από το Business Excellence Europe, με «οικοδεσπότη» τον 

Όμιλο ΟΤΕ και την τοπική ομάδα B2B. Περίπου 300 συμμετέχοντες έδωσαν το 

«παρών» είτε με τη φυσική τους παρουσία στο Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ, 

είτε μέσω ζωντανής σύνδεσης LiveStream για να μάθουν, να συζητήσουν και να 

«ταξιδέψουν» στον κόσμο του Internet οf Τhings. 

Το “Internet of Things” αποτελείται σήμερα από 15 δισεκατομμύρια συνδέσεις και 

συνεχώς μεγαλώνει και εξελίσσεται. Ένα παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι και το 

Amazon Echo, μία συσκευή που ο χρήστης τη χειρίζεται εξολοκλήρου με τη φωνή 

του για να συνδεθεί με τη φωνητική υπηρεσία της Alexa και να ακούσει τραγούδια, 

να μάθει νέα, τον καιρό και πολλά ακόμα. Ο Kenny Hawk, CEO της Mojio -μιας 

πλατφόρμας που «συνδέει έξυπνα» αυτοκίνητα- παρουσίασε σαν παράδειγμα το 

Amazon Echo για να πει πως «Όσο η ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής θα αυξάνεται 

από το 95% που είναι σήμερα στο 99%, τόσο θα αυξάνονται κατακόρυφα και οι 

χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 

κατανοούν τη διαφορά μεταξύ 95% και 99%. 99% σημαίνει 3 φορές ταχύτερα ψώνια 

μόνο με τη φωνή μας από ότι με κάποιο application!». 

Το Internet of Things στοχεύει να κάνει τη ζωή μας πιο απλή. Ο Hawk έδωσε ένα 

παράδειγμα εγκαθιστώντας το “Ring”, ένα «κουδούνι πόρτας για το Smartphone» το 

οποίο εγγυάται ότι δε θα χάσουμε κάποιο σημαντικό πακέτο courier ποτέ ξανά! 

Αντίστοιχα μίλησε για το πώς θα μπορούμε πλέον εύκολα να ξέρουμε αν είναι ώρα 

για επισκευές στο αυτοκίνητό μας, αν τελειώνει η μπαταρία του, αν αλλάζουμε 

απότομα λωρίδες, αν οδηγούμε επικίνδυνα και πολλά ακόμα. 
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  WEARABLE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

 

 
 3.1

 
Η εξέλιξη των wearables εφαρμογών 

 

 
Η τεχνολογία των wearables θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μάλιστα μπορεί να 

φθάσει σε επίπεδα που μπορεί να θεωρηθούν ότι αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής 

φαντασίας. Πλέον τα implantables, τα embeddable αλλά και τα ingestibles βρίσκονται 

ήδη υπό ανάπτυξη και αποτελούν το επόμενο κύμα της τεχνολογίας των wearables 

(Thierer 2014).  

Οι τεχνολογίες wearable που σήμερα φοριούνται σε κάποιο μέρος του σώματος 

μπορεί στο άμεσο μέλλον να μπορούν να εμφυτευθούν σε κάποιο σημείο του 

σώματος, όπως  στο χέρι ή  ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Πολλές ακόμα καινοτόμες συσκευές προκύπτουν καθημερινά από την έρευνα των 

διαφόρων εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και από την ανάγκη των ανθρώπων στην  

βελτίωση της καθημερινότητά τους. Ήδη υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μέσα από 

διάφορα site στα οποία πολίτες μπορούν να συνεργαστούν με επιστήμονες ώστε να 

βοηθήσουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Στις νέες αυτές καινοτόμες εφαρμογές των wearables ασφαλώς και θα προκύψουν και 

θέματα νομικά όσο αναφορά θέματα κανονισμών ασφάλειας και προστασίας της 

δημόσιας υγείας. Πρακτικά δημιουργείται ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα εάν ένας 

ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων προσπαθήσει να «τροποποιήσει» το σώμα του, 

ώστε να αποκτήσει επιπλέον δυνατότητες. Ο νόμος ενδεχομένως να μην είναι σε θέση 

να ελέγξει και να αντιμετωπίσει την έξαρση του φαινομένου, που θα αφορά κυρίως 

τον περιορισμό των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται από τους bio-hackers. Παρά 

ταύτα όμως τα υλικά αυτά στο μέλλον αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος 

και να επεκταθούν ακόμη περισσότερο, ειδικά με την έλευση των  3D εκτυπωτών 

(Epstein et al). 
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3.2 Το σώμα μας μπορεί να διαθέτει wearables συσκευές παντού 

 

Παρά το γεγονός ότι τα έξυπνα γυαλιά (Google glass), έξυπνα δίκτυα και τα smartwatch, 

είναι οι πιο συχνές και διαδεδομένες wearable συσκευές, οι προγραμματιστές συνεχώς 

αναζητούν σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα μια ευκαιρία για να προσαρμόσουν μια 

έξυπνη συσκευή που θα δώσει λύση ή θα διευκολύνει καταστάσεις, πάντα όσο αναφορά 

την βελτίωση του ανθρώπινων αναγκών (Pwc 2014). 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.1. Έξυπνες συσκευές που φοριούνται σε όλο το σώμα  

(Pwc 2014) 

Έξυπνα Γυαλιά: Η ομάδα της Google Glass έχει 

ξεκινήσει την ανάπτυξη τους φακούς επαφής που 

παρακολουθούν τα επίπεδα γλυκόζης με δάκρυα στα 

μάτια και να πληροφορεί τον χρήστη μέσω οθόνης. 

Ασύρματα ακουστικά: Παίζουν μουσική μέσω 

σύνδεσης Bluetooth,  παρέχουν στοιχεία σχετικά με την 

απόσταση, τον ρυθμό κίνησης, τον καρδιακό ρυθμό, 

καθώς και τον κορεσμό του οξυγόνου και της ενέργειας. 

Έξυπνη κουκούλα: Σε αντίθεση με ένα συμβατικό 

κράνος, το προστατευτικό της “έξυπνης κουκούλας” 

πηγαίνει γύρω από το λαιμό και φοριέται σαν κολάρο 

(χωρίς να πειράξουν τα μαλλιά σας), επεκτείνεται σε 

ένα πλήρες κράνος μόνο εάν έχετε ένα ατύχημα. 

Μέσο μετάδοσης κυμάτων: Πρόκειται για μια 

μάσκα η οποία δημιουργεί ένα τεχνητό μικρο -

περιβάλλον πολύ πιο καθαρό. Με την 

παρακολούθηση των δεδομένων από την  μάσκα σε 

όλο τον κόσμο το σύστημα μπορεί να  παράγει ένα 

δίκτυο δεδομένων κλιματιστικής χαρτογράφηση σε 

παγκοσμίως. 

Αθλητική μπλούζα με φωτισμ:. Διαθέτει 

αισθητήρες για την ανίχνευση του καρδιακού 

παλμού,  παρέχει σε πραγματικό χρόνο οπτική 

ανάδραση στο χρήστη για όσο προπονείται. 

Hygreen & Biovigil: Σχεδιάστηκε για να 

βελτιώσει το πλύσιμο των χεριών μεταξύ των 

νοσοκομειακών υπαλλήλων, μετρά τον βαθμό 

καθαριότητας των χεριών και προειδοποιεί τόσο 

το προσωπικό όσο και τους ασθενείς αν υπάρχουν 

μικρόβια. 

 

Έξυπνη Πάνα.  Χρησιμοποιούν αντιδραστικούς 

παράγοντες,  Στόχος να παρακολουθούν τις παρατυπίες 

στα ούρα του βρέφους, συμπεριλαμβανομένων των 

προβλημάτων των νεφρών και τις ουρολοιμώξεις. 

Συσκευή μανσέτα: Η μανσέτα συνδέει κάποιον με τους 

άλλους έχοντας  ως  σημείο επαφής τον καρπό όπου έχει 

προγραμματιστεί ως συνθηματικό  μια δόνηση. Υπάρχει η 

δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με την αστυνομία με 

το πάτημα ενός κουμπιού. 

 

 

Fillip: Ένα πολύχρωμο πλαστικό 

βραχιόλι που  φοριέται γύρω από τον 

καρπό. Το Filip είναι μια έξυπνη 

wearable συσκευή  εντοπισμού και 

τηλέφωνο για παιδιά, σχεδιασμένο για 

να δίνει στους γονείς την δυνατότητα να 

επιβλέπουν τα παιδιά τους, ενώ έχουν 

την ελευθερία τους για να παίξουν 

Τ-jacket: 
Το Τ-jacket ασκεί πίεση για να 

προσομοιώσει την αίσθηση μιας αγκαλιάς, 

το σακάκι έχει σχεδιαστεί για παιδιά που 

πάσχουν από αυτισμό, για την 

παρακολούθηση των διαταραχών  και το 

επίπεδο άγχους του χρήστη, ώστε οι γονείς 

να  μπορούν να ανταποκριθούν, παρέχοντας 

μια ψηφιακή αγκαλια. 

 

Δαχτυλίδι :Το δακτυλίδι επιτρέπει στους χρήστες 

να στείλουν κείμενα, να ελέγχουν της  οικιακές 

συσκευές τους και να πληρώνουν τους 

λογαριασμούς , όλα με το πάτημα ενός δακτύλου . 
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3.3 Μελλοντικές καινοτομίες wearable εφαρμογών 

 

 

 

3.3.1 Wearables αισθητήρες θα μπορούν να μεταφράζουν την  

νοηματική Γλώσσα στα Αγγλικά. 

 

 
Εικόνα 3.2 Wearable αισθητήρες μπορούν να αισθανθούν την κίνηση και την μυϊκή 

δραστηριότητα. 

 

Μέσο φορητών αισθητήρων θα μπορούμε κάποια στιγμή να ερμηνεύουμε τις 

χειρονομίες στη νοηματική γλώσσα και να τα μεταφράζουμε, παρέχοντας μία υψηλής 

τεχνολογίας λύση για τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ κωφών και αυτών που δεν 

καταλαβαίνουν τη νοηματική γλώσσα. 

Οι μηχανικοί του Πανεπιστημίου Texas A & M University ανέπτυξαν μια συσκευή 

wearables που μπορεί να αισθανθεί την κίνηση και τη δραστηριότητα των μυών στα 

χέρια ενός ατόμου. 

Η συσκευή λειτουργεί με την εξεύρεση των χειρονομιών ενός ατόμου συνδεδεμένου 

με δύο διακριτούς αισθητήρες: ένα που ανταποκρίνεται στην κίνηση του καρπού και 

έναν δεύτερο που αντιλαμβάνεται τις μυϊκές κινήσεις του χεριού. Ένα πρόγραμμα, 

στη συνέχεια, λαμβάνει ασύρματα τις πληροφορίες αυτές και μετατρέπει τα δεδομένα 

σε αγγλική μετάφραση(http://www.livescience.com/52491-wearable-sensors-

translate-sign-language.html). 

 

http://www.livescience.com/52491-wearable-sensors-translate-sign-language.html
http://www.livescience.com/52491-wearable-sensors-translate-sign-language.html


Δ.Π.Μ.Σ  ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  50 
 

 

 

 

3.3.2 Wearable αισθητήρες ιδρώτα για την παρακολούθηση της υγεία μας 

 

 

 Εικόνα 3.3 Wearables αισθητήρων θα μπορούν να αναλύσουν και να μετρήσουν τη 

θερμοκρασία του δέρματος, και τα επίπεδα των μεταβολιτών και των ηλεκτρολυτών στο 

ανθρώπινο ιδρώτα. 

 

Στις μέρες μας οι εξετάσεις αίματος επιτρέπουν στους γιατρούς να αναλύσουν την 

κατάσταση της υγεία των ανθρώπων. Στο μέλλον, μπορεί να υπάρχει μια λιγότερο 

επεμβατική μέθοδο για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών για την υγεία ενός 

ατόμου: Οι wearables αισθητήρες που χρησιμοποιούν ανθρώπινο ιδρώτα να ψάξουν 

για σημάδια κάποιας νόσου. 

Ο ιδρώτας είναι μια πλούσια πηγή των χημικών στοιχείων που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους γιατρούς να διαπιστώσουν τι συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, 

οι επιστήμονες εξηγούν σε μια νέα μελέτη.  

Ο ανθρώπινος ιδρώτας είναι φορτωμένος με μόρια, που κυμαίνονται από απλά 

ηλεκτρικά φορτισμένα ιόντα σε πιο πολύπλοκες πρωτεΐνες και οι γιατροί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον ιδρώτα για τη διάγνωση ορισμένων ασθενειών, την διαπίστωση 

της χρήσης ναρκωτικών και τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. 

Ενώ, όπως δήλωσε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, 

Μπέρκλεϋ που ασχολείται με την έρευνα "Ο ιδρώτας είναι αρκετά ελκυστικός για 

επέμβαση και χρήση φορητών αισθητήρων, δεδομένου ότι είναι πολύ εύκολο να 

αναλυθεί καθώς έχει πολλές πληροφορίες για την υγεία ενός ατόμου σε αυτό". 
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3.3.3 Centaur Analytics 

 

Εικόνα 3.4 Χρήση αισθητήρων και του Internet οf Thing και της ανάλυσης δεδομένων 

για τον αγροτικό τομέα. 

 

Η Centaur Analytics είναι μια καινοτόμα εταιρία με συστήματα παρακολούθησης για 

την προστασία της παραγωγής μετά την συγκομιδή. Η εταιρία έχει δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα μέσω της οποίας υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο στο κινητό, το 

τάμπλετ ή τον υπολογιστή του χρήστη για τις συνθήκες αποθήκευσης αγροτικών 

προϊόντων. Η ενημέρωση των δεδομένων που κάθε φορά ισχύουν γίνεται μέσω 

αισθητήρων οι οποίοι παρακολουθούν τη σοδειά από την στιγμή της αποθήκευσης, 

(ποιότητα και σύνθεση του αέρα, υγρασία, θερμοκρασία κ.α.) μέχρι και την στιγμή 

που θα φτάσει στο ράφι. Οι παραγωγοί ή οι μεσάζοντες ενημερώνονται για όποια 

ζητήματα προκύψουν έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες πριν 

παρουσιαστεί το πρόβλημα και να προληφθεί τυχόν απώλεια μέρους της παραγωγής 

(http://startupper.gr/centaur-analytics-agtech-startupp).   

 

 

 

http://startupper.gr/centaur-analytics-agtech-startupp
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3.3.4 Revolar - Wearable τεχνολογία κατά των βιασμών 

 

Εικόνα 3.5 Η αγορά “wearable safety” χρησιμοποιεί συσκευές με  καινοτομίες 

τοποθεσίας και ασύρματης τεχνολογίας. 

 

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μία στις τέσσερις γυναίκες που βρίσκονται στην 

ηλικία προπτυχιακών σπουδών, βιώνει σεξουαλική επίθεση στο κολέγιο. 

Η Revοlar θέλει να κάνει κάτι γι ‘αυτό κατασκευάζοντας εξοπλισμό με ένα κουμπί 

έκτακτης ανάγκης για να ειδοποιεί φίλους ή την οικογένεια όταν κάποιος χρειάζεται 

βοήθεια. Αν πατήθεί το Revolar γρήγορα δύο φορές, στέλνει ένα “κόκκινο 

συναγερμό” και αφήνει τους αγαπημένους του ατόμου να γνωρίζουν ότι βρίσκεστε σε 

επείγουσα ανάγκη και ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το 911 (100) για 

λογαριασμό του. 

Η συσκευή έχει ένα κοίλο κουμπί που καθοδηγεί τον αντίχειρά ώστε να μπορεί να 

πατηθεί έυκολα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το Revolar με το smartphone σας μέσω 

σύνδεσης Bluetooth. 

Στη συνέχεια, ορίζετε προτιμώμενες επαφές. Με ένα πάτημα, η μίνι συσκευή στέλνει 

ένα “κίτρινο σήμα” στις επαφές που έχετε ορίσει, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

και τους δίνει την τοποθεσία σας (http://7spymania.blogspot.com/2016/01/revolar-

wearable-vid.htm). 

http://revolar.com/
https://iguru.gr/tag/smartphone/
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3.3.5 Wearable έξυπνο ηλεκτρονικό “τατουάζ” όπου επιτρέπει την συνεχή          

παρακολούθηση του εμβρύου. 

 

 
Εικόνα 3.6 Ηλεκτρονικό τατουάζ wearable εφαρμογής για εγκύους. 

 

Η έννοια της wearable τεχνολογίας  εξελίσσεται για να είναι ακόμα πιο προσωπική 

και αποτελεσματική και όχι μόνο προς όφελος του χρήστη. Οι μέλλουσες μητέρες θα 

φοράνε το ηλεκτρονικό "τατουάζ" -smart  ανίχνευσης (αυτοκόλλητο) όπου μπορούν 

να παρακολουθούν τον εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό και τα εγκεφαλικά κύματα, επίσης 

την ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων ή ακόμη και ειδοποίηση  του  γιατρού άμεσα, 

όταν έρθει η ώρα η εγκυμονούσα να πάει στο νοσοκομείο 

(http://blogs.cisco.com/digital/the-future-of-wearable-technology-smaller-cheaper-

faster-and-truly-personal-computing). 

 

3.3.6 Wearable συσκευές για σκύλους με ειδικά καθήκοντα 

 

 
Εικόνα 3.7 Wearable συσκευή κατασκευασμένη για σκύλους 

 

Πλέον η τεχνολογία Wearable έχει επεκταθεί για την βελτίωση της καθημερινότητας 

και στο ζωικό βασίλειο. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν υπολογιστές που 

φοριούνται δημιουργήθηκε για σκύλους, ωστόσο, καμία δεν ήταν τόσο προηγμένη 

http://blogs.cisco.com/digital/the-future-of-wearable-technology-smaller-cheaper-faster-and-truly-personal-computing
http://blogs.cisco.com/digital/the-future-of-wearable-technology-smaller-cheaper-faster-and-truly-personal-computing
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και τόσο χρήσιμο όσο αυτή. Είναι το πρώτο σούπερ techie και θα μπορούσε 

πραγματικά να αλλάξει την αποτελεσματικότητα και την επικοινωνία που έχουμε με 

τα σκυλιά που εκτελούν ειδικά καθήκοντα. Η καινοτομία αυτή ονομάζεται 

«“Facilitating Interactions for Dogs with Occupations” ή FIDO  για συντομία. 

Αναπτύχθηκε στο Georgia Institute of Technology. Η καινοτομία αυτή θα βοηθήσει 

μελλοντικά και θα δώσει λύσεις σε διάφορα κοινωνικά και όχι μόνο προβλήματα. Η 

χρήση του εφαρμόζεται κυρίως σε σκυλιά διάσωσης ή σκύλους που βοηθούν τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Το σύστημα αυτό έχει ένα κεφάλι-mounted οθόνη και έναν αισθητήρα, το οποίο 

επιτρέπει στο χειριστή να μεταδώσει μια προφορική εντολή που ο σκύλος μπορεί να 

ακούσει. Επίσης, για την κοινοποίηση πληροφοριών πίσω στους ανθρώπους, ο 

σκύλος φοράει έναν έξυπνο υπολογιστή τον οποίο μπορεί να δαγκώσει, να τραβήξει ή 

να βάλει το στόμα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο της συσκευής με βάση τις 

πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται. 

Είναι ένα ολόκληρο σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει τα σκυλιά και τους 

ανθρώπους που συναναστρέφονται να γίνουν μια αποτελεσματική ομάδα 

(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2362506/Google-Glass-DOGS-

Technology-adapted-bomb-sniffing-cadaver-dogs-easier-way-communicate-

handlers.html). 

 

3.3.7 Φορετό δαχτυλίδι – τηλέφωνο της Nokia 

 

 
Εικόνα 3.8  το σχεδιαστικό μέρος της συσκευής χωρίζεται σε τρία μέρη, επιπλέον 

υπάρχει ενσωματωμένος και μηχανισμός δόνησης 

 

Το Nokia fit hands free είναι ένα καινοτόμο τηλέφωνο που σχεδιάστηκε από τον 

Issam Trabelsi. Ως μια νέα έκδοση της συσκευής χωρίς χέρια (hands free), όπου η 

έξυπνη συσκευή προσαρμόζετε σε ένα δάχτυλο. Δημιουργημένο από μαλακή 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2362506/Google-Glass-DOGS-Technology-adapted-bomb-sniffing-cadaver-dogs-easier-way-communicate-handlers.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2362506/Google-Glass-DOGS-Technology-adapted-bomb-sniffing-cadaver-dogs-easier-way-communicate-handlers.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2362506/Google-Glass-DOGS-Technology-adapted-bomb-sniffing-cadaver-dogs-easier-way-communicate-handlers.html
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σιλικόνη και ευέλικτο καουτσούκ, το τηλέφωνο είναι αδιάβροχο και έχει βασικές 

λειτουργίες ομιλίας.  Ειδοποιήσεις (όπως εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα 

κειμένου) θα αναμεταδίδονται μέσω δονήσεων. 

Όπως και άλλες συσκευές χειρός, η Nokia FIT. Λειτουργεί μέσω Bluetooth και είναι 

σχεδιασμένο να φοριέται πάνω στο δάχτυλο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγετε η 

έκθεση στα αυτιά και στις συνεχείς ακτινοβολίες, Επιπλέον είναι ελαφρύ, αδιάβροχο 

και τα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν ένα καθημερινό σύντροφο, 

ακόμα και στην πισίνα. 

Η συσκευή σχεδιαστικά αποτελείται από τρία μέρη: 

1 - πράσινη περιοχή του κουμπιού, όπου ομιλητής κάνει την αποδοχής κλήσης 

2 - κόκκινη περιοχή του κουμπιού, διακόπτης για την ακύρωση κλήσης ή τον 

τερματισμό.  

3 - περιοχή ειδοποιήσεων που έχει τις αναπάντητες κλήσεις και τα μη αναγνωσμένα 

μηνύματα (περιέχει δείκτη LED) και επίσης σε αυτό το σημείο είναι ενσωματωμένος 

ο μηχανισμός δόνησης. 

http://www.gizbot.com/mobile/nokia-fit-phone-concept-highlights-future-wearable-

devices-016285.html 

 

3.3.8 Η Google καταπολεμά τον καρκίνο με wearables 

 
Εικόνα 3.9.  Google X-Τεχνολογικές εφαρμογές υγείας  

 

Το γνωστό εργαστήριο Google X της εταιρίας, ασχολείται με νέες τεχνολογίες σε ένα 

ευρύ φάσμα εφαρμογών, από το διάστημα μέχρι την υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα 

projects που αποκαλύφθηκαν πέρυσι ήταν ένα χάπι το οποίο θα μπορούσε να 

ανιχνεύσει τον καρκίνο, καθώς και άλλες ασθένειες. Τώρα μια νέα κατάθεση 

πατέντας με την ονομασία “Nanoparticle Phoresis” μας αποκαλύπτει μια wearable 

συσκευή η οποία θα ανιχνεύει τα καρκινικά κύτταρα που θα βρίσκει στο σώμα ενός 

ανθρώπου, σε συνεργασία με το χάπι. 

http://www.gizbot.com/mobile/nokia-fit-phone-concept-highlights-future-wearable-devices-016285.html
http://www.gizbot.com/mobile/nokia-fit-phone-concept-highlights-future-wearable-devices-016285.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11477104/Is-Google-working-on-a-cure-for-cancer.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11477104/Is-Google-working-on-a-cure-for-cancer.html
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Το χάπι χρησιμοποιεί νάνο-σωματίδια από  οξείδιο σιδήρου για να ανιχνεύσει 

καρκινικά κύτταρα που παράγουν συγκεκριμένα βιοχημικά σήματα και κατόπιν 

προσκολλάται πάνω στα κύτταρα καθώς ταξιδεύουν μέσα στο σώμα. Η νέα συσκευή 

περιγράφεται ως ένα wrist band με την ιδιότητα να “μετατρέπει ή να καταστρέφει έναν 

ή περισσότερους στόχους στο αίμα, οι οποίοι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία”. 

Οι στόχοι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ένζυμα, ορμόνες, πρωτεΐνες, κύτταρα ή άλλα 

μόρια.  

Η καταστροφή τους επιτυγχάνεται με εκπομπή ενέργειας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να 

είναι υπό διάφορες μορφές, όπως ραδιοσήματα, μαγνητικά πεδία, ακουστικοί παλμοί 

ή υπέρυθρο φως. Όταν τα στιγματισμένα κύτταρα περάσουν από τον καρπό μέσω της 

ροής αίματος, το wearable θα μπορεί όχι μόνο να τα ανιχνεύσει, αλλά εφόσον έχουν 

σίδηρο, να τα προσροφήσει με τη χρήση μαγνητικού πεδίου, εξάγοντας τα από την 

κυκλοφορία του αίματος. 

Η χρήση του δεν περιορίζεται σε καρκινικά κύτταρα. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν 

να αναγνωρίσουν κύτταρα άλλων ασθενειών, η συσκευή θα μπορεί είτε να 

προσροφήσει είτε να καταστρέψει τα συγκεκριμένα κύτταρα. Ένα καλό παράδειγμα 

είναι συγκεκριμένες πρωτεΐνες που έχουν συνδεθεί με τη νόσο Parkinson 

(https://unboxholics.com/news/tech/6819-i-google-katapolema-ton-karkino-me-

wearables). 

 

 

 

3.4 Wearable Εφαρμογή 

Μέτρηση του καρδιακού παλμού με αισθητήρα (Easy pulse) 

 

H εφαρμογή της συσκευής μας “μετρητής καρδιακού παλμού” πραγματοποιήθηκε 

σε εργαστηριακό περιβάλλον με απόλυτη επιτυχία 

 

Η δημιουργία του αισθητήρα καρδιακού παλμού πραγματοποιήθηκε σε πλακέτα 

διπλής όψης όπου τυπώνετε το κύκλωμα και γίνετε χρήση μικροελεγκτή. Ενώ 

συνδέουμε και έναν μετατροπέα (από αναλογικό σε ψηφιακό) για περαιτέρω 

επεξεργασία και μέτρηση του καρδιακού παλμού, συσκευή Analog Discovery και την 

συνδέουμε μέσο USB για την απεικόνιση των παλμικών σημάτων εισόδου-εξόδου. 

Το σήμα της τάσης εξόδου μπορεί να προβληθεί σε έναν παλμογράφο. 

https://unboxholics.com/news/tech/6819-i-google-katapolema-ton-karkino-me-wearables
https://unboxholics.com/news/tech/6819-i-google-katapolema-ton-karkino-me-wearables
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Η εφαρμογή λειτουργεί πολύ απλά με μια πλακέτα αισθητήρα, όπου αφού 

εφαρμόσουμε τάση 3 έως 5,5 volt ενεργοποιείτε ο αισθητήρας IR. Στην συνέχεια με 

τον δείκτη του χεριού μας ακουμπάμε με ελαφρά πίεση πάνω στον αισθητήρα που 

βρίσκεται πάνω στην πλακέτα μας. Εάν χρησιμοποιήσουμε ένα απομακρυσμένο 

αισθητήρα υπερύθρων, μπορεί να συνδεθεί και με την παλάμη μας. 

Μετά από δύο δευτερόλεπτα (ο χρόνος που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του 

αναλογικού κυκλώματος) θα δείτε ένα φως πάνω στην λυχνία LED της πλακέτας μας 

που αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με το χτύπο της καρδιάς. 

 

 
Εικόνα 3.10 Το δάκτυλο δείκτης αγγίζει την επιφάνεια του αισθητήρα υπερύθρων.  

Η λυχνία LED αναβοσβήνει σε συγχρονισμό με το χτύπο της καρδιάς. 

 

 

 
Εικόνα 3.11  Επιλογή Χρήσης με  τον αισθητήρα IR μέσο τηλεχειριστηρίου. 

 

Στο κύκλωμα παρακάτω φαίνετε η έξοδος του αισθητήρα περνάει μέσα από ένα 

φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων RC (HPF) για να απαλλαγούμε από την DC 

συνιστώσα. Ο συνδυασμός των συχνοτήτων HPF και LPF  βοηθά στην απομάκρυνση 

των ανεπιθύμητων σημάτων συνεχούς ρεύματος και υψηλής συχνότητας θόρυβο 

συμπεριλαμβανομένων των 60 Hz  , ενώ ενισχύει το σήμα παλμών χαμηλής έντασης 

(AC συνιστώσα) 101 φορές. Η έξοδος από το πρώτο στάδιο προετοιμασίας σήμα 

πηγαίνει σε ένα παρόμοιο συνδυασμό HPF / LPF για περαιτέρω φιλτράρισμα και 
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ενίσχυση (βλέπε σχήμα 2).  Έτσι, το συνολικό κέρδος τάσης επιτυγχάνεται από τα 

δύο στάδια είναι 101 * 101 = 10201. Τα δύο στάδια φιλτραρίσματος και ενίσχυσης 

μετατρέπουν τα σήματα PPG εισόδου και παλμών TTL και είναι συγχρονισμένη με 

το ρυθμό της καρδιάς. Η συχνότητα (f) αυτών των παλμών σχετίζεται με την 

καρδιακή συχνότητα (ΒΡΜ) ως:       Beats per minute (BPM) = 60*f       

(http://embedded-lab.com/blog/introducing-easy-pulse-a-diy-photoplethysmographic-

sensor-for-measuring-heart-rate/). 

 

 

Σχήμα 3.12 Πρώτο στάδιο της προετοιμασίας σήματος 

 

 

 

 
 

Σχήμα 3.13. Δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας σήματος 

http://embedded-lab.com/blog/introducing-easy-pulse-a-diy-photoplethysmographic-sensor-for-measuring-heart-rate/
http://embedded-lab.com/blog/introducing-easy-pulse-a-diy-photoplethysmographic-sensor-for-measuring-heart-rate/
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3.5 Βιβλιογραφική έρευνα σε wearable εφαρμογές 

 
Στα πλαίσια διερεύνησης των νέων τεχνολογιών wearables πραγματοποιήσαμε μια 

εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα σε σημαντικές εφαρμογές που αναφέρθηκαν κατά 

καιρούς, σε διάφορα επιστημονικά άρθρα, εφημερίδες, περιοδικά και τεχνολογικά 

site. 

Για την έρευνα επιλέχθηκαν άρθρα που παρουσιάζανε κυρίως εφαρμογές στο πεδίο 

της υγείας, καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές με χρήση στην βελτίωση των 

καθημερινών αναγκών των ανθρώπων. Επίσης έγινε επιλογή άρθρων σε εφαρμογές 

wearables που χρήζουν μελλοντικής βελτίωσης όπως, της συσκευής wearable για 

πρόληψη καρδιακών εμφραγμάτων των πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας ή 

βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, όπως η ενσωμάτωση της τεχνολογίας ανέπαφων 

πληρωμών σε wearable συσκευές. 

Οι εφαρμογές που αναφέρονται αναπτύχθηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριμένα από το 2010 έως σήμερα το 2016. Σήμερα οι νέες καινοτομίες με την 

χρήση wearables συσκευών επεκτείνονται συνεχώς με νέες ιδέες και τεχνολογικές 

εφαρμογές που δίνουν λύσεις σε κάθε λογής καθημερινά προβλήματα.  

Παρακάτω στον πίνακα μας αναφέρονται με χρονολογική σειρά οι εφαρμογές των 

wearables συσκευών. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Dezeen αναφέρετε με ένα πλήρες 

άρθρο, στην σύγκριση μοντέλων των νέων smartwatch του 2016. Επίσης, ένα άλλο 

ελληνικό περιοδικό το Pc Magazine, αναφέρετε σε άρθρο του για το μελλοντικό 

σχεδιασμό των wearables συσκευών πληρωμής visa, κάτι πολύ επίκαιρο στις μέρες 

μας, παρουσιάζοντας και σχετικά βίντεο. Ακόμα ένα σημαντικό επιστημονικό άρθρο 

αναφέρεται στην υγεία και στα wearables. Γράφτηκε από την Theresa Chong και έχει 

να κάνει με την πρόληψη καρδιακών εμφραγμάτων των πυροσβεστών εν ώρα 

υπηρεσίας. Επίσης στην έρευνα μας περιέχεται ένα άρθρο του 2013 και αναφέρεται 

στην επανεξέταση των ασύρματων wearable συστημάτων για άτομα μεγάλης ηλικίας, 

και αφορά συσκευές παρακολούθησης στον τομέα της υγείας. Ένα σημαντικό 

επιστημονικό άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε το 2013 αναφέρεται στο πεδίο 

εφαρμογής της πληροφορικής και αφορά τη διαχείριση πληροφοριών με την χρήση 

των wearables, από τους Mark Billinghurst και Thad Starner. Όσο αναφορά τα 

smartbrands, πρόκειται για «έξυπνες» ψηφιακές συσκευές που μοιάζουν πολύ με ένα 

βραχιόλι, συνδέονται με smartphone και αναλαμβάνουν την παρακολούθηση των 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Theresa%20Chong.QT.&newsearch=true
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βιομετρικών δεδομένων του χρήστη τους. Σε αυτές τις συσκευές βασίζεται το 

επιστημονικό άρθρο «A wearable and flexible Bracelet computer for on-body 

sensing» που δημοσιεύτηκε το 2011. Τέλος στο πεδίο της υγείας και πάλι, η έρευνα 

αφορά τη παρακολούθηση της υγείας νεογνών καθώς και το άνετο κλινικό 

περιβάλλον για την φροντίδα τους. Το άρθρο δημοσιεύτηκε το 2010 με τίτλο 

«Intelligent Design for Neonatal Monitoring with Wearable Sensors» 
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Πίνακας 3.1  βιβλιογραφία εφαρμογών wearables. 
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Εικόνα 3.14. Τάση ανάπτυξης wearable τεχνολογίας. (lex-innova. 2016). 

 

Ο αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ανάπτυξη των wearables 

συστημάτων έχει συνεχή αύξηση τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτή Η αύξηση παίρνει 

κάνει απότομη ανοδική πορεία μετά το 2012, λόγω της ζήτησης και των πωλήσεων 

των wearables συσκευών. 

Ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαίνεται να μειώνεται μετά το 2013, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τα περισσότερα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αυτήν 

την περίοδο δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. 

 

 

 

Wearables στις επιχειρήσεις 

 

Wearable τεχνολογία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που θέλουν 

να συνδεθούν καλύτερα με τους πελάτες. Οι εταιρείες που σχετίζονται με την υγεία 

εξακολουθούν να είναι πρώτες στις προτιμήσεις, ωστόσο οι καταναλωτές και ειδικά 

οι άνδρες βλέπουν θετικά τις δυνατότητες των wearables τεχνολογιών, πολύ 

περισσότερο από ότι το 2014 όπου είχαν ερωτηθεί. Επίσης από έρευνες οι άνδρες 

είναι περισσότερο ενθουσιασμένοι σχετικά με τις γυναίκες όσο αναφορά προϊόντα 

wearable τεχνολογίας, που έχουν να κάνουν με παρόχους συνδρομητικής 

τηλεόρασης, με τράπεζες και την αυτοκινητοβιομηχανία (Pwc 2016). 
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Εν τω μεταξύ για τους Millennials (γεννημένοι περίπου από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 ως το 2000 ) είναι πιο ενθουσιασμένοι με συσκευές από εταιρίες κινητών 

τηλεφώνων, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ο ενθουσιασμός των καταναλωτών 

ωστόσο, δεν έχει να κάνει πάντα και με την εμπιστοσύνη τους. 

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο τις τράπεζες 

πάνω από τις εταιρίες κινητών τηλεφώνων, ενώ είναι πιο ενθουσιασμένοι από 

wearable τεχνολογίας επιλέγοντας από τις εταιρίες κινητών τηλεφώνων παρά από τις 

τράπεζες. Επίσης, το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα εμπιστευόταν  καμία 

εταιρεία για προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την wearable τεχνολογία. 

Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές είναι πολύ πιο πρόθυμοι να εμπιστευτούν τους 

πάροχους υγείας, από ότι αυτούς των καταναλωτικών προϊόντων. Πολλά τα οποία 

έχουν να κάνουν με θέματα εμπιστοσύνης συσχετίζονται με την καινοτομία των 

wearables, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν αυξημένα επίπεδα άνεσης μεταξύ 

2014 και 2016. Τέλος οι εταιρείες μπορούν να διευκολύνουν τις ανησυχίες των 

καταναλωτών, δημιουργώντας καθορισμένη μάρκα wearable που θα είναι διακριτικό, 

εύκολο στη χρήση, και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Επίσης σημαντικό είναι οι 

εταιρίες να μπορούν διασφαλίζουν στους καταναλωτές ότι τα δεδομένα τους θα είναι 

ασφαλής (Pwc 2016). 

 Θα ήσασταν ενθουσιασμένος με ένα προϊόν wearable τεχνολογίας από 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές εταιρειών 

 

 Ποιες εταιρείες θα εμπιστευόσασταν για την διασφάλιση των δεδομένων 

σας από προϊόντα wearable τεχνολογίας 

 
Εικόνα 3.15 Ο ενθουσιασμός των καταναλωτών δεν συσχετίζεται πάντα με την 

εμπιστοσύνη τους. (Pwc 2016) 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: WEARABLE ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

 

4.1 Wearables και επικοινωνίες 

Τη  σημερινή  εποχή  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  ανθρώπων  έχει  μία  προηγμένη 

μορφή αφού με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός προσωπικού υπολογιστή 

είναι δυνατή η μεταφορά εικόνας και ήχου πάνω από ένα κοινό δίκτυο. Με τον όρο 

δίκτυα  ορίζεται  η  σύνδεση  («δικτύωση»)  διαφόρων  ηλεκτρονικών  συσκευών 

(τηλεφώνων,  υπολογιστών,  κινητών  τηλεφώνων  κτλ)  με σκοπό  την  ανταλλαγή 

δεδομένων 

Τα τελευταία έτη η  εξέλιξη των ηλεκτρονικών συσκευών πληροφοριών και των 

επικοινωνιών είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (personal 

digital assistants), οι υπολογιστές ταμπλέτες (tablets), οι ψηφιακές βιντεοκάμερες και 

οι φορητές μηχανές παιχνιδιών (3D playstation).   

Αυτή η εξέλιξη είναι ταχύτατη και προσφέρει μεγάλες ευκολίες στην καθημερινότητά 

μας, όσο αναφορά την επικοινωνία, την εργασία, την διασκέδαση, την υγεία, και σε 

πολλούς ακόμα τομείς. Στο κοντινό μέλλον, οι συσκευές αυτές θα μπορούν να 

τοποθετούνται πάνω στο σώμα μας, με τη μορφή φορετών συσκευών που θα 

ενσωματώνονται είτε στο ρουχισμό του χρήστη είτε ακόμα και στο σώμα, 

βελτιώνοντας της καθημερινότητάς μας και δημιουργώντας μας νέες προσδοκίες για 

το μέλλον. Οι φορετές αυτές συσκευές οδηγούν σε μια σχετικά καινούρια και 

ενδιαφέρουσα περιοχή, που αφορά τις  Επικοινωνίες,  με επίκεντρο το ανθρώπινο 

σώμα , (Body centric Communications) (Εικ.4.1) 

Τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα, χρησιμοποιούν 

το σώμα του χρήστη, ως το περιβάλλον που υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ δύο 

ή περισσοτέρων συσκευών πάνω στο σώμα (Hall & Hao2006). 
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Εικόνα 4.1. Φορετές συσκευές που μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε σημείου του 

ανθρώπινου σώματος και να αποστείλουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. 

 

Σε αυτής της μορφής τις επικοινωνίες, ένας αριθμός κόμβων τοποθετείται πάνω στο 

σώμα ή σε κοντινή απόσταση από αυτό, επικοινωνώντας  μεταξύ τους ή με τους 

κόμβους που είναι τοποθετημένοι μακριά από το σώμα όπως, σταθμοί βάσης, 

κεντρικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και 

άλλες μορφές απομακρυσμένων κόμβων.  

Ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά τις wearable συσκευές είναι η διασύνδεσή 

τους. Η σύνδεσή τους μέσω καλωδίων δεν είναι μια εφικτή επιλογή, καθώς μπορεί να 

δημιουργήσει δυσκολίες και να εμποδίσει την φυσιολογική  κίνηση του σώματος. 

Υπάρχουν κι άλλες επιλογές, όπως είναι η χρήση ειδικών υφασμάτων και 

κλωστών, αλλά καθώς αυτό υπονοεί τη δημιουργία εξειδικευμένων ενδυμάτων, 

βέβαια η συνεχής χρήση των ειδικών αυτών ρούχων μπορεί να μην είναι ότι 

καλύτερο για τον χρήστη. Υπάρχουν και άλλες δύο μέθοδοι  ο μηχανισμός 

ρεύματος του σώματος (body current mechanism) (Yoo et al 2007) και η επικοινωνία 

κοντινού, επαγωγή μαγνητικού πεδίου  (Zimmerman 1994) όμως οι δύο αυτές 

τεχνικές έχουν τους περιορισμούς τους και δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές 

υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων όπως είναι η μετάδοση βίντεο και πολυμέσων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερη επιλογή θεωρείτε η ασύρματη σύνδεση των 

συσκευών μέσω κεραιών.  
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Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για τις ασύρματες συνδέσεις, 

όπως τα πρότυπα: WLAN,  Wifi , Bluetooth,  BodyLAN (Carvey 1996)  και UWB 

(http://www.uwbforum.org/) 

 Τα τελευταία χρόνια το πρότυπο του Bluetooth έχει γίνει πολύ δημοφιλές εξαιτίας 

των εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων, παρόλα αυτά ένα σημαντικό μειονέκτημά 

που παρουσιάζουν, είναι η κατανάλωση πολύ μεγάλης ποσότητας ισχύος της 

μπαταρίας. Η μελέτη των ασύρματων ΒΑΝ περιλαμβάνει αρκετά θέματα μεταξύ των 

οποίων είναι ο σχεδιασμός και η αποδοτικότητα της κεραίας, ο χαρακτηρισμός του 

καναλιού, η ισχύς εκπομπής και  η επίδραση της παρουσίας και της κίνησης του 

ανθρώπινου σώματος. Οι φορετές συσκευές απαιτείται να είναι μικρές και ελαφριές 

και να υποστηρίζουν αρκετά υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Τέλος η  

κατανάλωση ισχύος αυτών των συσκευών πρέπει να είναι μικρή, συνεπώς απαιτείται 

η χρήση υψηλών συχνοτήτων και αποδοτικών ζεύξεων. Η γνώση των 

ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων του ανθρώπινου σώματος είναι ουσιαστική για τον 

αποδοτικό σχεδιασμό και την κατανόηση των καναλιών (Hall & Hao2006). 

 

4.2 Κατηγορίες επικοινωνίας  

Οι επικοινωνίες με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, Η κατηγοριοποίηση αυτή, βασίζεται στο είδος του καναλιού που 

χρησιμοποιείται για τη διάδοση των σημάτων: (IEEE 2012) 

Εκτός σώματος (off-body):   

Είναι  η επικοινωνία μεταξύ συσκευών που βρίσκονται πάνω στο σώμα του χρήστη 

με άλλες συσκευές που βρίσκονται εκτός του σώματος. Περιπτώσεις αυτού του τύπου 

επικοινωνίας είναι η επικοινωνία άνω και κάτω ζεύξης μεταξύ του κινητού 

τερματικού και του σταθμού βάσης, οι φορετοί αισθητήρες από και προς το σύστημα 

λήψης δεδομένων και  οι φορετές ετικέτες (Radio Frequency 

Identification). Οι κεραίες πρέπει να έχουν διαγράμματα ακτινοβολίας που 

κατευθύνονται εκτός του σώματος για να παρέχουν σφαιρική κάλυψη, ενώ ακόμα θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν επίπεδο γείωσης για να μην επηρεάζεται η απόδοση της 

κεραίας από το ανθρώπινο σώμα (Hall & Hao2006). Η ζεύξη εκτός σώματος (off-

body) έχει μελετηθεί αρκετά για κινητά κυψελωτα συστήματα και ιατρικά δίκτυα 

αισθητήρων. Διάφορα είδη φορετών κεραιών έχουν σχεδιαστεί και προταθεί για αυτό 

το είδος επικοινωνίας. Μια τέτοια περίπτωση επικοινωνίας είναι η επικοινωνία από 

http://www.uwbforum.org/
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σώμα σε σώμα body-tο-body που διαφέρει από την κλασσική  off-body, αφού τόσο ο 

πομπός όσο και ο δέκτης μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κίνηση. Ένα 

παράδειγμα μπορεί να αποτελεί η μετάδοση πολυμέσων μεταξύ των θεατών που 

δημιουργούν ένα δίκτυο body-to-body σε μια συναυλία  εξωτερικού χώρου  

Πάνω στο σώμα (on-body): (http://www.ee.qub.ac.uk/wireless) 

 

Είναι η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών που είναι τοποθετημένες 

πάνω στο ίδιο ανθρώπινο σώμα. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι φορετοι 

υπολογιστές, αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι σε διάφορες θέσεις του σώματος 

και επικοινωνούν μεταξύ τους και με μια κεντρική συσκευή που είναι τοποθετημένη 

πάνω στο σώμα και η επικοινωνία μεταξύ ενός κινητού και του ακουστικού Bluetooth 

ή ενός ρολογιού με  Bluetooth (εικ.4.2)   (http://www.philenews.com/el-gr/top-

stories/885/173664/smartwatch-2-deite-to-exypno-roloi-tis-sony-vinteo) 

 

 
Εικόνα 4.2 Ρολόι με Bluetooth- on body επικοινωνία  

 

Μέσα από το σώμα (in-body):  

Έχει να κάνει με την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών μέσα από το 

ανθρώπινο σώμα. Το βασικό κομμάτι του καναλιού είναι μέσα στο ανθρώπινο σώμα. 

Η κυριότερη περιοχή εφαρμογών για αυτού του τύπου την επικοινωνία είναι η 

διαγνωστική ιατρική και παρακολούθηση ασθενών, όπου εμφυτεύσιμες συσκευές, 

που επικοινωνούν με τον έξω κόσμο, τοποθετούνται μέσα στο ανθρώπινο σώμα. 

Αυτές μπορεί να είναι από βηματοδότες καρδιάς, αισθητήρες γλαυκώματος, 

http://www.ee.qub.ac.uk/wireless
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/173664/smartwatch-2-deite-to-exypno-roloi-tis-sony-vinteo
http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/173664/smartwatch-2-deite-to-exypno-roloi-tis-sony-vinteo
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εμφυτεύματα κοχλία και συσκευές που παρέχουν κάποιο φάρμακο.(Εικ. 4.3) Η 

εμφάνιση τεχνολογιών, όπως είναι, η νανοτεχνολογία, τα Μικροηλεκτρομηχανικά 

συστήματα και η υπομικροτεχνολογία. Αυτά υπόσχονται μια τεράστια ανάπτυξη 

εμφυτεύσιμων συσκευών που θα βελτιώνουν το επίπεδο και την ποιότητα των 

ιατρικών δικτύων αισθητήρων και τον τρόπο ζωής των ασθενών (Hall & Hao2006). 

 

 

Εικόνα 4.3. Ένας έξυπνος επίδεσμος από ερευνητές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ μπορεί να 

καταγράψει δραστηριότητα των μυών, ενώ προκαλούν και την απελευθέρωση ενός φαρμάκου. 

(http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303825604579515704230508572) 

 

 

4.3 Wearable κεραίες για τα κανάλια πάνω στο σώμα 

 
Οι wearable κεραίες (antennas) , τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν μεγάλη εξάπλωση 

και κατά συνέπεια, συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ερευνητική 

κοινότητα. Ο σχεδιασμός των φορετών αυτών κεραιών αποτελεί θέμα εκτεταμένης 

έρευνας καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος ιατρικών, κοινωνικών, 

στρατιωτικών αλλά και πιο εξειδικευμένων εφαρμογών. Κάποια παραδείγματα αυτών 

των εφαρμογών αποτελούν τα συστήματα αισθητήρων για παρακολούθηση ασθενών 

και αθλητών, τα συστήματα επικοινωνιών πάνω στο σώμα για πυροσβέστες ή μέλη 

διασωστικών ομάδων (Vallozzi et al 2009). 

Παράλληλα, υπάρχει μια ώθηση στην έρευνα σε τεχνολογίες όπως Bluetooth, 

ψηφιακή τηλεόραση και UWB όπου μπορούν να ενσωματωθούν οι wearables 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303825604579515704230508572
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κεραίες, ως τμήμα του συστήματος. Οι εξελίξεις αυτές, έχουν ως αποτέλεσμα το 

αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη και το σχεδιασμό φορετών κεραιών. Με τη 

χρήση των wearable συστημάτων και κεραιών να αυξάνει και σε κάποιες περιπτώσεις 

να αντικαθιστά τη χρήση των πιο οικείων συσκευών χειρός, υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις που πρέπει να μελετηθούν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι πολύ 

σημαντικό να αξιολογήσουμε την απόδοση των φορετών κεραιών και τα 

πλεονεκτήματα που μπορούν να μας προσφέρουν, ειδικότερα στην περίπτωση των 

ΜΙΜΟ συστημάτων. Κάποιες από τις περιπτώσεις που πρέπει να μελετηθούν είναι το 

πώς αλληλεπιδρά το σώμα με τις wearable κεραίες, πώς επηρεάζονται η σύζευξη των 

κεραιών, η συσχέτιση σημάτων και η απόδοση ακτινοβολίας από την παρουσία του 

ανθρώπινου σώματος, και επίσης πώς επιδρούν όλοι αυτοί οι παράγοντες στη 

χωρητικότητα του συστήματος. 

 

 

4.3.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των wearable κεραιών 

 
Η τεχνολογία των wearable κεραιών εισάγει νέες προοπτικές στο σχεδιασμό κεραιών.  

Ο αριθμός, η θέση, το μέγεθος των κεραιών και η απόσταση μεταξύ τους δεν 

επηρεάζονται πια από τον περιορισμένο χώρο που διαθέτουν τα τερματικά κι έτσι 

εκμεταλλευόμαστε όλη την επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος για να αυξήσουμε την 

απόδοση τους. Το πλεονέκτημα των κεραιών είναι ότιεκμεταλλεύονται το χώρο που 

τους παρέχει το ανθρώπινο σώμα για να βελτιώσουν την κάλυψη και την αξιοπιστία 

του συστήματος αλλά και να μειώσουν τη συσχέτιση μεταξύ των κεραιών, στην 

περίπτωση συστημάτων πολλαπλών κεραιών. Το μειονέκτημα είναι ότι, η εγγύτητα 

της κεραίας με το ανθρώπινο σώμα επιφέρει σημαντική  μείωση του κέρδους, 

αποσυντονισμό της εκπομπής και αλλαγή του διαγράμματος ακτινοβολίας της κεραίας. 

 

4.4 Τα wearable στις τηλεπικοινωνίες  

 Πρόσφατα υπήρξε σχετική έρευνα για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, όσο 

αναφορά την ασύρματη κινητή και τις werables συσκευές. Σύμφωνα με έκθεση της 

Juniper Research, η εμπορική αξία των συνδεδεμένων wearable συσκευών αναμένεται 

να φθάσει  1,5 $ δισεκατομμύρια μέχρι το 2017. 

 Κάποια παραδείγματα των wearable συσκευών είναι τα προεξέχοντα Google Glass 

και τα Microsoft HoloLens. Καθώς η καινοτόμα τεχνολογία έχει διείσδυση ραγδαία 
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στην  καθημερινή μας ζωή,  οι wearable επικοινωνίες γίνονται ένα ακόμα εργαλείο 

ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών. Στην κινητή οι wearable συσκευές μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους με τρόπο  peer-to peer, client-server και με συνάθροισης 

(π.χ., smartphones, ταμπλέτες, και πύλη κόμβων). Επίσης οι wearable συσκευές 

αναμένεται να ενσωματώνουν πολλαπλές ραδιοφωνικές τεχνολογίες για τις ανάγκες 

διαφόρων εφαρμογών με μικρή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλές καθυστερήσεις 

μετάδοσης. Επίσης ένα βασικός στόχος των wearable συσκευών μελλοντικά, είναι η 

δυνατότητα να συνδέονται παντού με smartphones ή με το ιντερνέτ με αρκετά χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας. Ένας τεράστιος αριθμός των συνδεδεμένων wearable 

συσκευών απαιτούν νέους αλγορίθμους επεξεργασίας δεδομένων και νέες 

αποτελεσματικές λύσεις αποθήκευσης π.χ cloud-υποβοηθούμενες υποδομές και 

φάσμα-αποδοτικών τεχνολογιών επικοινωνιών  (Moustafa et al 2015). 

 

4.5 Πρωτόκολλα επικοινωνίας για wearable συσκευές 

 
Τα ασύρματα δίκτυα είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία των Wearables συσκευών.  

Οι αισθητήρες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν χωρίς περιορισμούς της φυσικής 

καλωδίωσης. Τους κάνει περισσότερο ανεξάρτητους και αυξάνει το πεδίο έκτασής τους.  

Οι κόμβοι του Internet of things δεν πρέπει μόνο να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και να 

παρουσιάζουν αποδοτικότητα στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής το 

μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Θα ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη να 

διαβάσουν ή να στείλουν δεδομένα ή να πάρουν μια απόφαση. Με λίγα λόγια το  

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι αισθητήρες δεν θα χρειάζονται ενέργεια για τη 

μετεγκατάσταση των δεδομένων. Αυτό απαιτεί το ευφυές υλικό να έχει την ικανότητα 

αναστολής λειτουργίας και χαμηλής ενέργειας που καταναλώνουν. Ένας σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση των συσκευών είναι η 

αρχιτεκτονική τους. Ενώ οι 32bit πυρήνες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πιο συμβατές 

με μεγάλο αριθμό ανοιχτού λογισμικού εξακολουθούν να έχουν υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας. Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των κόμβων του διαδικτύου των 

πραγμάτων δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο υλικό. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 

έξυπνα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπου μερικά από αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

Wi-Fi  (https://el.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11) Θεωρείται ως η πιο ώριμη ασύρματη 

τεχνολογία. Το Wi-Fi είναι η κυρίαρχη τεχνολογία επικοινωνίας που έχει επιλέξει για τις 

https://el.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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εφαρμογές IoT. Ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα όπως το WPS κάνουν την ενσωμάτωση 

του IoT συσκευών πιο εύκολη με το υπάρχον δίκτυο. Στη μετάδοση δεδομένων το Wi-Fi 

πρωτόκολλο προσφέρει την καλύτερη απόδοση ισχύος ανά bit. Ωστόσο, η κατανάλωση 

ενέργειας όταν οι συσκευές είναι αδρανείς είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τα δύο 

προηγούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας (BLE και ZigBee) τα οποία μειώνουν την 

κατανάλωση ενέργειας από τους αισθητήρες όταν οι συσκευές είναι αδρανείς. 

Μια τέτοια περίπτωση πρωτοκόλλου που ανακοινώθηκε επίσημα από τον οργανισμό 

Wi-Fi Alliance : (http://www.techgear.gr/wifi-802-11ah-halow-standard-certified-

103907/)είναι το WiFi standard με ονομασία “HaLow” ή WiFi 802.11ah, το οποίο 

προορίζεται για χρήση από τις έξυπνες οικιακές συσκευές. Το νέο πρωτόκολλο 

λειτουργεί στην μπάντα των 900MHz και θεωρητικά μπορεί να καλύψει διπλάσιο χώρο 

συγκριτικά με το δίκτυο των 2.4GHz που συνήθως χρησιμοποιείται στα 

σπίτια, διαπερνώντας με μεγαλύτερη ευκολία τοίχους και εμπόδια, ενώ καταναλώνει 

σημαντικά λιγότερη ενέργεια. Αυτό το μικρό ενεργειακό “κόστος” το καθιστά ιδανικό 

για χρήση από θερμοστάτες, αισθητήρες κίνησης, έξυπνες κλειδαριές κ.ά. συσκευές που 

τροφοδοτούνται από μπαταρίες. 

Bluetooth Low Energy  

(https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/how-it-works/low-energy) 

Επίσης γνωστό ως Bluetooth Smart αυτό το πρωτόκολλο παρέχει την ίδια κάλυψη με 

πολύ μειωμένη κατανάλωση ισχύος με το πρωτότυπο Bluetooth. Έχει παρόμοιο εύρος 

ζώνης σε περιορισμένες αποστάσεις, όπως και το ZigBee. Η χαμηλότερη κατανάλωση 

ισχύος και η απλούστερη υλοποίηση κάνει BLE την καταλληλότερη επιλογή για 

ενσωμάτωση σε μικροελεγκτές  χαμηλού κόστους. 

ZigBee (https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4) Ένα χαμηλής ισχύος IEEE 

802.15.4 πρότυπο (2003). Είναι ένα δημιούργημα 16 εταιρειών αυτοματισμού. Αυτό που 

το καθιστά άριστο σε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι η χρήση της δικτύωσης πλέγματος 

(Mesh Networking) που κάνει τη χρήση των πόρων επικοινωνίας πολύ πιο αποδοτική. 

Οι IoT κόμβοι που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ZigBee μπορούν να συνδεθούν με την 

κεντρική μονάδα ελέγχου κάνοντας χρήση των ενδιάμεσων κόμβων για τη διάδοση των 

δεδομένων. Γενικά είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για διαβίβαση και χειρισμό δεδομένων.  

 

 

 

http://www.techgear.gr/tag/wifi-alliance/
http://www.techgear.gr/wifi-802-11ah-halow-standard-certified-103907/
http://www.techgear.gr/wifi-802-11ah-halow-standard-certified-103907/
https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/how-it-works/low-energy
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
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4.6 Ασύρματη Τεχνολογία (Wireless) 

 

Σήμερα πολλαπλές τεχνολογίες συνδεσιμότητας ενσωματώνονται σταδιακά με όλο και 

χαμηλότερο το κόστος των wearable συσκευών για την υποστήριξη online υπηρεσιών 

μερικές από αυτές είναι, ANT+ , Wi-Fi, Bluetooth, NFC και το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας που είναι από τις πιο κοινά εναλλακτικές λύσεις. Σήμερα πολλές εταιρείες 

και ερευνητικά κέντρα, ασχολούνται με  την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων περιοχής του 

σώματος (WBAN) για wearable εφαρμογές που χρησιμοποιούν Wireless Personal Area 

Network (WPAN) πρότυπα, όπως το 802.15.4. Άκρως ολοκληρωμένες λύσεις που 

συνδυάζουν διάφορες ασύρματες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες από πολλούς 

προμηθευτές. Οι μειώσεις του κόστους των πρώτων υλών, ενίσχυσε την αύξηση του 

όγκου των πωλήσεων στην αγορά κινητών τηλεφώνων και επίσης  επωφέλησε και άλλες 

κατηγορίες συσκευών ευρείας κατανάλωσης, όπως  τα wearables. 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να συνδεθεί σήμερα κάποιος με μια  wearable συσκευή  

στο Διαδίκτυο είναι μέσω σύνδεσης Bluetooth, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, όταν 

βρίσκεστε εν κινήσει ή μέσω σύνδεσης LAN ή Wi-Fi όταν είναι σε ακινησία.  

Δέσμευση (Tethering) σημαίνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή 

ξενιστή μέσω Wi-Fi ή Bluetooth και χρησιμοποιεί το την LAN σύνδεση της συσκευής 

υποδοχής,  προκειμένου να συνδεθεί με το διαδίκτυο. Δεσμευμένα δεδομένα, είναι αυτά 

που περιλαμβάνονται στα σχέδια δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στις περισσότερες 

γεωγραφικές αγορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο σχέδιο δεδομένων 

που υποστηρίζει “tethering” είναι απαραίτητο. 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που μπορούμε να εξετάσουμε  κατά το σχεδιασμό 

μίας wearable συσκευής με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, όπως: η ταχύτητα 

μεταφοράς δεδομένων, το εύρος, βαθμός αυτονομίας και κινητικότητας, το κόστος, το 

μέγεθος, τη δύναμη, την κατανάλωση και την ακτινοβολία είναι όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά που υπαγορεύουν τι είδους συνδεσιμότητα είναι πιο κατάλληλη σε 

διάφορες συσκευές και εφαρμογές. Μπορεί για παράδειγμα μια ελαφριά wearable 

συσκευή, όπως είναι ένα ζευγάρι έξυπνων γυαλιών, να μην έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο 

σχεδιαστικά για να φιλοξενήσει μία σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Τα σχετικά 

υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τις συσκευές τηλεφωνίας σε 

σύγκριση με Bluetooth μπορεί επίσης να είναι μια ανησυχία για κάποιες wearables 

συσκευές (Svanberg 2014). 
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Ωστόσο, μια κινητή σύνδεση τηλεφωνίας είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή σε εφαρμογές 

και συσκευές όπου μια αυτόνομη κινητή σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι 

απαραίτητη. Ενώ είναι η πλέον κατάλληλη τεχνολογία για διάφορες εφαρμογές που 

αλλάζουν συνεχώς και αναβαθμίζονται, καθώς  στις συνεχιζόμενες εξελίξεις που 

έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απόδοση, στο χαμηλότερο κόστος και στο 

μικρότερο μέγεθος των micro τσιπ, κάνει την κυψελοειδή συνδεσιμότητα μια βιώσιμη 

επιλογή σε έναν αυξανόμενο αριθμό σεναρίων.  

Υπάρχει ένας γενικός συμβιβασμός μεταξύ του εύρους και των δεδομένων απόδοσης για 

τις τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Για μια δεδομένη ποσότητα μετάδοση ισχύος, 

το μέγιστο εύρος και η ταυτόχρονη διακίνηση δεδομένων είναι αντιστρόφως αναλογικά. 

Έτσι, ασύρματες τεχνολογίες μικρής εμβέλειας μπορούν να επιτύχουν υψηλότερη 

διακίνηση δεδομένων από τεχνολογίες μεγάλης εμβέλειας για δεδομένη ισχύ εξόδου. Η 

συχνότητα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση επηρεάζει επίσης το δυνατό φάσμα, 

καθώς υψηλότερες συχνότητες χρειάζονται περισσότερη δύναμη για να αποδώσουν το 

ίδιο εύρος με τις χαμηλότερες συχνότητες. 

 

 

 Wi-Fi  Bluetooth Cellular network ANT NFC 

Data  speed High Low High Low Very Low 

Range  Local Near field Wide area Near field Near field 

Autonomy  Medium Low High Low Low 

Mobility  Low High High High High 

Chip integration 

cost  

Low Low Medium Low Low 

Chip integration 

size 

Small Very small Medium Very small Very small 

Power 

consumption  

Medium Low High Low Very low 

Electromagnetic 

radiation  

Low Very low Medium Very low Very low 

 

Πίνακας 4.1. χαρακτηριστικά Wireless τεχνολογίας (Svanberg 2014) 
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4.7 Ασύρματοι φορείς και διαχείριση των υπηρεσιών 

 

Συνδεδεμένες συσκευές και  διάφορα “gadget” είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως 

βασικές μελλοντικές αγορές ανάπτυξης στην βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, καθώς οι 

χρήση των κινητών τηλεφώνων θα αποτελεί βασικό κομμάτι συνδεσιμότητας με τις 

wearable συσκευές. Σήμερα τα περισσότερα wearables χρησιμοποιούνται  στην 

ψυχαγωγία, την γυμναστική και γενικά στην διασκέδαση, ενώ η μορφή σύνδεσης που 

υποστηρίζεται συνήθως είναι μέσω  Bluetooth, NFC ή WiFi και ελέγχονται μέσο 

κάποιας εφαρμογής της smartphone συσκευής. Οι κατασκευαστές πλέον μπορούν να 

μην πουλάνε την εφαρμογή ως συνδρομή σε κάποιο smartphones αλλά να είναι 

τμήμα της ίδιας της συσκευής wearable έχοντας την συνολική χρήση των δεδομένων 

της συσκευής.  Υπάρχουν μερικά παραδείγματα wearables συσκευών όπως τα έξυπνα 

ρολόγια  από την LG και την Samsung που ενσωματωμένα την κινητή συνδεσιμότητα 

του τηλεφώνου (Svanberg 2014). 

 Επιπλέον, πολλά  wearables έχουν ήδη εφαρμογές και ενσωματώνονται σε τηλέφωνα 

για εντοπισμό παιδιών, για θέματα τηλεφροντίδας ή για παρακολούθηση ασθενών με 

θέματα υγείας, κ.α.  Σε μακροπρόθεσμο διάστημα, θα υπάρξει ένα όλο και 

αυξανόμενο μερίδιο των wearable συσκευών τα οποία θα προσφέρονται στην αγορά 

έχοντας ενσωματωμένο πάνω τους κινητό τηλέφωνο (Svanberg 2014). 

 

 

 

4.8 Wearable καινοτομίες για τους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών 

 

Η χρήση της τεχνολογίας των Wearables σήμερα βρίσκει εφαρμογή όλο ένα και σε 

περισσότερους κλάδους. Ένας από αυτούς ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των φορετών συσκευών είναι αυτός των Τηλεπικοινωνιών. Βέβαια οι μέχρι 

τώρα εφαρμογές στον κλάδο αυτό είχαν να κάνουν κυρίως με τα ασύρματα δίκτυα 

και τα συνδεσιμότητα με τα smartphones. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

δοκιμάστηκε η  χρήση wearables για εργασίες συντήρησης σε ενεργό δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με συσκευές όπως έξυπνα γυαλιά, 

τηλεχειριζόμενες ιπτάμενες κάμερες, κράνη με ενσωματωμένη κάμερα και έξυπνα 

ρολόγια 
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Τον τρόπο με τον οποίο η χρήση wearables μπορεί να αναβαθμίσει τις εργασίες 

πεδίου στις τηλεπικοινωνίες παρουσίασε η Ericsson, σε συνεργασία με την 

COSMOTE. Η πιλοτική χρήση σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη 

περιελάμβανε: (https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-

/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-

τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1) και  

(https://www.telecompaper.com/news/ote-ericsson-test-wearables-for-network-

maintenance--1084986) 

 

 Χρήση έξυπνων γυαλιών από τεχνικό πεδίου 

 Χρήση κράνους με ενσωματωμένη κάμερα και έξυπνου ρολογιού 

συνδεδεμένου με smartphone. 

 Χρήση τηλεχειριζόμενης ιπτάμενης κάμερας 

 

 

Εικόνα 4.4  wearable συσκευές για χρήση από τεχνικούς πεδίου 

 

 

Η χρήση των wearable μπορεί να δώσει λύσεις και να αλλάξει τα δεδομένα στoν όσο 

αναφορά τον τρόπο που υλοποιούνται οι εργασίες στο πεδίο και ειδικά σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Η τεχνολογία που «φοριέται» και παρουσιάστηκε από την 

Ericsson το 2015  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.telecompaper.com/news/ote-ericsson-test-wearables-for-network-maintenance--1084986
https://www.telecompaper.com/news/ote-ericsson-test-wearables-for-network-maintenance--1084986
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 Απευθείας σύνδεση των τεχνικών που βρίσκονται στο πεδίο και 

φορούν μια από τις wearables συσκευές (έξυπνα γυαλιά, κράνος με 

ενσωματωμένη κάμερα ή έξυπνο ρολόι) με εξειδικευμένους 

συνεργάτες στα κέντρα διαχείρισης δικτύου για επίλυση κάποιου 

έκτακτου εξειδικευμένου προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο 

βελτιώνεται ο ποιοτικός έλεγχος εργασιών, ενώ παράλληλα 

αυξάνει τη συνολική ασφάλεια της παρέμβασης λόγω της 

λειτουργίας χωρίς χέρια (hands-free). 

 

 Την συντήρηση και τον έλεγχο εξ' αποστάσεως των 

κεραιοσυστημάτων και άλλου εξοπλισμού του δικτύου με τη 

χρήση τηλεκατευθυνόμενων ιπτάμενων καμερών, Έτσι 

επιτυγχάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη επίβλεψη και 

αποτελεσματικότερη παρέμβαση ειδικά για εργασίες που 

εκτελούνται σε κάποιο ύψος και σε δύσκολες συνθήκες. 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί, πως το καινοτόμο αυτό σύστημα που έχει αναπτύξει η Ericsson, 

μπορεί να χρησιμοποιεί απρόσκοπτα σε διαφορετικούς τύπους φορετών συσκευών σε 

αρμονική συνεργασία με το Σύστημα Υποστήριξης Λειτουργιών και το Κέντρο 

Λειτουργίας Δικτύου του εκάστοτε παρόχου, προκειμένου να προσφέρει βέλτιστες 

και ποιοτικότερες υπηρεσίες πεδίου με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας 

και τη συνολική βελτίωση της διαδικασίας συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου. (https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-

/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-

τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1) και 

(https://www.youtube.com/watch?v=fOjaCqPsGR0&feature=youtu.be) 

 

 

 

 

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/media-center/news/details/-/asset_publisher/wpF6f9kWWozI/content/wearable-καινοτομιες-για-τους-τεχνικους-τηλεπικοινωνιων-απο-ericsson-οτε-και-cosmo-1
https://www.youtube.com/watch?v=fOjaCqPsGR0&feature=youtu.be
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ WEARABLES 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

5.1 Σκοπός και μεθοδολογία της ερευνάς 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας  έρευνας με σκοπό να 

διερευνήσει το καινοτόμο σύστημα χρήσης συσκευών wearables, σε αρμονική 

συνεργασία με το Σύστημα Υποστήριξης Λειτουργιών προκειμένου να προσφέρει 

βέλτιστες υπηρεσίες πεδίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και 

βελτίωση της διαδικασίας συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Επίσης 

εξετάζεται η τεχνογνωσία, οι απόψεις και η εμπειρία των ίδιων των πρωταγωνιστών, 

που είναι κατά κύριο λόγο οι τεχνικοί τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι θα είναι και οι 

χρήστες των έξυπνων συστημάτων wearables σε περίπτωση υλοποίησης του 

προγράμματος. Τέλος καταγράφουμε τις τάσεις των τεχνικών και τις καθημερινές 

αλληλεπιδράσεις που θα παρουσιαστούν στο εργασιακό τους περιβάλλον από τις 

τεχνολογικές αλλαγές παρουσίας της καινοτομίας των Wearables. 

 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος στα Πληροφοριακά συστήματα.  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο, με στόχο την 

συλλογή στοιχείων σε συγκεκριμένο θεματικό άξονα όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 

5.1.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 
Για τη συλλογή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το 

κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή του 

ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε στα Έγγραφα της μηχανής αναζήτησης Google 

(Google Docs) και περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις.  

Η χρήση ερωτηματολογίου αποτελεί βασικό εργαλείο της έρευνας και για το λόγο 

αυτό ο προσεκτικός σχεδιασμός του είναι απαραίτητος καθώς διασφαλίζει σε 

σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία της.  

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός 

απλού και κατανοητού ερωτηματολογίου, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας σύγχυσης. 
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5.1.3 Συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων 

 
Η συλλογή των ερωτηματολογίων άρχισε τον Μάιο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του2016.  

Ύστερα από την πιλοτική έρευνα, ακολούθησε η διανομή του ερωτηματολογίου σε 

ηλεκτρονική μορφή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,Twitter), e-mails 

και μηνύματα μέσο του u-link του ΟΤΕ . Η ηλεκτρονική μορφή του 

ερωτηματολογίου σε τεχνικούς διαφορετικών ηλικιακών και μορφωτικών βαθμίδων 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συντέλεσε στην υψηλή διασπορά του δείγματος. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 105(εκατόν πέντε) ερωτηματολόγια, το οποίο οφείλεται 

αφενός στο ότι οι ερωτήσεις ήταν σύντομες και κατανοητές, και αφετέρου στις 

οδηγίες και διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, σε σχετικό σημείωμα που προηγούνταν αυτού.  

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS Statistics 23. Ως προς την ανάλυση των αποτελεσμάτων αρχικά, 

υπολογίστηκαν οι συχνότητες των απαντήσεων των ερωτώμενων ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, εξετάστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Αlpha 

του Cronbach, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του δείγματος. 

 

 

 

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
 

 

 

5.2 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιγραφικά τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας. 

Προσεγγίζοντας τα ποσοστά των απαντήσεων, επιχειρείται μια πρώτη ανάλυση των  

στάσεων και αντιλήψεων των ερωτώμενων σχετικά με τα διάφορα θέματα, τα οποία 

τίθενται υπό εξέταση στη παρούσα εργασία. 
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5.2.2 Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας 
 

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν 105 τεχνικοί πεδίου 

τηλεπικοινωνιών του ΟΤΈ. 

Στο ερωτηματολόγιο παραλείψαμε σκόπιμα να βάλουμε ερώτημα σχετικά με το 

φύλο, καθώς στην ειδικότητα των τεχνικών πεδίου του δείγματος που εξετάσαμε 

κυριαρχούν οι άνδρες, επομένως τα συμπεράσματα σχετικά με το φύλο του τεχνικού, 

δεν θα βοηθούσαν για κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με την έρευνα. 

Στον πρώτο πίνακα έχουμε το ερώτημα της ηλικίας. 

Η πλειοψηφία του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 28- 36 ετών, ενώ την 

μειοψηφία αποτελούν οι ηλικιακές ομάδες από 45+ με συνολικό ποσοστό 5%.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικίες 20-27 συγκέντρωσαν ποσοστό 12%, ακολουθούν οι 

ηλικίες 28-36 που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό του δείγματος με 59%, οι ηλικίες 

37-45 συγκέντρωσαν ποσοστό 12%, ενώ οι ηλικίες 45+  έχουν ποσοστό 5%. 

Στον πίνακα φαίνεται ότι το σύνολο των περιπτώσεων στο δείγμα μας και το σύνολο 

των εγκύρων απαντήσεων είναι 105. Οι στήλες Percent - Valid Percent είναι ίσες και 

δεν προκύπτουν ελλείπεις περιπτώσεις. 

 

 

 

1. Ποία είναι η ηλικία σας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 - 27 13 12,4 12,4 12,4 

28 - 36 62 59,0 59,0 71,4 

37 - 45 25 23,8 23,8 95,2 

45> 5 4,8 4,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 5.1. Κατανομή συχνότητας της μεταβλητή «Ηλικία» 
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Γράφημα 5. 1. Ηλικία τεχνικών, κατανομή δείγματος 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων αποτελείτε από Εργαζόμενους σχετικά 

νέους 28 έως 36 μια ηλικία που αν μη τι άλλο είναι παραγωγική, έχει στόχους και 

προσδοκίες. Ακολουθούν εργαζόμενοι 37 έως 45 με ποσοστό 24%, μια πιο ώριμη και 

έμπειρη ηλικία, ενώ με 12% οι πιο νέοι τεχνικοί για τους οποίους ισχύει ότι και για 

τους πρώτους. Τέλος με το μικρότερο ποσοστό είναι οι τεχνικοί που εργάζονται 

αρκετά χρόνια με ποσοστό 5%, οι οποίοι πλέον είναι ελάχιστοι μετά τις συνεχόμενες 

εθελούσιες εργαζομένων τα τελευταία χρόνια.  

 

Όπως παρατηρούμε παρακάτω από τον πίνακα μας και στην συχνότητα της 

μεταβλητής που αφορά «τα χρόνια εργασίας απασχόληση», προκύπτει απόλυτη 

συχνότητα των τιμών της μεταβλητής στο δείγμα μας. 

 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στον Όμιλο ΟΤΕ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 4 56 53,3 53,3 53,3 

10 - 18 10 9,5 9,5 62,9 

18 + 5 4,8 4,8 67,6 

4 - 10 34 32,4 32,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 5.2 Κατανομή συχνότητας της μεταβλητή «Χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο ΟΤΕ» 

12% 

59% 

24% 

5% 

1. Ποία είναι η ηλικία σας. 

20 - 27 28 - 36 37 - 45 45> 
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Γράφημα 5.2. Χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο ΟΤΕ 

 

Παρατηρούμε στο γράφημα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό με αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι τεχνικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας στον 

Όμιλο από 1 έως 4 χρόνια υπηρεσίας με ποσοστό 53%, ενώ το μικρότερο ποσοστό με 

5% είναι οι τεχνικοί με πάνω από 18 χρόνια υπηρεσίας, όπως προείπαμε και στο 

γράφημα των ηλικιών, λόγο των εθελούσιων εξόδων το ποσοστό των “παλαιών” 

τεχνικών έχει μειωθεί, κάτι που φαίνετε και από το ποσοστό συμμετοχής στην 

έρευνα. Παρατηρούμε επίσης ότι με ποσοστό 32% ακολουθούν οι τεχνικοί με 4 έως 

10 χρόνια υπηρεσίας και με 10% οι τεχνικοί του ΟΤΕ με 10 έως 18 έτη. 

Αξιοσημείωτο η αναλογική μείωση των τεχνικών σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας 

στον όμιλο.  

 

 

3. Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 50 47,6 47,6 47,6 

Διδακτορικό 2 1,9 1,9 49,5 

Ι.Ε.Κ. / Λοιπές Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης 
15 14,3 14,3 63,8 

Μεταπτυχιακό 38 36,2 36,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Πίνακας 5.3 Κατανομή συχνότητας της μεταβλητή «Επίπεδο εκπαίδευσης» 

53% 
32% 

10% 5% 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στον 
Όμιλο ΟΤΕ 

01 - 04 04 - 10 10 - 18 18 + 
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Όπως συμβαίνει και στις προηγούμενες μεταβλητές , έτσι και στην συχνότητα της 

μεταβλητής που αφορά την «Το μορφωτικό επίπεδο», προκύπτει απόλυτη συχνότητα 

των τιμών της μεταβλητής στο δείγμα μας. 

 

 

 

Γράφημα 5.3. Μορφωτικό επίπεδο δείγματος 

 

Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων παρατηρείται ότι το μορφωτικό τους 

επίπεδο είναι υψηλό, καθώς οι ερωτηθέντες είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε ποσοστό 86%.  

Πιο αναλυτικά, οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό με 48% και 

ακολουθούν με ένα εντυπωσιακό ποσοστό οι τεχνικοί που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού σε ποσοστό 36% κάτι που μας δείχνει το καλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

και τις ικανοποιητικές γνώσεις σε νέες τεχνολογίες και σε εξειδίκευση, που συνήθως 

προσφέρει ένας τέτοιος τίτλος σπουδών. Τέλος ακολουθούν με 14% οι απόφοιτοι 

Ι.Ε.Κ. / Λοιπές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και τέλος με 2% τεχνικοί με  

διδακτορικό τίτλο που ακόμα και αυτό το ποσοστό είναι έκπληξη και μας δηλώνει το 

υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων. 

 

48% 

2% 

14% 

36% 

3. Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από 
τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει. 

ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 

Διδακτορικό 

Ι.Ε.Κ. / Λοιπές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτησης 

Μεταπτυχιακό 
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Στη συνέχεια, η έρευνα μας επικεντρώνεται στις νέες καινοτομίες. Κατά πόσο 

υπάρχει θετική άποψη των ερωτηθέντων, για τις νέες τεχνολογίες και τις  καινοτόμες 

συσκευές που αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς σήμερα. 

Στην ερώτηση ποία είναι γνώμη σας για τις νέες καινοτομίες στην τεχνολογία, με 

ποσοστό πάνω από το μισό του δείγματος 52% η άποψη είναι πολύ καλή. Με επίσης 

μεγάλο ποσοστό θετική άποψη καλή έχει το 38%, ενώ μέτρια γνώμη έχει το 9% και 

αρνητική μόλις το 1%. 

 

 

Γράφημα 5.4. Νέες καινοτομίες στην τεχνολογία 

 

 

 

Στο επόμενο ερώτημα, οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν κατά πόσο υπάρχει 

ικανοποίηση από την τεχνολογία που είδη χρησιμοποιείτε στον χώρο εργασίας του. 

Υπάρχει και εδώ ένα αντίστοιχο μεγάλο ποσοστό 54% που είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι, ενώ το απόλυτο ευχαριστημένοι είναι ένα ποσοστό τεχνικών 11%. 

Το 30% δηλώνει ότι το επίπεδο τεχνολογίας είναι μέτριο και αρνητική άποψη έχουν 

μόλις το 4% που απάντησαν ελάχιστα και 1%  που απάντησαν καθόλου 

ικανοποιημένοι από την τεχνολογία του Ομίλου. 

 



Δ.Π.Μ.Σ  ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  84 
 

 

Γράφημα 5.5. Ικανοποίηση από την τεχνολογία στο χώρο εργασίας 

 

 

Ακολούθως, εξετάστηκε κατά πόσο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν τις wearables 

τεχνολογίες. 

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς ένα 43% απάντησε αρκετά, φυσικό επακόλουθο 

αν πάρουμε υπόψη ότι ένα αντίστοιχο μεγάλο ποσοστό κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 

και καλό επίπεδο γνώσεων. Το 37% απάντησε μέτρια και το 16% ελάχιστα. Τέλος 

υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό 4% που δεν γνωρίζει καθόλου τις wearables 

τεχνολογίες. 

 

 

Γράφημα 5.6. Κατά πόσο γνωρίζετε τις Wearable τεχνολογίες. 
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Στα ίδια πλαίσια και η επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με την γνώμη του 

ερωτηθέντα τεχνικού για τεχνολογία που “φοριέται” και κατά πόσο είναι θετικός σε 

αυτή την νέα καινοτόμα τεχνολογία που έχει μπει στην καθημερινότητα μας με τις 

διάφορες εφαρμογές. Πολύ καλή άποψη έχει το 27%  και 45% καλή, κάτι που μας 

αποτυπώνει την θετική διάθεση των τεχνικών τηλεπικοινωνιών για νέα καινοτόμα 

συστήματα. Το 21% απάντησε μέτρια γνώμη, ενώ και πάλι υπάρχει ένα μικρό 

ποσοστό που αδιαφορεί και σχεδόν μηδαμινό ποσοστό 1% που έχει αρνητική άποψη. 

 

 

Γράφημα 5.7. Ποια η γνώμη σας για τις Wearable τεχνολογίες 

 

 

 

Χρήσιμα τα συμπεράσματα σχετικά με το αποτέλεσμα του γραφήματος 5.8 που 

αφορά το ερώτημα για ενδιαφέρον των τεχνικών σε σεμινάρια εξειδίκευσης που 

αφορούν τις wearables τεχνολογίες. Το 43% θα το επιθυμούσε αρκετά και ένα επίσης 

σημαντικό ποσοστό 39% απάντησε πιθανόν ναι. Ελάχιστα θα ενδιέφερε την 

συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο πάνω στα wearables το 13%, ενώ το 3% απάντησε 

αδιάφορα και 2% αρνητικά στην συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης. Τα 

συμπεράσματα είναι θετικά, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρεται ώστε να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να εκπαιδευτεί σε κάτι νέο. 
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Γράφημα 5.8. Ενδιαφέρον συμμετοχής σε σεμινάρια εκπαίδευσης σχετικά με τα 

Wearables. 

Στο επόμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι συντριπτικό ποσοστό του δείγματος 67% 

απάντησε πιθανόν ναι, στο ότι η χρήση των wearables εφαρμογών θα βοηθούσε τους 

τεχνικούς στις καθημερινές εργασίες τους, ενώ 14% απάντησε αρκετά θετικό, 

ακολουθεί από κοντά το με 11% η άποψη ότι ελάχιστα θα βοηθούσαν. Τέλος με 4% 

υποστηρίζεται η άποψη μάλλον όχι και όχι επίσης με το ίδιο ποσοστό. Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι αρνητική άποψη για το συγκεκριμένο σημαντικό ερώτημα έχει μόλις το 

8% του δείγματος. 

 

 

Γράφημα 5.9 Κατά πόσο η χρήση werables εφαρμογών βοηθάει στις καθημερινές 

εργασίες. 
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Στην ερώτηση προς τους τεχνικούς σχετικά με το εάν θα έβλεπαν βελτίωση της 

επικοινωνίας και των σχέσεων συνεργασίας, τόσο με τον προϊστάμενο όσο και με 

τους συναδέλφους τους, ένα ικανοποιητικό δείγμα απάντησε πιθανόν ναι με 42%, 

ακολουθεί ένα επίσης σημαντικό ποσοστό που δηλώνει ελάχιστα, καθώς εδώ 

μπορούμε να επισημάνουμε πως στο κομμάτι της επικοινωνίας στο κάθε τεχνικό 

τμήμα παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, πόσο μάλλον όταν το ερώτημα έχει να 

κάνει και με τον προϊστάμενο. Επίσης 18% απάντησε αρκετή βελτίωση της 

επικοινωνίας, 7% μάλλον όχι και ένα ποσοστό του δείγματος 6% απαντάει όχι, 

δηλαδή δεν θα υπήρχε καμία βελτίωση στην επικοινωνία τόσο μεταξύ συναδέλφων 

όσο και με τον προϊστάμενο. 

 

 

Γράφημα 5.10  Βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ τεχνικών και προϊσταμένου με την 

χρήση των wearables συσκευών. 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα 11 παρακάτω ένα ικανοποιητικό ποσοστό 51% 

τεχνικών απαντάει πιθανόν ναι στην αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και στην 

βελτίωση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με την χρήση κάποιων wearables 

συσκευών, ενώ το 22% με μεγαλύτερη σιγουριά απαντάει αρκετά. Το ίδιο περίπου 

ποσοστό απαντάει Ελάχιστα με 20%, μάλλον όχι 5% και με τελείως αρνητική άποψη 
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πως οι “φορετές” συσκευές δεν θα βελτίωναν το δίκτυο αλλά και την αποδοτικότητα 

των τεχνικών επέλεξε το 2%. 

 

 

Γράφημα 5.11 Αύξηση της αποδοτικότητας και της συνολικής βελτίωσης συντήρησης 

του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με την χρήση των Wearables. 

 

 

 

 

 

Στο επόμενο σημαντικό ερώτημα στο εάν η χρήση των wearables αυξάνει τη 

συνολική ασφάλεια της παρέμβασης λόγο της λειτουργίας χωρίς χέρια, η πλειοψηφία 

του δείγματος έχει θετική γνώμη με 38% να απαντάει αρκετά και 46% πιθανόν ναι. 

Συνολικά δηλαδή 84% του δείγματος έχει θετική άποψη, καθώς ο τεχνικός δικτύου 

σήμερα σε αρκετές από τις καθημερινές εργασίες του, απαιτείται μαζί με τα όργανα 

μέτρησης ή τα εργαλεία που πού χρησιμοποιεί, ταυτόχρονα να βρίσκεται πάνω σε 

κάποια σκάλα ή σκαρφαλωμένος σε κολώνα του ΟΤΕ με τα ειδικά πέδιλα και την 

ίδια στιγμή ίσως να μιλάει και στο τηλέφωνο για την επίλυση της βλάβης. Έτσι είναι  

προφανές πώς μία έξυπνη συσκευή στην προκειμένη περίπτωση θα διευκόλυνε το 

έργο του. Το 11% απάντησε ελάχιστα, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως μόλις το 4% έχει 

αρνητική άποψη με 3% να δηλώνει ότι μάλλον όχι και 1% όχι. 
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Γράφημα 5.12  Η χρήση των Wearables αυξάνει τη συνολική ασφάλεια της 

παρέμβασης λόγω της λειτουργίας χωρίς χέρια. 

 

 

 

 

 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα για τους ερωτηθέντες έχει να κάνει με την τεχνολογική 

εφαρμογή wearable που θα επιλέγανε για να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους. Σε 

αυτό το ερώτημα οι απαντήσεις του δείγματος είναι πιο ισορροπημένες καθώς οι 

χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών είναι κάτι καινούργιο και δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη άποψη όσο αναφορά ποια συσκευή θα ήταν πιο εύχρηστη για τον τεχνικό 

δικτύων. Επομένως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος απαντάει, όλες οι 

παραπάνω με 30% δηλαδή περίπου ένας στους τρείς, από κοντά με 26% η χρήση 

έξυπνου ρολογιού συνδεδεμένου με smartphone κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο 

σήμερα στο νεανικό κοινό και όχι μόνο. Η χρήση έξυπνων γυαλιών με 17% και 

ακολουθούν με περίπου ίδια ποσοστά απαντήσεων 10% η χρήση τηλεχειριζόμενης 

ιπτάμενης κάμερας, με 9% χρήση κράνους με ενσωματωμένης κάμερας (δύο 

συσκευές πολύ χρήσιμες για περιπτώσεις εργασιών χωρίς χέρια, Hands-free) και με 

8% των ερωτηθέντων να απαντάει καμία από τις παραπάνω τεχνολογικές εφαρμογές. 
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Γράφημα 5.13 Τεχνολογικές εφαρμογές για χρήση σε περιβάλλον εργασίας. 

 

 

 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση κατά πόσο πιστεύετε ότι η παρουσία των τεχνολογιών 

wearables και οι νέες μέθοδοι στο εργασιακό περιβάλλον, θα βοηθούσε τον όμιλο του 

ΟΤΕ να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και παράλληλα υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας, η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε θετικά με 25% να δηλώνει αρκετά, 

ακολουθεί με 53% δηλαδή πάνω από τους μισούς τεχνικούς να απαντούν πιθανόν ναι, 

δείγμα της αισιόδοξης διάθεσης των τεχνικών τηλεπικοινωνιών για νέες τεχνολογίες 

και καινοτομίες στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

 Στην συνέχεια ένα 15% πιστεύει ότι θα υπάρξει ελάχιστη βελτίωση στην προσφορά 

καλύτερων υπηρεσιών, το 3% δηλώνει μάλλον όχι και τέλος το 4% είναι αρνητικό 

και πιστεύει πως όχι δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή με την παρουσία των τεχνολογιών 

wearables για τον όμιλο. 
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Γράφημα 5.14 Η παρουσία των τεχνολογιών Wearables και η εισαγωγή νέων μεθόδων 

κατά πόσο θα βοηθούσε τον όμιλο ΟΤΕ να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες με υψηλό 

επίπεδο ποιότητας. 

 

 

 

 

 

5.2.3 Συνδυαστικά ερωτήματα 

 

Στην συνέχεια για να βγάλουμε κάποια ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα ως προς 

την έρευνα μας, επιλέγουμε κάποια συνδυαστικά ερωτήματα, παίρνοντας ερωτήματα 

από τα δημογραφικά στοιχεία και από αυτά που είναι πιο εξειδικευμένα πάνω στην 

μελέτη μας και τα οποία θα μας οδηγήσουν σε πιο ασφαλή αποτελέσματα για την 

μελέτη μας. 
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 Ποία είναι η ηλικία σας και  ποία είναι η γνώμη σας για τις νέες καινοτομίες 

στην τεχνολογία. 

   

 

 

Γράφημα 5.15  Ηλικία και γνώμη για τις νέες καινοτομίες στην τεχνολογία 

 

 

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος το 

οποίο έχει καλή έως πολύ καλή γνώμη για τις νέες καινοτομίες και την τεχνολογία 

αποτυπώνετε στις πιο μικρές ηλικίες κυρίως με το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών 

απαντήσεων να βρίσκετε στις ηλικίες τεχνικών 28 έως 36. Φυσιολογικό το 

αποτέλεσμα μας αν αναλογιστή κανείς ότι στις μέρες μας οι νέοι είναι πιο 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και έχουν την διάθεση να αναζητήσουν νέες 

καινοτομίες και τεχνολογικές ιδέες. Επίσης σύμφωνα με το γράφημα το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων το οποίο απάντησε μέτρια είναι κυρίως τεχνικοί 

μεγαλύτερης ηλικίας και αυτό οφείλετε στους ίδιους λόγους που αναφέραμε πιο 

πάνω. 
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 Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει 

και ποία είναι η γνώμη σας για τις νέες καινοτομίες στην τεχνολογία. 

 

 

 

Γράφημα 5.16. Μορφωτικό επίπεδο και γνώμη των ερωτηθέντων για τις νέες 

καινοτομίες στην τεχνολογία. 

 

 

Σύμφωνα με το γράφημα παρατηρούμε όπως είναι φυσιολογικό ότι, το ποσοστό που 

έχει θετική γνώμη για τις καινοτομίες και την τεχνολογία είναι ερωτηθέντες της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Το αποτέλεσμα 

μας δίνει το συμπέρασμα ότι τεχνικοί τηλεπικοινωνιών που έχουν ανώτερο επίπεδο 

σπουδών είναι πιο θετικοί και επιδοκιμάζουν τις νέες καινοτομικές ιδέες, σε αντίθεση 

με τεχνικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι πιο επιφυλακτικοί και το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κατηγορίας έχει μέτρια γνώμη. 
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 Χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο ΟΤΕ και είστε ικανοποιημένος από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείτε στο χώρο εργασίας σας. 

 

 

Γράφημα 5.17 Χρόνια εργασίας στον όμιλο ΟΤΕ και ικανοποίηση από την τεχνολογία 

που χρησιμοποιείτε στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

Μελετώντας το παραπάνω γράφημα από τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων 

παρατηρούμε ότι για τους τεχνικούς με μικρή περίοδο εργασίας στον όμιλο, η 

ικανοποίηση για την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε στην εργασία ποικίλει, καθώς 

υπάρχει μεγάλο ποσοστό που δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο, ωστόσο υπάρχει κ ένα 

σχετικά μεγάλο ποσοστό από την ίδια κατηγορία που δηλώνει μέτρια, ενώ τέλος 

είναι και η μοναδική κατηγορία τεχνικών στην οποία υπάρχει η επιλογή “καθόλου 

ευχαριστημένοι”.   

Στα ίδια μήκη απαντήσεων κυμάνθηκαν και οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες τεχνικών, 

με το μόνο αξιοσημείωτο στο συνδυαστικό αυτό γράφημα, η απουσία επιλογών για 

τους τεχνικούς με περισσότερα χρόνια εργασίας στον όμιλο ΟΤΕ των ακραίων 

απαντήσεων, δηλαδή απόλυτα ικανοποιημένοι ή καθόλου ικανοποιημένοι, όπου δεν 

επέλεξε κανένας τους. 
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 Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει 

και γνωρίζετε για τις Wearables τεχνολογίες. 

 

 

 

Γράφημα 5.18  Βαθμίδα μορφωτικού επιπέδου υπαλλήλων και κατά πόσο υπάρχει 

γνώση στις Wearables τεχνολογίες. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα του γραφήματος διαπιστώνουμε ότι, κατά κύριο 

λόγο οι τεχνικοί που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο μορφωτικής βαθμίδας με 

μεταπτυχιακό η διδακτορικό τίτλο, έχουν και άριστες γνώσεις για τις wearables 

τεχνολογίες. Στους τεχνικούς που έχουν δηλώσει ΑΕΙ/ΑΤΕΙ παρατηρούμε ότι τα 

ποσοστά γνώσεων όσο αναφορά τα wearables μοιράζονται, με την επιλογή μέτρια 

γνώση να υπερισχύει. Τέλος στην επόμενη βαθμίδα όπου οι υπάλληλοι έχουν 

δηλώσει τίτλο ΙΕΚ ή άλλες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, διαπιστώνουμε ότι οι 

γνώσεις για τα wearables κυμαίνονται κάτω του μετρίου. Συμπερασματικά μπορούμε 

να πούμε ότι το υψηλό επίπεδο γνώσεων και οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν 

βοηθήσει κάποιος υπάλληλους ώστε να έχουν καλύτερη εξειδίκευση πάνω σε νέες 

τεχνολογίες όπως είναι τα wearables. 
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 Χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο ΟΤΕ και Θεωρείτε ότι η χρήση των 

wearables αυξάνει τη συνολική ασφάλεια παρέμβαση λόγω της λειτουργίας 

χωρίς χέρια. 

 

 

 

Γράφημα 5.19 Έτη εργασίας στον όμιλο ΟΤΕ και κατά πόσο ο τεχνικός θεωρεί ότι η 

χρήση των wearables αυξάνει την συνολική ασφάλεια κατά την εργασία του. 

 

Σε αυτό το συνδυαστικό ερώτημα σύμφωνα με το γράφημά μας μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως οι τεχνικοί επί το πλείστον θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό  ότι με 

την χρήση των wearables θα αυξηθεί η ασφάλεια λόγο της λειτουργίας χωρίς χέρια, 

μέσο των τεχνολογικών εφαρμογών που ο τεχνικός θα έχει ενσωματωμένα πάνω του. 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό “θετικών” απαντήσεων έχει δοθεί από τους 

τεχνικούς με λίγα χρόνια υπηρεσίας 1-4, ενώ επίσης και οι τεχνικοί από 10 έως 18 

χρόνια έχουν απαντήσει όλοι καταφατικά. Στην μόνη ηλικιακή ομάδα που 

παρατηρούμε μια διαφοροποίηση σχετικά με τις απαντήσεις είναι στα χρόνια 

υπηρεσίας από 4 έως 10 , όπου οι απαντήσεις ποικίλουν και το μόνο αξιόλογο 

στοιχείο που θα μπορούμε να κρατήσουμε είναι το μεγάλο ποσοστό αρνητικών 

απαντήσεων σε αυτήν την κατηγορία τεχνικών. 

21 

4 

1 

14 

2 
0 1 

9 

2 
0 0 1 1 0 0 0 

28 

7 

3 

10 

1 - 4 10 - 18 18 + 4 - 10 

Θεωρείτε ότι η χρήση των Wearables αυξάνει τη 

συνολική ασφάλεια της παρέμβασης λόγω της 

λειτουργίας χωρίς χέρια (hands-free) 

Αρκετά Ελάχιστα Μάλλον Όχι Όχι Πιθανόν Ναι 



Δ.Π.Μ.Σ  ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  97 
 

 
5.3 Συμπεράσματα 

 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση, η μελέτη και έρευνα των 

Wearables τεχνολογιών και ο τρόπος με τον οποίο η χρήση των wearables μπορεί να 

αναβαθμίσει τις εργασίες πεδίου στις τηλεπικοινωνίες. Η χρήση των τεχνολογικών 

εφαρμογών από τους τεχνικούς τηλεπικοινωνιακών δικτύων μπορεί να αλλάξει τα 

δεδομένα στον τρόπο εκτέλεσης εργασιών πεδίου και να βελτιώσει το επίπεδο 

συντήρησης και ποιότητας δικτύου. Πήραμε χρήσιμα συμπεράσματα με τη χρήση 

των wearables, σχετικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη συνεργασία μεταξύ 

τεχνικών και υφισταμένων, την αύξηση της ασφάλειας και την μείωση των 

ατυχημάτων στο πεδίο εργασιών των τεχνικών, καθώς και την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών.  

Μέσο των καινοτόμων συστημάτων μπορούν να προσφερθούν οι βέλτιστες υπηρεσίες 

πεδίου και συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με μεγαλύτερη ασφάλεια από 

τους τεχνικούς, λόγο της λειτουργίας χωρίς χέρια που εφαρμόζεται. Ενώ το 

εργασιακό περιβάλλον παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση και η συνεργασίες μπορούν να 

δώσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί. 

Μέσα από την έρευνα διαπιστώνεται η τεχνολογική αντίληψη και οι γνώσεις των 

τεχνικών τηλεπικοινωνιών σχετικά με τα wearables και τις νέες καινοτομίες, καθώς 

το επίπεδο είναι υψηλό και ανταποκρίνεται στην ταχύτατη εξέλιξη των νέων  

τεχνολογιών. Επίσης διαπιστώνεται το ενδιαφέρον των τεχνικών για εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια πάνω στις νέες καινοτόμες εφαρμογές που θα 

εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους και θα ενισχύσουν την εξέλιξη τους. Ενώ χρήσιμες 

πληροφορίες λάβαμε από την σύγκριση απαντήσεων νέων και παλαιών τεχνικών του 

πεδίου, τεχνικούς με μεγάλο βαθμό μορφωτικού επιπέδου και άλλους με μικρότερο 

και τεχνικών μεγάλης ηλικίας με μικρότερης. 

Τέλος συμπεραίνουμε ότι η τεχνολογία που «φοριέται» και οι τεχνολογικές 

εφαρμογές που στηρίζονται σε αυτήν την καινοτομία είναι το μέλλον των 

τηλεπικοινωνιών τόσο σε λειτουργίες ανάπτυξης ( 4G,5G WIRELESS)  όσο και σε 

λειτουργίες συντήρησης και βελτιώσεις του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (smart watch, 

Google glasses). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Wearable καινοτομίες για τους τεχνικούς ΟΤΕ 

 
Η χρήση των wearables μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο 

εκτέλεσης των εργασιών πεδίου, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Η τεχνολογία 

που «φοριέται» έχει ήδη κάνει την εμφάνιση της σε πιλοτικό πρόγραμμα στις 

εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου περιελάμβανε: 

 Χρήση έξυπνων γυαλιών από τεχνικό πεδίου 

  Χρήση κράνους με ενσωματωμένη κάμερα και έξυπνου ρολογιού 

συνδεδεμένου με smartphone 

  Χρήση τηλεχειριζόμενης ιπτάμενης κάμερας 

 

* Απαιτείται 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * 

Η διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας θα ήθελα να 

σας παρακαλέσω να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το 

κάτωθι ερωτηματολόγιο. 
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1.Ποία είναι η ηλικία σας; 

 

 20 έως 27 

 28 έως 36 

 37 έως 45 

 45< 

 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στον Όμιλο ΟΤΕ; 

 

 1 έως 4 

 4 έως 10 

 10 έως 18 

 18 + 

 

3. Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει; 

 

 Διδακτορικό 

 Μεταπτυχιακό 

 ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 

 Ι.Ε.Κ. / Λοιπές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

4. Ποία είναι η γνώμη σας για τις νέες καινοτομίες στην τεχνολογία; 

 

 Πολύ καλή 

 Καλή 

 Μέτρια 

 Αδιάφορη 

 Αρνητική 
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5. Είστε ικανοποιημένος από την τεχνολογία που  

χρησιμοποιείτε στον χώρο εργασίας σας; 

 

 Απόλυτα 

 Αρκετά 

 Μέτρια 

 Καθόλου 

 

6. Γνωρίζετε για τις wearables τεχνολογίες; 

 Αρκετά 

 Μέτρια 

 Ελάχιστα 

 Καθόλο 

7. Ποία είναι η γνώμη σας για τις Wearable τεχνολογίες (τεχνολογία που "φοριέται"); 

 

 Πολύ καλή 

 Καλή 

 Μέτρια 

 Αδίαφορη 

 Αρνητική 

 

 

8. Θα σας ενδιέφερε η συμμετοχή σας σε κάποια σεμινάρια 

εκπαίδευσης σχετικά με τα Wearables; 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν ναι 

 Ελάχιστα 

 Αδιάφορη 

 Όχι 

 

9. Πιστεύετε ότι η χρήση εφαρμογών wearables θα βοηθήσει στις καθημερινές 

εργασίες σας; 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν ναι 

 Ελάχιστα 

 Μάλλον όχι 

 Όχι 
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10. Πιστεύετε ότι με την χρήση των wearables τεχνολογιών, η επικοινωνία σας με τον 

προϊστάμενο σας αλλά και με τους συναδέλφους σας θα βελτιωνόταν; 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν ναι 

 Ελάχιστα 

 Μάλλον Όχι 

 Όχι 

 

 

 

11. Θεωρείτε ότι η χρήση κάποιων Wearables συσκευών θα βοηθούσε στην αύξηση 

της αποδοτικότητας και τη συνολική βελτίωση της διαδικασίας συντήρησης του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν Ναι 

 Ελάχιστα 

 Μάλλον οχι 

 Όχι 

 

12. Θεωρείτε ότι η χρήση των Wearables αυξάνει τη συνολική ασφάλεια της 

παρέμβασης λόγω της λειτουργίας χωρίς χέρια (hands-free) 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν Ναι 

 Ελάχιστα 

 Μάλλον Όχι 

 Όχι 

 

 

13. Ποια τεχνολογική εφαρμογή θα επιλέγατε για χρήση στην εργασία σας 

 

 Χρήση έξυπνων γυαλιών 

 Χρήση κράνους με ενσωματωμένη κάμερα 

 Χρήση έξυπνου ρολογιού συνδεδεμένου με smartphone 

 Χρήση τηλεχειριζόμενης ιπτάμενης κάμερας 

 όλες οι παραπάνω 

 Καμία από τις παραπάνω 
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14. Πιστεύετε ότι η παρουσία των τεχνολογιών wearables και η εισαγωγή νέων 

μεθόδων στην εργασία σας, θα βοηθούσε τον όμιλο ΟΤΕ να προσφέρει καλύτερες 

υπηρεσίες με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. 

 

 Αρκετά 

 Πιθανόν Ναι 
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