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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή παξέρεη κηα επηζθφπεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ 

(Internet of Things, IoT), κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο γεληθήο εθαξκνγήο, ηα 

πξσηφθνιια, θαη ηα ζέκαηα εθαξκνγήο. Η ηξέρνπζα επαλάζηαζε ηνπ Internet, ηα 

θηλεηά, θαη νη M2M (machine 2 machine) ηερλνινγίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ε 

πξψηε θάζε ηνπ IoT. Καηά ηα επφκελα έηε, ην IoT αλακέλεηαη λα γεθπξψζεη 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο δεκηνπξγψληαο λέεο εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

θπζηθά αληηθείκελα παξέρνληαο έηζη  επθπείο ιήςεηο απνθάζεσλ. Σα πηζαλά νθέιε 

ηνπ Internet of Things είλαη ζρεδφλ απεξηφξηζηα θαη νη εθαξκνγέο  ηνπ IoT ζα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαδφκαζηε θαη δνχκε αλνίγνληαο λέεο επθαηξίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγία γλψζεο. ην πξψην θεθάιαην ζα 

αλαθεξζνχκε ζε κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ IoT. ηελ ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν 

θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ IoT θαη ην κνληέιν ARM. ην ηξίην 

θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ IoT θαη ηέινο ζην ηέηαξην 

θεθάιαην ζα εκβαζχλνπκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εθαξκνγήο ηνπ IoT, απηφλ ηεο 

πγείαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε έλα πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε λνζνθνκεία. 

 Λέμεηο-θιεηδηά: Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ, Έμππλε Τγεία, Γηαδίθηπν, Αζχξκαην 

Γίθηπν Αηζζεηήξσλ ψκαηνο, Απνκαθξπζκέλε Παξαθνινχζεζε Αζζελψλ 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis provides an overview of the Internet of Things (Internet of Things, IoT), 

focusing on enabling technologies, protocols, and application issues. The current 

revolution of the Internet, mobile and M2M (machine 2 machine) technologies can be 

considered as the first phase of IoT. In subsequent years, IoT is expected to bridge 

different technologies to create new applications associated with physical objects 

thereby providing intelligent decision making. The potential benefits of the Internet of 

Things is almost unlimited and of IoT applications will change the way we work and 

live in opening up new opportunities for growth, innovation and knowledge creation. 

In the first chapter we will refer to a general overview of IoT. Then, in the second 

chapter we will analyze the architecture of IoT and the ARM model. The third chapter 

will focus on areas of IoT application and finally the fourth chapter will deepen in a 

specific scope of IoT, that of health and then we will present a proposed system for 

patient monitoring in hospitals. 

 

Keywords: Internet of Things, IoT, Internet of Medical Things, IoMT, Wireless Body 

Sensor Network (WBSN), Remote Patient Monitoring 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT) είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζηε βηνκεραλία ηεο 

ηερλνινγίαο, ηελ πνιηηηθή, θαη ηνπο θχθινπο ηεο κεραληθήο θαη έρεη γίλεη 

πξσηνζέιηδν ηφζν ζηνλ Σχπν φζν θαη ζηα δεκνθηιή κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Απηή ε ηερλνινγία ελζσκαηψλεηαη  ζε έλα επξχ θάζκα δηθηπσκέλσλ πξντφλησλ, 

ζπζηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ, ηα νπνία επσθεινχληαη απφ ηηο πξνφδνπο ζηελ 

ππνινγηζηηθή ηζρχ, ζηελ λαλνηερλνινγία θαη ηηο δηαζπλδέζεηο δηθηχνπ ,πξνζθέξνληαο 

λέεο δπλαηφηεηεο άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Η εθαξκνγή ηνπ ΙνΣ ζε κηα επξεία θιίκαθα 

ζπζθεπψλ, ππφζρεηαη λα κεηαηξέςεη πνιιέο πηπρέο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. Σα 

λέα πξντφληα IoT, φπσο νη Internet-enabled ζπζθεπέο, ηα εμαξηήκαηα νηθηαθνχ 

απηνκαηηζκνχ θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  θαηεπζχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

πην θνληά ζην φξακα πνπ νλνκάδεηαη "έμππλν ζπίηη '', πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη  ελέξγεηαο. ‗Άιιεο IoT ζπζθεπέο, 

φπσο wearable ζπζθεπέο εθγχκλαζεο, ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο θαη νη 

δηθηπαθέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο κεηαηξέπνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη 

ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Απηή ε ηερλνινγία είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, επηηξέπνληαο ηελ  βειηίσζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο αλεμαξηεζίαο  θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο. πζηήκαηα IoT φπσο, 

δηθηπαθά νρήκαηα,  επθπή ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο, θαη αηζζεηήξεο ελζσκαησκέλνη 

ζε δξφκνπο θαη γέθπξεο ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
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θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, καο θέξλνπλ πην θνληά 

ζηελ ηδέα ηεο «έμππλεο πφιεο''. Η ηερλνινγία IoT πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

,ρξεζηκνπνηψληαο δηθηπαθνχο αηζζεηήξεο, λα κεηακνξθψζεη ηε γεσξγία, ηε 

βηνκεραλία θαζψο θαη ηελ παξαγσγή  θαη δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο, απμάλνληαο ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο παξαγσγήο. 

Χζηφζν, ην IoT εγείξεη πνιιά δεηήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

θαη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ νθέιε.  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ έρνπλ πξνζθέξεη 

έλα επξχ θάζκα πξνβιέςεσλ γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ΙνΣ ζην Γηαδίθηπν θαη 

ηελ νηθνλνκία ηα επφκελα πέληε κε δέθα ρξφληα. Η Cisco, γηα παξάδεηγκα, πξνβιέπεη 

πάλσ απφ 24 δηζεθαηνκκχξηα αληηθείκελα κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Internet  

κέρξη ην 2019. Η Morgan Stanley, σζηφζν, πξνβιέπεη 75 δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο 

δηθηχνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. Κνηηάδνληαο παξαπέξα αλεβάδνληαο ηνλ πήρε 

πςειφηεξα, ε Huawei πξνβιέπεη 100 δηζεθαηνκκχξηα IoT ζπλδέζεηο κέρξη ην 2025. 

Η McKinsey Global Institute δειψλεη φηη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ηνπ ΙνΣ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία κπνξεί λα είλαη απφ  3,9$  έσο 11.1$ ηξηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 

2025. Παξφιν πνπ ε δηαθχκαλζε ζηηο πξνβιέςεηο θάλεη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ακθηζβεηήζηκν, απηά δεδνκέλα απφ θνηλνχ δίλνπλ κηα εηθφλα ζεκαληηθήο 

αλάπηπμεο θαη επηξξνήο. Οξηζκέλνη παξαηεξεηέο βιέπνπλ ην IoT σο έλαλ 

επαλαζηαηηθφ πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν "έμππλν" θφζκν, πξννδεπηηθφ, απνδνηηθφ, θαη 

θεξδνθφξν ηφζν γηα ηε βηνκεραλία φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Άιινη 

πξνεηδνπνηνχλ φηη ην ΙνΣ απνηειεί έλαλ θφζκν πνπ ζα δηαβάιιεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, παξαβηάζεηο αζθάιεηαο θιπ. 

Σξαβνχλ ηελ πξνζνρή πνιιά πξσηνζέιηδα γηα ηελ πεηξαηεία «έμππλσλ» απηνθίλεησλ 

θαη νη θφβνη παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελδερφκελε 

θαθή ρξήζε ηνπ IoT έρνπλ θαηαιάβεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Όπσο 

θαηαιαβαίλνπκε  ην IoT είλαη έλα πνιχ πεξίπινθν ζέκα. 

Οπζηαζηηθά, ε θνηλσλία ηνπ Γηαδηθηχνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην IoT, δεδνκέλνπ φηη 

αληηπξνζσπεχεη κηα απμαλφκελε πηπρή ηνπ πψο νη άλζξσπνη θαη νη ζεζκνί είλαη 

πηζαλφλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην Internet ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δσή ηνπο. Αλ έζησ θαη νη πην κεηξηνπαζήο πξνβιέςεηο βγνπλ ζσζηέο, κηα «έθξεμε» 

απφ εθαξκνγέο IoT ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ  θαη επεξεάδνληαη απφ ην Γηαδίθηπν, ζέηνληαο λέα 
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δεηήκαηα θαη  δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο/ θαηαλαισηέο, ηελ 

ηερλνινγία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ λνκνζεζία. Δπίζεο ην IoT  θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ζα έρεη δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζε δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο θαη πεξηνρέο, θέξλνληαο 

έλα πνηθίιν ζχλνιν επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.[
1
],[

2
],[

3
] 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ IoT 

 

1.1 Ση είλαη ην Internet of Things 

 

Ο φξνο «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» (IoT) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1999 

απφ ηνλ Βξεηαλφ πξσηνπφξν ζηελ ηερλνινγία, Kevin Ashton, γηα λα πεξηγξάςεη έλα 

ζχζηεκα ζην νπνίν ηα αληηθείκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ 

κε ην Internet κέζσ αηζζεηήξσλ. Ο Ashton επηλφεζε ηνλ φξν γηα λα ηνλίζεη ηε 

δχλακε ησλ ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ, γλσζηά σο 

RFID(Radio Frequency Identification), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξηθέο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα 

εκπνξεχκαηα ρσξίο ηελ αλάγθε γηα αλζξψπηλε παξέκβαζε. ήκεξα, ην Γηαδίθηπν 

ησλ πξαγκάησλ έρεη γίλεη έλαο δεκνθηιήο φξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ζελαξίσλ ζηα 

νπνία ε ζχλδεζε ζην Internet θαη ε δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ επεθηείλνληαη ζε 

κηα πνηθηιία απφ αληηθείκελα, ζπζθεπέο, αηζζεηήξεο θαη είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο.[
4
] 

Δλψ ν φξνο «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο, ε έλλνηα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ηα δηθηχσλ γηα  παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ζπζθεπψλ 

                                                 
1
  ―Cloud and Mobile Network Traffic Forecast - Visual Networking Index (VNI).‖ Cisco, 2015. 

http://cisco.com/c/en/us/solutions/serviceprovider/visual-networking-index-vni/index.html  
2
 Danova, Tony. ―Morgan Stanley: 75 Billion Devices Will Be Connected To The Internet Of Things 

By 2020.‖ Business Insider, October 2, 2013. http://www.businessinsider.com/75-billion-devices-will-

be-connected-to-the-internet-by-2020-2013-10  
3
  Manyika, James, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, 

and Dan Aharon. ―The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype.‖ McKinsey Global 

Institute, June 2015.  
4

  ―Radio-Frequency Identification.‖ Wikipedia, the Free Encyclopedia,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiofrequency_identification  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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ππάξρεη εδψ δεθαεηίεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, γηα παξάδεηγκα, ηα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε κεηξεηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ κέζσ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ήηαλ ήδε ζε εκπνξηθή ρξήζε. ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, νη εμειίμεηο ζηελ αζχξκαηε ηερλνινγία επέηξεςε ηηο  "machine-to-machine" 

(M2M) επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραληθέο ιχζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμνπιηζκψλ , λα γίλνπλ επξέσο δηαδεδνκέλεο. Πνιιέο απφ 

απηέο ηηο αξρηθέο ιχζεηο M2M, φκσο, βαζίζηεθαλ ζε θιεηζηά δίθηπα κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ή δίθηπα βαζηζκέλα ζε εηδηθά πξφηππα γηα βηνκεραλίεο, αληί γηα ην 

πξσηφθνιιν Internet (IP) –πνπ είλαη βαζηζκέλν ζηα πξφηππα ηνπ Γηαδηθηχνπ.[
5
] 

Υξεζηκνπνηψληαο IP γηα λα ζπλδεζνχλ ζπζθεπέο πιελ ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

Γηαδίθηπν δελ είλαη κηα λέα ηδέα. Η πξψηε Internet "ζπζθεπή" -κηα IP-enabled 

ηνζηηέξα πνπ ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα απελεξγνπνηεζεί κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, παξνπζηάζηεθε ζε έλα ζπλέδξην γηα ην Γηαδίθηπν ην 1990. ηα επφκελα 

ρξφληα  θαη άιια "πξάγκαηα" έγηλαλ IP-enabled, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

κεραλήκαηνο αλαςπθηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Carnegie Mellon ησλ ΗΠΑ θαη κία 

κεραλή θαθέ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (ε νπνία 

παξέκεηλε ζπλδεδεκέλε ζην Γηαδίθηπν κέρξη ην 2001). Απηέο νη ζπζθεπέο έθαλαλ ηελ 

αξρή , θαη ν άιινηε ηζρπξφο ηνκέαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο «έμππλσλ αληηθείκελσλ» 

βνήζεζε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ην  Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ φπσο ην 

γλσξίδνπκε ζήκεξα.[
6
],[

7
],[

8
] 

 

1.2  Οξηζκνί ηνπ Internet of Things 

 

Παξά ην κεγάιν παγθφζκην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, δελ 

ππάξρεη έλαο δηεζλψο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν. Οη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί 

                                                 
5

  ―Machine to Machine.‖ Wikipedia, the Free Encyclopedia,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine  
6

"The Internet Toaster." Living Internet, 7 Jan. 2000 

http://www.livinginternet.com/i/ia_myths_toast.htm  
7

 "The "Only" Coke Machine on the Internet." Carnegie Mellon University Computer Science 

Department, n.d. Web.  https://www.cs.cmu.edu/~coke/history_long.txt  

 
8

 Stafford-Fraser, Quentin. "The Trojan Room Coffee Pot." N.p., May 1995. 

http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/qsf/coffee.html  
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο νκάδεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ή λα πξνσζήζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ην ηη ζεκαίλεη IoT θαη πην ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Μεξηθνί νξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ ή ηνπ Internet 

Protocol (IP), ελψ άιινη, παξαδφμσο, δελ ην θάλνπλ. Μεξηθνί απφ ηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο νξηζκνχο είλαη νη εμήο: 

 Internet Architecture Board (ΙΑΒ) 

«Ο όξνο «Δηαδίθηπν ηωλ πξαγκάηωλ» (IoT) ππνδειώλεη κηα ηάζε όπνπ έλαο 

κεγάινο αξηζκόο ελζωκαηωκέλωλ ζπζθεπώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο 

επηθνηλωλίαο πνπ πξνζθέξνληαη από ηα πξωηόθνιια ηνπ Δηαδηθηύνπ. Πνιιέο 

από απηέο ηηο ζπζθεπέο, πνπ ζπρλά απνθαινύληαη "έμππλα αληηθείκελα, '' δελ 

ιεηηνπξγνύλ άκεζα από ηνλ άλζξωπν, αιιά ππάξρνπλ ωο ζπληζηώζεο ζε θηίξηα 

ή νρήκαηα, ή είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζην πεξηβάιινλ.» [ 
9
] 

 

 International Telecommunication Union (ITU) 

«Δηαδίθηπν ηωλ πξαγκάηωλ (IoT): Μηα παγθόζκηα ππνδνκή γηα ηελ θνηλωλία 

ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ επηηξέπεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο κέζω ηεο δηαζύλδεζεο 

(θπζηθώλ θαη εηθνληθώλ) πξαγκάηωλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαη ηελ ζε εμέιημε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηωλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλωλίαο. 

Σεκείωζε 1- Μέζω ηεο αμηνπνίεζεο ηωλ δπλαηνηήηωλ αλαγλώξηζεο, 

θαηαγξαθήο δεδνκέλωλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ επηθνηλωλία, ην IoT θάλεη 

πιήξε ρξήζε ηωλ πξαγκάηωλ έηζη ώζηε λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε όια ηα 

είδε ηωλ εθαξκνγώλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια όηη νη απαηηήζεηο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδηωηηθήο δωήο πιεξνύληαη. 

Σεκείωζε 2- Από κηα επξύηεξε πξννπηηθή, ην IoT κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό ωο 

έλα όξακα κε  ηερλνινγηθέο θαη θνηλωληθέο επηπηώζεηο.» [ 
10

] 

 

 IEEE Communications Magazine 

«Τν Δηαδίθηπν ηωλ πξαγκάηωλ (IoT) απνηειεί έλα πιαίζην ζην νπνίν όια ηα 

πξάγκαηα έρνπλ κηα αληηπξνζώπεπζε θαη κηα παξνπζία ζην Internet. Πην 

                                                 
9

 RFC 7452, ―Architectural Considerations in Smart Object Networking‖ (March 2015), 

https://tools.ietf.org/html/rfc7452  

 
10

 ―Overview of the Internet of Things.‖ ITU, June 15, 2012. http://www.itu.int/ITU-

T/recommendations/rec.aspx?rec=Y.2060  
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ζπγθεθξηκέλα, ην Δηαδίθηπν ηωλ Πξαγκάηωλ έρεη ωο ζηόρν λα πξνζθέξεη λέεο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο γεθπξώλνληαο ηνλ θπζηθό θαη ηνλ εηθνληθό θόζκν, 

ζηνλ νπνίν νη Machine-to-Machine (M2M) επηθνηλωλίεο αληηπξνζωπεύνπλ ηελ 

βαζηθή επηθνηλωλία πνπ επηηξέπεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηωλ πξαγκάηωλ 

θαη ηωλ εθαξκνγώλ ζην cloud.» [
11

] 

 

 Wikipedia 

«Τν Δηαδίθηπν ηωλ πξαγκάηωλ (IoT) είλαη ην δίθηπν ηωλ θπζηθώλ αληηθεηκέλωλ 

ή "πξαγκάηωλ", ελζωκαηωκέλν κε ειεθηξνληθά, ινγηζκηθό, αηζζεηήξεο θαη 

ζπλδεζηκόηεηα έηζη ώζηε  λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ε κεγαιύηεξε αμία θαη ε 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε κέζω  αληαιιαγήο δεδνκέλωλ κεηαμύ ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

ηνπ ρεηξηζηή ή / θαη άιιωλ ζπλδεδεκέλωλ ζπζθεπώλ. Κάζε πξάγκα είλαη 

κνλαδηθά αλαγλωξίζηκν κέζω ηνπ ελζωκαηωκέλνπ ζπζηήκαηνο, αιιά είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Δηαδηθηύνπ.» [ 
12

] 

 

Όινη νη νξηζκνί πεξηγξάθνπλ ζελάξηα ζηα νπνία ε ζπλδεζηκφηεηα κε ην 

δίθηπν θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ εθηείλεηαη ζε κία νκάδα 

αληηθεηκέλσλ, ζπζθεπψλ, αηζζεηήξσλ, θαζψο θαη εηδψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

πνπ δελ ζεσξνχληαη  φηη είλαη «ππνινγηζηέο '', επηηξέπνληαο ζηηο ζπζθεπέο λα 

παξάγνπλ, λα αληαιιάζζνπλ, θαη λα θαηαλαιψλνπλ δεδνκέλα, ζπρλά κε 

ειάρηζηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Οη δηάθνξνη νξηζκνί ησλ IoT δελ δηαθσλνχλ 

αιιά ηνλίδνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ IoT απφ δηαθνξεηηθά 

ζεκεία εζηίαζεο θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

 

 

1.3  Μνληέια επηθνηλσλίαο 

 

Απφ  ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο, είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε πψο νη ζπζθεπέο ηνπ IoT 

ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά κνληέια επηθνηλσλίαο. Σνλ 

                                                 
11

 7http://www.comsoc.org/commag/cfp/internet-thingsm2m-research-standards-next-steps  

 
12

 https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things 
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Μάξηην ηνπ 2015, ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet 

Architecture Board, IAB) θπθινθφξεζε έλα θαηεπζπληήξην αξρηηεθηνληθφ έγγξαθν 

γηα ηε δηθηχσζε ησλ έμππλσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πεξηγξάθεη έλα πιαίζην ηεζζάξσλ 

θνηλψλ κνληέισλ επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο IoT. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κνληέινπ μερσξηζηά.[
13

] 

 

 

1.3.1  Μνληέιν Device-to-Device 

 

Σν κνληέιν επηθνηλσλίαο device-to-device αληηπξνζσπεχεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα θαη  επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, θαη φρη κέζσ 

ελδηάκεζνπ server εθαξκνγψλ. Απηέο νη ζπζθεπέο επηθνηλσλνχλ κέζσ πνιιψλ ηχπσλ 

δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηχσλ IP ή ην Internet. πρλά, σζηφζν απηέο 

νη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιια φπσο Bluetooth, 40 Z-Wave, 41 ή ZigBee42 

γηα ηελ θαζηέξσζε device-to-device επηθνηλσλίαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1: ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ DEVICE-TO-DEVICE 

Απηά ηα device-to-device επηηξέπνπλ ηηο ζπζθεπέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ 

κελχκαηα γηα λα επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο. Απηφ ην κνληέιν επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε εθαξκνγέο φπσο ηα ζπζηήκαηα νηθηαθνχ απηνκαηηζκνχ, 

πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξά παθέηα δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ κε ρακειφ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Οηθηαθέο IoT 

                                                 
13

 Tschofenig, H., et. al., Architectural Considerations in Smart Object Networking. Tech. no. RFC 

7452. Internet Architecture Board, Mar. 2015. Web. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7452.txt  
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ζπζθεπέο φπσο ιακπηήξεο, δηαθφπηεο θσηηζκνχ, ζεξκνζηάηεο, θαη θιεηδαξηέο ζηηο 

πφξηεο ζπλήζσο ζηέιλνπλ κηθξέο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο (π.ρ. έλα 

κήλπκα θαηάζηαζεο ηεο θιεηδαξηάο ηεο πφξηαο ή ελεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο «θσο»). 

Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο device-to-device απεηθνλίδεη πνιιέο 

απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα ζπδεηήζνπκε παξαθάησ. Απηέο 

νη ζπζθεπέο έρνπλ ζπρλά άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ζπλήζσο 

ελζσκαησκέλε αζθάιεηα , αιιά ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο κνληέια δεδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο πνπ απαηηνχλ πεξεηαίξσ πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο . Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα 

επελδχζνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε  ζπζθεπψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δεδνκέλσλ θαη φρη αλνηρηέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κνξθψλ δεδνκέλσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε , απηφ 

ζπρλά ζεκαίλεη φηη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ κνληέινπ device-to-device  δελ 

είλαη ζπκβαηά, αλαγθάδνληαο ηνλ λα επηιέμεη κηα νηθνγέλεηα ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνηλφ πξσηφθνιιν. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνγέλεηα ησλ ζπζθεπψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν Z-Wave δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ νηθνγέλεηα 

ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν ZigBee . Αλ θαη απηέο νη αζπκβαηφηεηεο 

πεξηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ, ζε ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, νη ρξήζηεο επσθεινχληαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα 

κηαο ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηαο ηείλνπλ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο.[
14

] 

 

1.3.2  Μνληέιν Device-to-Cloud 

 

ε έλα κνληέιν επηθνηλσλίαο Device-to-Cloud, ε IoT ζπζθεπή ζπλδέεηαη απεπζείαο 

ζε κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία cloud φπσο έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ εθαξκνγήο, ψζηε 

λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ θίλεζε κελπκάησλ. Απηή ε 

πξνζέγγηζε ζπρλά εθκεηαιιεχεηαη ππάξρνληεο κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο φπσο ε 

παξαδνζηαθή ελζχξκαηε Ethernet ή Wi-Fi ζπλδέζεηο γηα λα εγθαηαζηήζεη κηα 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ δηθηχνπ IP , ην νπνίν ηειηθά ζπλδέεηαη κε ηελ 

ππεξεζία cloud. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 2. 

                                                 
14

 3 Duffy Marsan, Carolyn. "IAB Releases Guidelines for Internet-of-Things Developers." IETF 

Journal 11.1 (2015): 6-8. Internet Engineering Task Force, July 2015. Web. 

https://www.internetsociety.org/sites/default/files/Journal_11.1.pdf  
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ΔΗΚΟΝΑ 2: ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ DEVICE-TO-CLOUD 

 

Απηφ ην επηθνηλσληαθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηεο δηάζεκεο 

θαηαλαισηηθέο IoT ζπζθεπέο φπσο ην Learning Thermostat ηεο Nest Labs θαη ε 

SmartTV ηεο Samsung. ηελ πεξίπησζε ηνπ Learning Thermostat ηεο Nest, ε 

ζπζθεπή κεηαδίδεη δεδνκέλα ζε κηα cloud βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαιχνπλ ηελ θαηαλάισζε νηθηαθήο ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, απηή ε ζχλδεζε κε ην cloud δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

απνθηήζεη εμ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ κέζσ ελφο smartphone ή 

κέζσ ηνπ ηζηνχ (web), θη επίζεο ππνζηεξίδεη αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηνλ 

ζεξκνζηάηε. Παξνκνίσο κε ηελ ηερλνινγία SmartTV ηεο Samsung, ε ηειεφξαζε 

ρξεζηκνπνηεί κηα δηαδηθηπαθή ζχλδεζε γηα λα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο πξνβνιψλ ηνπ 

ρξήζηε ζηε Samsung γηα αλάιπζε θαη λα ελεξγνπνηεί ηηο δηαδξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

αλαγλψξηζεο νκηιίαο πνπ δηαζέηεη ε ηειεφξαζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην κνληέιν 

Device-to-Cloud πξνζζέηεη αμία ζηνλ  ρξήζηε επεθηείλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ζπζθεπήο πέξα απφ ηα εγγελή ηεο ραξαθηεξηζηηθά.[
15

] 

Παξφια απηά, πξνθιήζεηο ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξνχλ λα εγείξνπλ φηαλ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ζπζθεπψλ νη νπνίεο είλαη θηηαγκέλεο απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο. πρλά, ε ζπζθεπή θαη ε ππεξεζία cloud είλαη απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφθνιια δεδνκέλσλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο ππεξεζίαο ζχλλεθν, ν ηδηνθηήηεο ή ν ρξήζηεο ηεο 

ζπζθεπήο ίζσο λα δεζκεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία cloud, πεξηνξίδνληαο ή 

απνηξέπνληαο ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πάξνρσλ ππεξεζηψλ. Απηφ θνηλψο αλαθέξεηαη 

                                                 
15

 ―Samsung Privacy Policy--SmartTV Supplement.‖ Samsung Corp. Web.  29 Sept. 2015. 

http://www.samsung.com/sg/info/privacy/smarttv.html  
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σο «θιείδσκα πξνκεζεπηψλ» (vendor lock-in), έλαο φξνο πνπ πεξηθιείεη άιιεο φςεηο 

ηεο ζρέζεο κε ηνλ πάξνρν φπσο ε ηδηνθηεζία θαη ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

Σαπηφρξνλα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη ζπζθεπέο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ.[
16

] 

 

 

 

1.3.3 Μνληέιν Device-to-Gateway 

 

ην κνληέιν Device-to-Gateway, ή αιιηψο Device-to-application-layer-Gateway 

(ALG) , ε ζπζθεπή IoT ζπλδέεηαη κέζσ κηαο ππεξεζίαο ALG σο αγσγφο γηα λα 

επηηεπρζεί κηα ζχλδεζε κε ηελ ππεξεζία cloud. Με πην απιά ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην κνληέιν Device-to-Gateway δηαζέηεη ινγηζκηθφ εθαξκνγήο , ην νπνίν δξα σο 

δηακεζνιαβεηήο  κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο ππεξεζίαο cloud θαη παξέρεη 

αζθάιεηα θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο δεδνκέλα ή κεηάθξαζε πξσηφθνιισλ . Σν 

κνληέιν απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 3: ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ DEVICE-TO-GATEWAY 

                                                 
16

 Christos Stergiou, Kostas E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, Secure integration of IoT and 

Cloud Computing, Elsevier,  Future Generation Computer Systems, December 2016, 
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Αξθεηέο κνξθέο απηνχ ηνπ κνληέινπ βξίζθνληαη ζηηο ζπζθεπέο θαηαλαισηψλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη  ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην κνληέιν επηθνηλσλίαο 

είλαη ηα smartphones,  ηα νπνία «ηξέρνπλ» εθαξκνγέο γηα  λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο 

ΙνΣ ζπζθεπέο θαη λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα ζε κηα ππεξεζία cloud. Απηφ είλαη ζπρλά 

ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δεκνθηιή είδε επξείαο θαηαλάισζεο, φπσο ηα 

personal fitness trackers(ζπζθεπέο εθγχκλαζεο).  Απηέο νη ζπζθεπέο δελ έρνπλ ηελ  

ηθαλφηεηα λα ζπλδεζνχλ απεπζείαο ζε κηα ππεξεζία cloud, έηζη ζπρλά βαζίδνληαη ζε 

εθαξκνγέο  ησλ smartphones νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληεο γηα λα ζπλδεζεί ε 

ζπζθεπή εθγχκλαζεο ζην ζχλλεθν. Μηα άιιε κνξθή απηνχ ηνπ κνληέινπ 

επηθνηλσλίαο Device-to-Gateway είλαη ε αλάδπζε ησλ ζπζθεπψλ « Hub» ζε 

εθαξκνγέο νηθηαθνχ απηνκαηηζκνχ. Σα «Hub» είλαη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ  σο  

Local Gateway κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ IoT ζπζθεπψλ  θαη κηαο ππεξεζίαο  cloud, 

αιιά κπνξνχλ επίζεο λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

IoT ζπζθεπψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Hub SmartThings είλαη κηα απηφλνκε ζπζθεπή 

Gateway  πνπ έρεη   εγθαηεζηεκέλνπο Z-Wave θαη Zigbee πνκπνδέθηεο  γηα λα κπνξεί 

λα επηθνηλσλεί θαη κε ηηο δχν νηθνγέλεηεο ησλ ζπζθεπψλ. ηε ζπλέρεηα, ζπλδέεηαη κε 

ηελ ππεξεζία cloud SmartThings, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηηο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν κία  κηα εθαξκνγή smartphone θαη κηα ζχλδεζε 

ζην Internet. Απηφ ην κνληέιν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ 

ελζσκάησζε λέσλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζε έλα ήδε ππάξρσλ ζχζηεκα  κε ζπζθεπέο 

πνπ δελ είλαη δηαιεηηνπξγηθέο. Έλα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε 

ζπλερήο θαη απαξαίηεηε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

ην θάλεη πνιχπινθν θαη κε κεγάιν θφζηνο.[
17

] 

 

1.3.4 Μνληέιν Back-End Data-Sharing  

 

Σν  κνληέιν Back-End Data-Sharing αλαθέξεηαη ζε κηα αξρηηεθηνληθή επηθνηλσλίαο ε 

νπνία  επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμάγνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

έμππλνπ αληηθεηκέλνπ απφ κηα ππεξεζία cloud, ζε ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα απφ άιιεο 

πεγέο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο Device-to-

Cloud, ε νπνία επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο IoT αλεβάδνπλ ηα δεδνκέλα κφλν γηα έλαλ 
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 ―How It Works.‖ SmartThings, 2015. http://www.smartthings.com/how-it-works  
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πάξνρν ππεξεζηψλ εθαξκνγήο. Η Back-End Data-Sharing αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη  απφ  κηα IoT  ζπζθεπή λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα 

αλαιχνληαη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εηαηξηθφο ρξήζηεο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

έλα ζπγθξφηεκα γξαθείσλ ελδηαθέξεηαη λα  ζπγθεληξψζεη θαη λα αλαιχζεη ηα 

δεδνκέλα  θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ παξάγνληαη απφ φινπο ηνπο αηζζεηήξεο IoT 

θαη ηα Internet-enabled ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

πρλά ζην  κνληέιν Device-to-Cloud, ηα δεδνκέλα θάζε αηζζεηήξα ή ζπζηήκαηνο 

IoT απνζεθεχνληαη ζε κηα stand-alone βάζε δεδνκέλσλ. Σν κνληέιν Back-End Data-

Sharing ζα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ φιν ην θάζκα ησλ ζπζθεπψλ ζην θηίξην. Δπίζεο, 

απηφ ην είδνο ηεο αξρηηεθηνληθήο δηεπθνιχλεη ηε αλάγθε γηα θνξεηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ . Η Back-End Data-Sharing αξρηηεθηνληθή   επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

κεηαθηλνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο φηαλ ελαιιάζζνπλ IoT ζπζθεπέο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγείηαη θάπνην πξφβιεκα. Σν κνληέιν απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 4. 

 

ΔΗΚΌΝΑ 4: ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ BACK-END DATA-SHARING  

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ απηψλ ησλ back-end ζπζηεκάησλ . Παξ ‗ φια απηά, απηφ 

ην κνληέιν επηθνηλσλίαο είλαη κφλν ηφζν απνηειεζκαηηθφ φζν ηα ππνθείκελα ζρέδηα 

ηνπ IoT ζπζηήκαηνο. Οη Back-End Data-Sharing αξρηηεθηνληθέο  δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξάζνπλ πιήξσο ηα θιεηζηά ζρέδηα ηνπ IoT ζπζηήκαηνο.[
18

] 

                                                 
18

 REVIEW PAPER BASED ON WOMEN TRACKING DEVICE USING CONCEPT OF 

―INTERNET OF THINGS‖ Prof. Ravindra P. Shelkikar1 ,Prof. Nitin S.Wagh 

http://www.ijaiem.org/Volume5Issue2/IJAIEM-2016-02-20-18.pdf 
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1.3.4  ύλνςε Μνληέισλ Δπηθνηλσλίαο  

 

Σα ηέζζεξα βαζηθά κνληέια επηθνηλσλίαο επηδεηθλχνπλ ηηο ππνθείκελεο ζηξαηεγηθέο 

ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηηο ζπζθεπέο IoT λα 

επηθνηλσλήζνπλ. Δθηφο απφ νξηζκέλεο ηερληθέο παξακέηξνπο, ε ρξήζε απηψλ ησλ 

κνληέισλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ «θιεηζηή» θχζε ησλ δηθηπσκέλσλ 

IoT ζπζθεπψλ . ηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ device-to-gateway ,ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα μεπεξάζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ ΙνΣ ζπζθεπψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ θαη ηα αλνηθηά πξφηππα απνηεινχλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ IoT. Δπηηξέπνληαο ζην 

ρξήζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε πξφζβαζε ζε κηα ζπζθεπή IoT θαη ηα δεδνκέλα ηεο, 

ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπζθεπήο εληζρχεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηξία απφ ηα ηέζζεξα 

κνληέια επηθνηλσλίαο, νη ζπζθεπέο ζπλδένληαη κε ηηο ππεξεζίεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ζε έλα πεξηβάιινλ cloud. Με ηε δεκηνπξγία αγσγψλ επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ ζην 

cloud, νη ρξήζηεο θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επθνιφηεξα  

ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, κεγάιε αλάιπζε δεδνκέλσλ, νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη  

ηερλνινγίεο πξφβιεςεο analytics. Με άιια ιφγηα, ε απνηειεζκαηηθέο αξρηηεθηνληθέο 

επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξεηαη 

ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, αλνίγνληαο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε λένπο 

ηξφπνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη απηά  νθέιε έξρνληαη κε 

ζπκβηβαζκνχο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο ρξήζηεο φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο πφξνπο ηνπ cloud 

,νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Παξφιν  πνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη 

πνιιά  νθέιε απφ απηά  κνληέια επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα 

απνηειεζκαηηθά κνληέια επηθνηλσλίαο IoT εληζρχνπλ επίζεο ηελ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία θαη ηελ  επθαηξία γηα  εκπνξηθή αλάπηπμε. Νέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

κπνξεί λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα επσθειεζνχλ απφ IoT ξνέο δεδνκέλσλ πνπ δελ 

ππήξραλ ζην παξειζφλ, δξψληαο σο θαηαιχηεο γηα πεξαηηέξσ θαηλνηνκία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΤ ΗoT ΚΑΗ ΣΟ 

ΜΟΝΣΔΛΟ ARM 

 

2.1 IoT: Ζ αλάγθε γηα έλα θνηλό έδαθνο  

 

Η αλάγθε κηαο θνηλήο «lingua franca» γηα ηνλ ηνκέα ηνπ IoT, απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηε γξήγνξε θαη δηάρπηε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο ζε δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο. Γηα αξθεηά ρξφληα θαη κεηά απφ πνιιή 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ IoT , ην 2009, κηα νκάδα εξεπλεηψλ 

απφ πεξηζζφηεξεο απφ 20 κεγάιεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ην ηφζν αλαγθαίν θνηλφ 

έδαθνο ή θνηλή «αξρηηεθηνληθή» γηα ην Internet of Things θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην 

έξγν IoT-Architecture (IoT-Α). IoT-Α έρεη γίλεη εκβιεκαηηθφ έξγν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζην έβδνκν πξφγξακκα-πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα 

θαη ηελ Αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζε κηαο αξρηηεθηνληθήο γηα ην IoT. 
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Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε  

κφλν ηελ ηερληθή άπνςε, ήηαλ ζαθέο γηα ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ φηη νη ππάξρνπζεο 

ιχζεηο δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θιηκάθσζεο ελφο κειινληηθνχ IoT, ηφζν απφ 

ηελ άπνςε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ θαη φζν θαη απφ ηελ 

ελνξρήζηξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζχλζεησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ν ηνκέαο IoT 

πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο ηα νπνία δελ είλαη ζπρλά 

ζπκβαηά. Απηφ νδεγεί ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη 

ηεο αζθάιεηαο αληηκεησπίδνληαη αλά πεξίπησζε θαη αλά λνκνζεζία, 

θαηαζθεπάδνληαο ιχζεηο ζηα ππάξρνληα ζρέδηα, θάηη ην νπνίν παξεκπνδίδεη ηε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε. Φπζηθά, ε 

εμάπισζε ηνπ IoT είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ζα ήηαλ αθειέο λα εμεηαζηεί έλα 

πξσηφθνιιν  «πνπ ζα ηαηξηάδεη ζε φινπο», φπσο είλαη ην IP. χληνκα έγηλε ζαθέο φηη 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξρε αλάγθε γηα θνηλφ έδαθνο. 

Η θεληξηθή απφθαζε ηνπ έξγνπ ΙνΣ-Α ήηαλ λα ζηεξίμεη ην έξγν ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε, αληί λα εθαξκνζηεί κηα θαηλνχξηα πξνζέγγηζε. Χο 

απνηέιεζκα, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ πξνθχςεη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε γξακκή 

βάζεο ηνπ IoT Αξρηηεθηνληθνχ Μνληέινπ αλαθνξάο (ARM). Γελ είλαη πιένλ δπλαηφ 

λα δεκηνπξγεζνχλ αξρηηεθηνληθέο κφλν κέζα ζην εξγαζηήξην, ρσξίο λα ππάξρεη 

έξεπλα θ επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν . Σν IoT-Α αλαγλψξηζε απηή ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ νη γξακκέο κεηαμχ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο θαη 

λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ζνιέο. Με ηε βνήζεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ κηα  νκάδα  ελδηαθεξφκελσλ  κεξψλ γηα ην IoT-Α, λέεο απαηηήζεηο γηα 

IoT έρνπλ ζπιιερζεί θαη  εηζαρζεί ζηελ θχξηα δηαδηθαζία ηνπ λένπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο. Απηή ε νκάδα ήηαλ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Μέρξη ζηηγκήο, νη ζπλεηζθνξέο 

ηεο νκάδαο απηήο απνηέιεζαλ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έξγνπ, θαζψο νη 

απαηηήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ ζπιιέρηεθαλ  ζε  αξρηθφ ζηάδην, απνηέιεζαλ 

ηε βάζε γηα ην αξρηθφ ζρέδην ηεο ARM. Κάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ARM 

αλαπηχρζεθε γηα λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη λα θαζηζηά δπλαηή κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΙνΣ .Δπηπιένλ εξγαζίεο θαη εξσηεκαηνιφγηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επαλεμεηάζνπλ ηελ πξφνδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ARM θαη λα 

ηειεηνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα κνληέια. Απηή ηε ζηηγκή, ε ζπγθεθξηκέλε απηή 
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πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη εκπινθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξίπινθα θαη δπλακηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα 

επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ. Απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη έλαο απηφο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ ΙνΣ : πνιχπινθα θαη δπλακηθά πεξηβάιινληα πνπ πεξηέρνπλ έλα 

επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ. Η νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ήξζε αληηκέησπε κε κία 

έθπιεμε αθνχ δηαπίζησζε φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο φπσο, 

ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηελ πγεία, ζηα logistics, θαη ζην εκπφξην νη απαηηήζεηο 

ήηαλ ζπρλά παξφκνηεο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη λα ππάξρεη κηα ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ε νπνία είλαη ε θπξία απαίηεζε απηνχ ηνπ έξγνπ. Η βαζηθή ηδέα 

είλαη φηη ην ΙνΣ ARM παξέρεη κηα θνηλή δνκή θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ πηπρψλ ηεο αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη αλαιχνληαο 

ηα ζπζηήκαηα IoT.[
19

],[
20

] 

 

2.2  Σν κνληέιν ARM 

 

Σν  IoT-Α ARM απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: 

1) Σν όξακα ζπλνςίδεη ην ζθεπηηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο αξρηηεθηνληθνχ 

κνληέινπ αλαθνξάο γηα ην IoT. Παξάιιεια αζρνιείηαη κε δηάθνξεο ππνζέζεηο, φπσο 

ηα θίλεηξα. Δμεηάδεη επίζεο πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην αξρηηεθηνληθφ πξφηππν 

αλαθνξάο, ηελ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα θαη ηελ νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

2) Σα επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα πνπ νξίδνληαη σο απαηηήζεηο απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε είλαη νη νδεγνί ηνπ έξγνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο. Γλσξίδνληαο ηηο θηινδνμίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ , κπνξεί λα πξνθχςεη κηα νιηζηηθή άπνςε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ IoT  . 

Δπηπιένλ, έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο αλαθνξάο κπνξεί λα 

επηθπξσζεί κέζα απφ επηιεγκέλα επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα. Η αλάιπζε ησλ 

                                                 
19

 http://www.iot-a.eu/public 
20

 http://www.iot-a.eu/public/public-documents/copy_of_d1.2/view 
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απαηηήζεσλ θαη ησλ αλεζπρηψλ  ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πηπρψλ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ αλαθνξάο.  

3)Σν IoT Μνληέιν Αλαθνξάο ( IoT Reference Model ) παξέρεη ην πςειφηεξν 

επίπεδν αθαίξεζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ IoT-Α Αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ αλαθνξάο. 

Πξνάγεη ηελ θνηλή θαηαλφεζε ηνπ ηνκέα IoT. Η πεξηγξαθή ηνπ IoT Μνληέινπ 

Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη κηα γεληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα IoT, έλα ΙνΣ 

Μνληέιν Σνκέα ( IoT Domain Model ) σο κηα πεξηγξαθή πςεινχ επηπέδνπ, έλα IoT 

Μνληέιν Πιεξνθνξηψλ (IoT Information Model) πνπ εμεγεί πψο πξφθεηηαη λα 

δηακνξθσζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ΙνΣ  θαη έλα  IoT Μνληέιν Δπηθνηλσλίαο(IoT 

Communication Model), πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πνιιψλ εηεξνγελψλ ΙνΣ ζπζθεπψλ θαη γεληθά ην Γηαδίθηπν 

σο ζχλνιν. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5: Ζ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ IOT–A  ARM. 

 

4)H IoT Αξρηηεθηνληθή Αλαθνξάο (IoT Reference Architecture)  είλαη ην ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκβαηψλ αξρηηεθηνληθψλ IoT. Χο εθ ηνχηνπ, παξέρεη 

απφςεηο θαη πξννπηηθέο γηα δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο πηπρέο ηνπ ΙνΣ. Η 
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δεκηνπξγία ηεο IoT  Αξρηηεθηνληθήο Αλαθνξάο επηθεληξψλεηαη ζε αθεξεκέλα 

ζχλνια ησλ κεραληζκψλ θαη φρη  ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγψλ. Γηα 

ηνπο νξγαληζκνχο, κηα ζεκαληηθή πηπρή είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπο 

κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. Αλ επηηεπρηεί απηή ε ζπκκφξθσζε, 

δεκηνπξγείηαη έλα νηθνζχζηεκα , ζην νπνίν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Σν IoT-Α ARM παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο  βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο , έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  ζπκβαηή αξρηηεθηνληθή IoT ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο. Δθεί νπνχ πεδία εθαξκνγήο αιιειεπηθαιχπηνληαη, ε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ IoT Αξρηηεθηνληθή Αλαθνξάο δηαζθαιίδεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ιχζεσλ θαη επηηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ λέσλ ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ ηνκέσλ.[
21

] 

 

2.3  Σα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπ ARM 

 

Η ρξήζε ηνπ ARM έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ηα 

εμήο: 

1) Γλσζηηθή ελίζρπζε 

Καηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, έλα 

αξρηηεθηνληθφ κνληέιν αλαθνξάο έρεη ηεηξαπιή ρξήζε. 

Πξψηνλ, βνεζά ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ζπδεηήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη κηα 

γιψζζα φπνπ φινη νη εκπιεθφκελνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ , ε νπνία 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ζχζηεκα, ην πεδίν ρξήζεο, θ.ιπ. Γεχηεξνλ, 

ηα επίπεδα γλψζεσλ πνπ  παξέρνληαη ζε έλα ηέηνην κνληέιν είλαη πςειήο 

εθπαηδεπηηθήο αμίαο, δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ κηα αθεξεκέλε, αιιά θαη ζπγρξφλσο 

ιεπηνκεξή εηθφλα ηνπ ηνκέα ηνπ IoT . Κάηη ηέηνην κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 
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αλζξψπνπο πνπ είλαη  λένη ζηνλ ηνκέα απηφ λα  θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ. Σξίηνλ, ην αξρηηεθηνληθφ κνληέιν αλαθνξάο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο επηθεθαιείο ελφο IoT project  ,λα νξγαλψζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ηηο 

νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην project απηφ. Σν ΙνΣ ARM κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, αιιά θαη  πσο γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε 

δηαθνξεηηθέο «λεζίδεο» δξαζηεξηφηεηαο. Σέηαξηνλ, ην αξρηηεθηνληθφ κνληέιν 

αλαθνξάο απνζθνπεί ζην εληνπηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ΙνΣ 

ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ επεμεξγαζηή, ηελ επηινγή εμσηεξηθνχ 

πξνκεζεπηή, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ήδε αλεπηπγκέλσλ εμαξηεκάησλ θιπ.    

 

2) Μνληέιν αλαθνξάο ΗνΣ – Α ζαλ θνηλή βάζε 

Η  ζέζπηζε θνηλήο βάζεο γηα έλαλ ηνκέα δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ απηφ ζα πξέπεη ε βάζε απηή λα παξέρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα. Η θαζηέξσζε θνηλήο βάζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ 

ΙνΣ νληνηήησλ θαη λα πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Σν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν αλαθνξάο παξέρεη αθξηβψο κηα ηέηνηα θνηλή βάζε γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ ΙνΣ. Οπνηαδήπνηε νκάδα νξακαηίδεηαη λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ΙνΣ 

ζπκβαηφ κε ην ΙνΣ – Α πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

κνληέιν αλαθνξάο. 

 

3) Γεκηνπξγία αξρηηεθηνληθώλ  

Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη ε ρξήζε ηνπ ΙνΣ- Α γηα ηε δεκηνπξγία παξφκνησλ 

αξρηηεθηνληθψλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

δπλαηφηεηα εξγαιείσλ ππνζηήξημεο. Σν πιενλέθηεκα ηεο δεκηνπξγίαο  ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ΙνΣ  αξρηηεθηνληθέο δελ είλαη κφλν ν απηνκαηηζκφο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 

αιιά φηη ε παξαγφκελε αξρηηεθηνληθή ζα παξέρεη εγγελή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα 

ζπζηεκάησλ IoT. 
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4) Ο εληνπηζκόο ησλ δηαθνξώλ 

Όηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα εξγαιεία ζπζηήκαηνο , ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζην IoT ARM, νη ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο παξαγφκελεο αξρηηεθηνληθέο 

απνδίδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξίπησζεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ IoT-Α 

ARM, είλαη δηαζέζηκεο νη πξνβιέςεηο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ 

θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο  γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο επθνιφηεξε. Η ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο είλαη ζίγνπξα 

επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε κηαο αξρηηεθηνληθήο ρσξίο ηε βνήζεηα ελφο 

αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ην IoT ARM θαζνξίδεη κηα ζεηξά απφ 

ηαθηηθέο θαη ζρεδηάδεη επηινγέο  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Όια απηά ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα λα πξνβιεθζεί 

αλ δχν παξαγφκελεο αξρηηεθηνληθέο ζα δηαθέξνπλ θαη ζε πνηα ζεκεία. Σν IoT ARM 

κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αληίζηξνθε ραξηνγξάθεζε. Ήδε ππάξρνπζεο 

αξρηηεθηνληθέο ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηo κνληέιν ΙνΣ ARM θαη λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία δηαθέξνπλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ην 

κνληέιν απηφ. 

 

5) Δπίηεπμε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Δθπιεξψλνληαο πνηνηηθέο απαηηήζεηο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο 

αξρηηεθηνληθήο, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε πξνθιήζεηο ζρεδηαζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη δελ 

ππάξρεη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζε γηα θάζε κία απφ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ (αλαθεξφκαζηε ζε απηέο ηηο ιχζεηο σο επηινγέο ζρεδηαζκνχ), ην IoT 

ARM δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ νπνησλδήπνηε δχν 

αξρηηεθηνληθψλ, αθφκε θαη αλ έρνπλ θνηλφ ζχλνιν απαηηήζεσλ. Παξ 'φια απηά, είλαη 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ ζπζηεκάησλ IoT. Απηφ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζρεδηαζκνχ. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ν ππεχζπλνο πξνζδηνξίδεη θαη θαηαγξάθεη 

ηηο επηινγέο ζρεδηαζκνχ. πγθξίλνληαο ηηο επηινγέο ζρεδηαζκνχ, φηαλ πξνθχπηνπλ 

δχν αξρηηεθηνληθέο, κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη εχθνια, ζε πνηα ζεκεία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί εθ ησλ πζηέξσλ, κε 

ηελ ελζσκάησζε ελφο ζπζηήκαηνο IoT σο ππνζχζηεκα ζε έλα άιιν ζχζηεκα, ή κε 
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ηελ δεκηνπξγία κηαο «γέθπξαο», κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αληίζηνηρνπ άιινπ ζπζηήκαηνο IoT. Παξφια απηά φκσο 

απηέο νη ιχζεηο ζπρλά δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Παξ 'φια απηά, δεκηνπξγψληαο «γέθπξεο» κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ, είλαη ζπλήζσο πνιχ πην απιή δηαδηθαζία απφ ην λα ζρεδηαζηνχλ 

εθ λένπ,  θαη ζπλήζσο κπνξεί λα επηηεπρζεί έλα θαιφ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο . 

 

 

 

6) Υαξηνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θύθινο δσήο ησλ πξντόλησλ 

Παξαπάλσ ζπδεηήζακε γηα ην πψο νη επηινγέο ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηιέγνληαη, είλαη έλα κέζν πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε δχν 

αξρηηεθηνληθέο. Όπσο επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ δχν "μέλσλ" 

αξρηηεθηνληθψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη επηινγέο ζρεδηαζκνχ ζπλδένληαη κε ηηο πνηνηηθέο 

απαηηήζεηο. Αο ππνζέζνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απαηηήζεσλ, 

πξνζδηνξίδνληαη δχν μέλεο κεηαμχ ηνπο επηινγέο ζρεδηαζκνχ, γηα παξάδεηγκα νκάδεο 

επηινγψλ  ζρεδηαζκνχ πνπ νδεγνχλ ζε κε αιιεινεμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο, κνληέια 

δεδνκέλσλ, θ.ιπ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζεί κφλν κηα 

επηινγή  ζρεδηαζκνχ ζηα ζπζηήκαηα πνπ παξάγνληαη θαη ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ 

ζρεδηαζκνχ λα ελζσκαησζεί  ζηελ επφκελε γεληά πξντφλησλ. Έηζη, ην IoT ARM 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξηνγξαθήζεη  ζπζηήκαηα  πνπ ζα θάλνπλ 

ειάρηζηεο αιιαγέο ζηελ επφκελε γεληά πξντφλησλ, ελψ εμαθνινπζεί λα εγγπάηαη κηα 

αηζζεηή βειηίσζε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. Απηή ε 

πξνζέγγηζε βνεζά  ην ζρεδηαζηή λα δηαηππψζεη ζαθείο θαη ηππνπνηεκέλεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί φπσο επίζεο θαη ηνλ θχθιν 

δσήο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

7) πγθξηηηθή αμηνιόγεζε (Benchmarking) 
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Μηα άιιε ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ IoT ARM είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Δλψ ην 

κνληέιν αλαθνξάο θαζνξίδεη  ηε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ζπζηήκαηα / 

αξρηηεθηνληθέο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ, ε αξρηηεθηνληθή αλαθνξάο θαζνξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο (ιεηηνπξγηθέο) απαηηήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα / αξρηηεθηνληθέο. Με ην λα 

ηππνπνηεζεί ε πεξηγξαθή φπσο επίζεο θαη ε ζεηξά θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ, παξέρεη ζηε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο έλα πςειφ επίπεδν δηαθάλεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηψληαο 

απηή ηελ πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνθηεζεί κεγαιχηεξε δηνξαηηθφηεηα γηα 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο θαη ε "αθζνλία" ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχζηεκα θαη πξφηππα αιιειεπίδξαζεο 

ηνπο, επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν απφ ηελ 

άπνςε ηεο ζχλζεζεο θαη δνκήο, αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Η 

πξνζέγγηζε απηή καο δηεπθνιχλεη λα θξίλνπκε ηελ ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.[
22

] 

 

2.4  Ζ  δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ARM 

 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ARM απνηειείηαη απφ κία θχξηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

είλαη ε παξαγσγή ARM. Δληφο ηεο παξαγσγήο ARM δχν είλαη νη ελέξγεηεο πνπ αμίδεη 

λα αλαθεξζνχλ, ε κνληεινπνίεζε ηνκέα, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην IoT 

Μνληέιν Αλαθνξάο, θαη ε ιεηηνπξγηθή κνληεινπνίεζε, ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην 

ζπληειεζηή ζηελ IoT Αξρηηεθηνληθή Αλαθνξάο. Απηή ε δηαδηθαζία ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο απαηηήζεσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζαλ θαηά ηα 

πξψηα ζηάδηα ηνπ IoT-A. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ARM παξνπζηάδεηαη σο έλα 

πξνζρέδην ARM. 

Σν πξνζρέδην ARM αμηνινγείηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο, θαζψο θαη ηα ηερληθά παθέηα εξγαζίαο. Η αμηνιφγεζε 
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απηή ρξεζηκεχεη σο πξψηε χιε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ARM. Με άιια ιφγηα, ην 

IoT-Α project αθνινπζεί ηo θαζηεξσκέλν ζπεηξoεηδή ζρεδηαζκφ θαη ην κνληέιν 

πξσηνηχπσλ. Πέξα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αλάιπζε ηνπ  ηνκέα παξέρεηαη ζην 

ρξήζηε ηεο ARM βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ  εθαξκνγή εηδηθψλ αξρηηεθηνληθψλ 

(βιέπε Δηθφλα 6). Πέξαλ ηνπ φηη είλαη πξνο φθεινο γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ ARM, ε 

δηαδηθαζία απηή έρεη ην δεπηεξεχνλ φθεινο ηεο παξνρήο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή ηνπ ARM. Αθινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ARM ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή, απνθαιχπηνληαη ηα πηζαλά 

θελά θαη νη αζπλέπεηεο . Δπίζεο, ε εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εκβαζχλεη ηελ 

θαηαλφεζή καο γηα ηνλ ηνκέα IoT, θαη παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην 

πνηέο πηπρέο ηνπ ARM ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε. Σέινο, κειεηψληαο ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ARM ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθέο θαη αληίζηξνθα, επαιεζεχεηαη 

ε ρξεζηκφηεηα ηνπ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 6: ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΗΟΣ-Α ARM 

 

Σν ζπεηξνεηδέο κνληέιν πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

ARM, επηιέρζεθε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. Πξψηνλ, θάζε λέα επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο απμάλεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ARM. Γεχηεξνλ, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 



34 

 

βεκάησλ, ε δηάδνζε ηνπ ARM κέζα ζην project μεθηλά πνιχ λσξίο. Η  ελεκέξσζε 

απφ ηηο νκάδεο εμσηεξηθψλ κεξψλ γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο, ιακβάλεηαη έγθαηξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη κπνξεί σο εθ ηνχηνπ λα επεξεάζεη ζεηηθά  ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ARM. Σξίηνλ, ε πξνζέγγηζε απηή ζπληνλίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα ζην  IoT-Α κε εθείλε ησλ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ηερληθή αλάιπζε θαη επίδεημε), ε νπνία αλακέλεηαη λα εληζρχζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ αληαιιαγήο.[
23

] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΗνΣ 

 

Δίλαη αδχλαην λα πξνβιέςεη θαλείο φιεο ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο  ηνπ IoT έρνληαο 

θαηά λνπ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ 

ρξεζηψλ. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνπκε δηάθνξεο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο. Απηέο νη εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη, θαη νη εξεπλεηηθέο 

πξνθιήζεηο είλαη αλαγλσξηζκέλεο. Οη εθαξκνγέο IoT απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηηο εμειίμεηο ζε επξείαο εθαξκνγήο ηερλνινγίεο, φπσο ε  

λαλνειεθηξνληθή θαη ηα cyber-physical ζπζηήκαηα (CPS), εμαθνινπζνχλ λα 

ακθηζβεηνχληαη απφ κηα πνηθηιία ηερληθψλ (δειαδή, επηζηεκνληθψλ θαη ηελ 

ηερλνινγηθψλ), ζεζκηθψλ, θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. Η ιίζηα επηθεληξψλνληαη 

ζηηο εθαξκνγέο πνπ επέιεμε ε IERC-(European Research Cluster on the Internet of 

Things) σο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη παξέρεη ηηο εξεπλεηηθέο 

πξνθιήζεηο γηα απηέο ηηο εθαξκνγέο. Δλψ νη ίδηεο νη εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη  

δηαθνξεηηθέο, νη εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο είλαη ζπρλά  ίδηεο ή παξφκνηεο. ηε 

παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηηο πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο ΙνΣ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα IoT analytics.[
24

] 

                                                 
23

 http://www.iot-a.eu/public/public-documents/copy_of_d1.2/view 
24

 Internet of Things Applications. AIOTI WG01 – IERC Release 1.0, 15th October 2015, Editors: 

Ovidiu Vermesan, SINTEF, Norway, Peter Friess, EC, Belgium 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwJ2aoczQAhXDPxQKHUxLDHUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.internet-of-things-research.eu%2F&usg=AFQjCNF7OKMT8N1m32F8yASQ2vZcBeSOiQ&sig2=Lmqzco87TkyD7PUJiOO-6w&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwJ2aoczQAhXDPxQKHUxLDHUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.internet-of-things-research.eu%2F&usg=AFQjCNF7OKMT8N1m32F8yASQ2vZcBeSOiQ&sig2=Lmqzco87TkyD7PUJiOO-6w&bvm=bv.139782543,d.bGs
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ΔΗΚΟΝΑ 7: ΟΗ 10 ΠΗΟ ΓΖΜΟΦΗΛΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΗΟΣ. 

 (ΠΖΓΉ:HTTPS://IOT-ANALYTICS.COM/10-INTERNET-OF-THINGS-APPLICATIONS/) 

3.1  Έμππλε Πόιε 

 

Μέρξη ην 2020 ζα δνχκε ηελ αλάπηπμε πνιιψλ  δηθηπσκέλσλ, νινθιεξσκέλσλ θαη 

επψλπκα αλαγλσξηζκέλσλ κεγαινππφιεσλ. Με πεξηζζφηεξν απφ ην 60 ηνηο εθαηφ 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ  λα δεη ζε αζηηθέο πφιεηο κέρξη ην 2025, ε αζηηθνπνίεζε 

σο κηα ηάζε ζα έρεη απνθιίλνπζεο επηπηψζεηο θαη επηξξνέο γηα ηε κειινληηθή 

πξνζσπηθή δσή θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. Η ηαρεία επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο πφιεο, ε 

νπνία νδεγείηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζα 

αλαγθάζεη ηα ζχλνξα ηεο πφιεο λα επεθηαζνχλ πξνο ηα έμσ θαη απνξξνθψληαο ηηο 

γχξσ πφιεηο θαη ζρεκαηίδνληαο  κεγαινππφιεηο, ε θαζεκία κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 10 

εθαηνκκχξηα. Μέρξη ην 2023, ζα ππάξρνπλ 30 κεγαινππφιεηο παγθνζκίσο, κε ην 55 

ηνηο εθαηφ ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Ιλδίαο, ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ εμέιημε ησλ έμππλσλ πφιεσλ κε νθηψ 

έμππλεο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ : έμππλε Οηθνλνκία, έμππλα Κηίξηα, 

έμππλε Κηλεηηθφηεηα, έμππλε Δλέξγεηα, έμππλε Πιεξνθνξηθή θαη Σερλνινγία, 

έμππλνο ρεδηαζκφο, έμππλνο Πνιίηεο θαη έμππλε Γηαθπβέξλεζε. Θα ππάξρνπλ 

πεξίπνπ 40 έμππλεο πφιεηο παγθνζκίσο έσο ην 2025. Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ IoT. Η δεκηνπξγία 

ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο ζα νδεγήζεη ηηο πφιεηο ζηε ρξήζε ηνπ IoT. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

πφιεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζρεδφλ ηδαληθή πιαηθφξκα γηα 
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ηελ έξεπλα ηνπ IoT, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο πφιεο δίλνληαο  ιχζεηο 

κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο IoT.[
25

] 

Μηα έμππλε πφιε νξίδεηαη σο κηα πφιε πνπ παξαθνινπζεί θαη ελζσκαηψλεη ηηο 

ζπλζήθεο φισλ ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξφκσλ, 

γέθπξεο, ζήξαγγεο, ζηδεξνδξνκηθέο / ππφγεηεο δηαβάζεηο,  αεξνδξφκηα, ιηκάληα, 

επηθνηλσλίεο, λεξφ, ελέξγεηα, αθφκα θαη κεγάια θηίξηα, κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη 

θαιχηεξα ηνπο πφξνπο ηεο , λα πξνγξακκαηίζεη δξαζηεξηφηεηέο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ηεο, θαη λα παξαθνινπζεί ηηο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο κεγηζηνπνηψληαο 

παξάιιεια ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο. Με πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη ελζσκαησκέλνπο έμππλνπο αηζζεηήξεο, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα ζπιιέγνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εληζρχνληαο ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πφιεο. Γηα παξάδεηγκα, νη πφξνη κπνξνχλ λα 

δεζκεπζνχλ πξηλ απφ κηα κεγάιε δηαθνπή  λεξνχ , ηα ζπλεξγεία πνπ ξίρλνπλ αιάηη 

απνζηέιινληαη κφλν φηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε γέθπξα έρεη  αξρίζεη λα παγψλεη, θαη ε 

ρξήζε ησλ επηζεσξεηψλ κεηψλεηαη, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο δσήο φισλ ησλ 

ππνδνκψλ. Μαθξνπξφζεζκα, νη Έμππλεο πφιεηο ζα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θαη 

ππνδνκέο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχλ 

απηφ-επηζθεπέο, εάλ ρξεηάδεηαη. Γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ν αέξαο, ην λεξφ, θαη νη πξάζηλεο πεξηνρέο ζα παξαθνινπζνχληαη κε 

δηαθξηηηθφ ηξφπν, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα εληζρπκέλε δηαβίσζε θαη έλα πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο πνπ είλαη θαζαξφ, απνηειεζκαηηθφ, θαη αζθαιέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχληαη φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα ζην πιαίζην  κηαο  πην απνηειεζκαηηθήο  

ρξήζεο  φισλ ησλ δηαζέζηκσλ  πφξσλ. 

Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 7. Η αλάπηπμε ηεο 

ΣΠΔ(ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο) γηα ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ 

πφιεσλ» θεξδίδεη έδαθνο ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε κηα κειέηε ηεο Frost & 

Sullivan, ε νπνία επηηείλεηαη απφ ηα πνιπάξηζκα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο,  ρψξαο φπσο θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν .[
26

] Πξσηνβνπιίεο 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ ελέξγεηα θαη ην λεξφ, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηηο ππνδνκέο 

                                                 
25

 Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation , 

Editors Hans Schaffers, Nicos Komninos , Marc Pallot, Brigitte Trousse, Michael Nilsson, Alvaro 

Oliveira https://www-sop.inria.fr/teams//axis/pages/bestpaper/FIA2011t.pdf 
26

 Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City Market, Frost&Sullivan,  
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θαη ηηο πιαηθφξκεο γηα αλνηθηέο πφιεηο, ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

αιιά δελ ππάξρεη ζαθέο επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ έμππλσλ 

πφιεσλ. Σα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε ηε κνξθή δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο,  πξνσζνχλ κηα αλνηθηή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Σερλνινγίεο, φπσο έμππλε κέηξεζε, ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, νη αλνηθηέο 

πιαηθφξκεο, νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πςειήο ηαρχηεηαο θαη ην cloud computing 

είλαη βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ππνδνκήο κηαο έμππλεο πφιεο. Μηα έμππλε πφιε 

είλαη κηα αλεπηπγκέλε αζηηθή πεξηνρή πνπ δεκηνπξγεί βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη πςειή πνηφηεηα δσήο κε ππεξνρή ζε πνιινχο βαζηθνχο ηνκείο: ηελ νηθνλνκία, 

ηελ θηλεηηθφηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηνπο αλζξψπνπο, δηαβίσζε, θαη ηελ δηαθπβέξλεζε. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 8: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΗΑ  ΈΞΤΠΝΖ ΠΟΛΖ  

(ΠΖΓΖ:HTTP://164.100.127.26/AGARTALASMARTCITY/) 

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ IoT, κηα πφιε ζα ελεξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ έλα δσληαλφο 

νξγαληζκφο, πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην 

απηφ, ππάξρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

IoT ζε κηα έμππλε πφιε: 
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 Πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε παξαδνζηαθή νξγάλσζε ησλ πφιεσλ, φπνπ ε θάζε 

δεκφζηα ππεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ην δηθφ ηεο θιεηζηφ θφζκν. Αλ θαη δελ 

είλαη ε ηερλνινγηθή πξφθιεζε , είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά εκπφδηα. 

 Γεκηνπξγία αιγνξίζκσλ θαη ζπζηεκάησλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, 

επηηξέπνληαο έηζη  ρξήζηκε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ ηεο πφιεο. 

 Μεραληζκνί γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο θαη  ζπληήξεζε 

ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δμαζθάιηζε αμηφπηζησλ κεηξήζεσλ απφ κηα πιεζψξα αηζζεηήξσλ θαη  

απνηειεζκαηηθή βαζκνλφκεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αηζζεηήξσλ πνπ 

βξίζθνληαη παληνχ, απφ ιάκπεο έσο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Αιγφξηζκνη θαη πξσηφθνιια ρακειήο ελέξγεηαο. 

 Αιγφξηζκνη γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ζηελ πφιε. 

 Δγθαηάζηαζε θαη ελζσκάησζε ηνπ ΙνΣ ζε κεγάιε θιίκαθα. [
27

][
28

] 

 

 

 

3.2  Έμππλε Δλέξγεηα θαη  Έμππλα Γίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο  

ελέξγεηαο  

 

Τπάξρεη απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηεο 

πνιηηηθήο ζηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ, ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο ππνδνκέο. Γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ν κειινληηθφο ελεξγεηαθφο αλεθνδηαζκφο δελ ζα πξέπεη πιένλ λα 

                                                 
27

 DEVELOPING SMART CITY THROUGH INTERNET OF THINGS, Kalyani.S.Agarkar ,Payal K 

Alizad , Swamini A Chandre , Prajakta P Deshmukh , Prof M.D Nirma 

28
 Smart Cities at the Forefront of the Future Internet, Authors: José M. Hernández-Muñoz, 

Jesús Bernat Vercher, Luis Muñoz, José A. Galache, Mirko Presser, Luis A. Hernández Gómez, 

Jan Pettersson, Springer 

 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-20898-0_32#authors


39 

 

βαζίδεηαη ζε νξπθηέο πεγέο. Οχηε  ε ππξεληθή ελέξγεηα είλαη κηα κειινληηθή επηινγή. 

Καηά ζπλέπεηα ην κέιινλ ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηηο δηάθνξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν 

έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαηαλάισζεο ελέξγεηαο . Δμαηηίαο 

ηεο επκεηάβιεηεο θχζεο ηέηνηνο αλεθνδηαζκφο απαηηεί έλα έμππλν θαη επέιηθην 

ειεθηξηθφ δίθηπν πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζεη ζε δηαθπκάλζεηο ελέξγεηαο 

ειέγρνληαο θαη ξπζκίδνληαο ηηο ειεθηξηθέο πεγέο ελέξγεηαο (παξαγσγή, 

απνζήθεπζε). Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ζα βαζίδνληαη ζε δηθηπσκέλεο έμππλεο ζπζθεπέο 

(ζπζθεπέο, micro-generation εμνπιηζκφο, ππνδνκέο, θαηαλαισηηθά πξντφληα) θαη ζε 

ζηνηρεία ππνδνκήο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

έλλνηεο ηνπ IoT . Μνινλφηη απηφ απαηηεί γλψζε ηεο ζηηγκηαίαο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ησλ κεκνλσκέλσλ θνξηίσλ (π.ρ. ζπζθεπέο, βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο), νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζε επίπεδν πειάηε είλαη κηα θαηάιιειε 

πξψηε πξνζέγγηζε. Tα κειινληηθά δίθηπα ελέξγεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν 

αξηζκφ θαηαλεκεκέλσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε εηθνληθέο 

κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζεο δηαθνπήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θαηαζηξνθψλ, νξηζκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα απνκνλσζνχλ 

απφ ην δίθηπν θαη λα ηξνθνδνηνχληαη κέζα απφ εζσηεξηθέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ηα 

θσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο, νη ζεξκηθέο κνλάδεο, ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή απνζήθεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο .  

Μηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο ηερλνινγίεο επξείαο εθαξκνγήο , φπσο ηα cyber-

physical ζπζηήκαηα, είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ παξαγσγή θαη δηαλνκή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο επίζεο λα είλαη αξθεηά ειαζηηθά, επηηξέπνληαο 

εηεξνγελή ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ,  απφζπξζε απφ ην δίθηπν θαη ηέινο  λα είλαη 

αδηαπέξαζηα  απφ ηπραίνπο ή ζθφπηκνπο ρεηξηζκνχο. Η ελζσκάησζε ηεο κεραληθήο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο  ησλ cyber-physical  ζπζηεκάησλ ζην πθηζηάκελν ειεθηξηθφ 

δίθηπν είλαη κηα πξφθιεζε. Η απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

δεκηνπξγεί ηερληθέο πξνθιήζεηο κε απνηέιεζκα ην ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

λα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπνπο πνπ δελ πξννξίδνληαλ φηαλ ε ππνδνκή είρε ρηηζηεί. 

Καζψο νη ηερλνινγίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνληαη , ε αζθάιεηα παξακέλεη 

έλα θπξίαξρν κέιεκα γηα ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
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πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Οη πξνθιήζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηεπζεηεζνχλ απφ ηηο εθαξκνγέο IoT πνπ ελζσκαηψλνπλ εηεξνγελή 

cyber-physical ζπζηήκαηα. [
29

].[
30

] 

 

ΔΗΚΟΝΑ 9: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΔΝΟ ΈΞΤΠΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   

(ΠΖΓΖ:  HTTPS://SMARTGRIDTECH.WORDPRESS.COM/SMART-GRID/) 

 

Η αλάπηπμε ελφο Έμππλνπ Γηθηχνπ αλακέλεηαη λα εθαξκφζεη κηα λέα έλλνηα ηνπ 

δηθηχνπ κεηάδνζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε δξνκνινγεί απνηειεζκαηηθά ηελ 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε  κε πςειή αζθάιεηα θαη πνηφηεηα πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο  θαλφλεο  αλεθνδηαζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ην  Έμππλν Γίθηπν  

αλακέλεηαη λα είλαη κηα εθαξκνγή ελφο είδνπο "Internet" ζην νπνίν ηα παθέηα 

ελέξγεηαο ζα δξνκνινγνχληαη κε παξφκνην ηξφπν φπσο ηα παθέηα δεδνκέλσλ, φπνπ 

νη δξνκνινγεηέο απηφλνκα απνθαζίδνπλ γηα ηελ θαιχηεξε πνξεία  έηζη ψζηε  ην 

παθέην γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ κε ηα θαιχηεξα επίπεδα αθεξαηφηεηαο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε έλλνηα "Internet of Energy" νξίδεηαη σο κηα ππνδνκή δηθηχνπ 

πνπ βαζίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλνπο θαη δηαιεηηνπξγηθνχο πνκπνδέθηεο επηθνηλσλίαο, 

πχιεο θαη πξσηφθνιια πνπ ζα επηηξέςνπλ κηα ηζνξξνπία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

                                                 
29

 A Review on IOT Based Smart Grid Maninder Kaur and Dr. Sheetal Kalra, 

http://www.sersc.org/journals/IJEIC/vol7_Is3/2.pdf 

 
30

 Role of Internet of Things in the Smart Grid Technology A. R. Al-Ali, Raafat 

Aburukba,http://file.scirp.org/pdf/JCC_2015063011222718.pdf 

http://www.sersc.org/journals/IJEIC/vol7_Is3/2.pdf
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κεηαμχ ηεο ηνπηθήο θαη ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο. 

Απηφ ζα  επίζεο δεκηνπξγήζεη έλα πςειφ επίπεδν ζπκκεηνρήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο  

ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν Internet of Energy (IoE) παξέρεη κηα θαηλνηφκν ηδέα γηα ηε δηαλνκή ελέξγεηαο, ηελ 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επηθνηλσλία. Θα 

επηηξέπεη κνλάδεο ελέξγεηαο λα κεηαθεξζνχλ, φηαλ θαη φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Η 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φια ηα επίπεδα, 

απφ ην ηνπηθέο  κεκνλσκέλεο ζπζθεπέο κέρξη εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Η 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα βειηησκέλε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ γηα ηελ ζηηγκηαία θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη έλα άιινο ππιψλαο ηεο 

κειινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Οη έμππλνη κεηξεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε ζηηγκηαία θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζπζθεπψλ πνπ ζπαηαινχλ 

ελέξγεηα  θαη επίζεο ζα παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. ε έλα Έμππλν Γίθηπν ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζα 

ρεηξαγσγείηαη απφ επκεηάβιεηεο ηηκέο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηε 

ζηηγκηαία δήηεζε (πνπ απνθηήζεθε κε έμππλνπο κεηξεηέο) ζην δηαζέζηκν πνζφ ηεο 

ελέξγεηαο θαη ζηελ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. ε κηα εηθνληθή  

αγνξά ελέξγεηαο, πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο θαη λα ζέηνπλ παξαγγειίεο ζε εηαηξείεο ελέξγεηαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο δειηία θαηξνχ, 

ηνπηθέο θαη επνρηαθέο ζπλζήθεο. [
31

] 

 

Μαθξνπξφζεζκα, ε ειεθηξνθίλεζε ζα γίλεη έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 

Έμππλσλ Γηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα ειεθηξηθά νρήκαηα (Electrical vehicles - 

EV) ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα θνξηίν ελέξγεηαο, θαζψο θαη θηλεηέο απνζήθεο ελέξγεηαο, 

ζπλδεδεκέλα σο IoT ζηνηρεία κε ην Έμππλν Γίθηπν ελέξγεηαο. Σν Έμππλν Γίθηπν 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ δξφκσλ κε 

βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο θπθινθνξίαο. Σα ειεθηξηθά νρήκαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα 

                                                 
31

 The cooperative Internet of Things enabled Smart Grid, Stamatis Karnouskos, 

http://static.voltimum.com/sites/www.voltimum.com.br/files/pdflibrary/05_the_cooperative_internet_t

hings_enabled_smart_grid_201006.pdf 
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ελεξγνχλ σο πεγέο ελέξγεηαο αλαιφγσο κε ηελ θαηάζηαζε θφξηηζεο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ρξήζεο ηνπο θαη ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ 

αθζνλία ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν.  

Απηφ ην ζελάξην βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο IoT δηθηχνπ  κε ηεξάζηην  πιήζνο  

έμππλσλ αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κε 

αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία. Οη θαζπζηεξήζεηο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο φηαλ κηιάκε γηα 

ειεθηξηθνχο  βξφρνπο ειέγρνπ. Αθφκα θη αλ δελ είλαη έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ, ε 

ρακειή δηάρπζε ηεο  ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ ε ηερλνινγία ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ηππνπνηεκέλε ζηνίβα πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο. Όηαλ 

έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα θξίζηκν ηνκέα ηεο δεκφζηαο ππνδνκήο, ε αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη εμαηξεηηθά 

πςειέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ, ηα 

εμαξηήκαηα θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ  ηελ πςειφηεξε 

απφδνζε ζε επίπεδν αμηνπηζηίαο. Θα ρξεηαζηνχλ λέεο ζηξαηεγηθέο  νξγάλσζεο θαη 

εθκάζεζεο γηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ειιείςεηο ηεο 

θιαζηθήο ηεξαξρηθήο έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ. Η λνεκνζχλε ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ 

δελ ρξεηάδεηαη θαη 'αλάγθε λα ελζσκαησζεί ζε φια ηα ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ νη 

δηάθνξεο ζπζθεπέο. Πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ IoT ζα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ έλα κφλν 

βηνκεραληθφ ηνκέα. Οη ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο νηθίαο, ζα 

κνηξάδνληαη ηα δεδνκέλα κέζσ ελεξγεηαθψλ πχιεο νη νπνίεο ζα ειέγρνπλ ηε 

κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. 

To εμειηγκέλν θαη επέιηθην θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ, ε εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη ε 

επεμεξγαζία δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζα θαηαζηνχλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δηαρεηξίζηκν ην πςειφ πνζφ ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ 

δηζεθαηνκκχξηα πεγέο δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα θαη ηα κνληέια δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επέιηθησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 

αμηφπηζηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία . Παξαθάησ αθνινπζνχλ νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο 

πξνθιήζεηο : 

 Απφιπηα αζθαιή  επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο  επεθηαζηκφηεηαο θαη ησλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο . 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  θαη αμηφπηζηνη έμππλνη αηζζεηήξεο / ελεξγνπνηεηέο. 
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 Σερλνινγίεο γηα ηελ αλσλπκία ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ αλεζπρία γηα ηελ 

αζθάιεηα ηδησηηθφηεηαο. 

 Πξνζπάζεηα απνθπγήο ππεξθφξησζεο  ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ιφγσ ηεο 

καδηθήο επεμεξγαζίαο, θηιηξαξίζκαηνο θαη εμφξπμεο  δεδνκέλσλ.  

 Μνληέια θαη  κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε δηαζχλδεζε 

ησλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ηερληθά / νηθνλνκηθά / θνηλσληθά / 

πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα). Δληνπηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλίρλεπζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ  ηνπ 

ζπζηήκαηνο  ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 πζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απην-ίαζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ-

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνηπρίαο  ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

 Δπεθηαζηκφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ αζθαιείαο 

 Σα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζνπλ 

ζσζηά θαη γξήγνξα ζε απμνκεηψζεηο ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο νη αηνιηθέο θαη νη ειηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο.[
32

] 

 

3.3  Έμππλε Κηλεηηθόηεηα θαη Μεηαθνξά 

 

Η ζχλδεζε ησλ νρεκάησλ κε ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγεί κηα πιεζψξα λέσλ 

δπλαηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ θάλνληαο ηελ κεηαθνξά επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε. 

ην πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ Ορεκάησλ (Internet of Vehicles - IOV)  

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ Δλέξγεηαο ( Internet of Energy - IoE), νη 

νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κειινληηθέο ηάζεηο γηα έμππλεο εθαξκνγέο κεηαθνξάο 

θαη  θηλεηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία λέσλ θηλεηψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επθνιία, είλαη εθαξκνγέο πνπ 

ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ επθνιία ζηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Δθπξνζσπψληαο ηελ 

                                                 
32

  Challenges in the Smart Grid Applications: An Overview, authors: Ataul Bari, Jin Jiang, Walid 

Saad,and Arunita Jaekel, 6 February 2014 
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αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ cyber-

physical ζπζηεκάησλ   ζε απηφλνκα νρήκαηα είλαη κηα πξφθιεζε. Δλζσκαηψλνληαο 

ηα αλζξψπηλα δεηήκαηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ πξνβιεςηκφηεηα. Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρεη πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ πσο ζα 

επεξεαζηεί ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ απφ ζπζηήκαηα απηά. Δπηπιένλ, είλαη 

δχζθνιν πξνβιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ νδεγνχο  πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηθηφ πεξηβάιινλ θπθινθνξίαο (δειαδή, νδεγνί θαη ησλ απηφλνκα 

νρήκαηα). Γεδνκέλνπ φηη ηα cyber-physical ζπζηήκαηα έρνπλ γίλεη πην πεξίπινθα θαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εμαξηεκάησλ απμάλεηαη, ε αζθάιεηα ζα ζπλερίζεη λα 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα IoT 

νηθνζπζηήκαηα  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε απηέο ηηο ηερλνινγίεο επξείαο 

εθαξκνγήο.[
33
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ΔΗΚΟΝΑ 10: INTERNET OF VEHICLES – ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ  

(ΠΖΓΖ: HTTP://WWW.ASDC.COM .CN/IC/890.HTM) 

 

Αθνινπζνχλ θάπνηα ζελάξηα εθαξκνγήο ηνπ IoT ζην πιαίζην ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο ηειεκαηηθήο: 

 Πξφηππα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ ηάζε θφξηηζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, θαη πξέπεη λα παξζεί κηα απφθαζε σο πξνο ην αλ 
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ε δηαδηθαζία επαλαθφξηηζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ έλα ζχζηεκα εληφο 

ηνπ νρήκαηνο ή έλα ζχζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζην ζηαζκφ θφξηηζεο . 

 πζηαηηθά γηα ηελ ακθίδξνκε ιεηηνπξγία θαη επέιηθηε ηηκνιφγεζεο ηεο 

ειεθηξηθή ελέξγεηαο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 Σν IoT σο αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

νρήκαηνο: Ήδε ζήκεξα νξηζκέλεο ηερληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πινήγεζεο  ησλ νρεκάησλ παξαθνινπζνχληαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην 

θέληξν εμππεξέηεζεο ή ην γθαξάδ επηηξέπνληαο λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ε απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε, ε ζηηγκηαία ππνζηήξημε 

θαη έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα δεδνκέλα 

απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην φρεκα, ζπιιέγνληαη απφ κηα 

«έμππλε» κνλάδα θαη ζηέιλνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην θέληξν 

εμππεξέηεζεο. 

 To IoT επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο: Σα 

απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο θίλεζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπληνληζκφ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππνδνκή ηνπ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κηαο έμππλεο πφιεο . Δπηπιένλ νδηθή ηηκνιφγεζε θαη 

θφξνο ζηάζκεπζεο  είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πεξαηηέξσ  ακνηβαία επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ  ππνδνκψλ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ. 

 To IoT δεκηνπξγεί λέα ζελάξηα ησλ κεηαθνξώλ (πνιπηξνπηθέο 

κεηαθνξέο): ε απηά ηα ζελάξηα, π.ρ. νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζα ζεσξνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πάξνρνη θηλεηηθφηεηαο θαη φρη νη θαηαζθεπαζηέο 

νρεκάησλ. ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε κηα βέιηηζηε ιχζε γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ απφ ην ζεκείν ην Α ζην ζεκείν Β, κε βάζε φια ηα δηαζέζηκα 

θαη θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο. Έηζη, κε βάζε ηελ ζηηγκηαία θαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο ε ηδαληθή ιχζε κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο νρεκάησλ, 
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θνηλή ρξήζε  νρεκάησλ, ζηδεξφδξνκνη, θαη άιια κέζα κεηαθνξάο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απξφζθνπηε ρξήζε ε έγθαηξε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο), ε δηαζεζηκφηεηα ζα πξέπεη λα επαιεζεπηεί θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

κέζα απφ on-line θξαηήζεσλ ,ζε αιιειεπίδξαζε κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο κίαο  Έμππλεο Πφιεο. 

 Απηόλνκε νδήγεζε θαη δηαζύλδεζε κε ηηο ππνδνκέο: Σα απηφλνκα 

νρήκαηα είλαη ζήκεξα ζε πξσηφηππε θάζε. Δμεηδηθεπκέλα  ηζηπ  βνεζνχλ ηα 

νρήκαηα λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο , αληρλεχνληαο πεδνχο, 

θαλάξηα, ζπγθξνχζεηο θαη νδηθέο ισξίδεο. Σα θαζήθνληα απηά αξρηθά ζα 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλαλ νδεγφ ζε αζπλήζηζηεο ζπλζήθεο, αληί λα 

αλαιάβνπλ πιήξε ηνλ πιήξε έιεγρν. 

Απηά ηα ζελάξηα δελ είλαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαη δείρλνπλ ην πιήξεο 

δπλακηθφ ηνπο φηαλ ζπλδπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

Σα έμππλα ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην ρξήζηε (π.ρ.. Θέζε, 

πξννξηζκφ θαη ρξνλνδηάγξακκα, θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζέζε, ρξήζεο ελέξγεηαο,  

πξνθίι νδήγεζεο) θαη αιιειεπηδξνχλ κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, δηαρείξηζε ζηάζκεπζεο, θνηλή ρξήζε νρεκάησλ, ππνδνκέο 

θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ).  

Η έλλνηα ηνπ Internet of Vehicles (IoV) είλαη ην επφκελν βήκα γηα ηηο κειινληηθέο 

έμππλεο εθαξκνγέο κεηαθνξάο θαη θηλεηηθφηεηαο θαη απαηηεί ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θηλεηψλ νηθνζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

επθνιία ησλ εθαξκνγψλ κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα, ε 

θηλεηηθφηεηα θαη ε επθνιία ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο. Οη Έμππλνη αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο νδηθέο ππνδνκέο θαη ζηηο 

ππνδνκέο ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δξφκν 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο, ηηο  θαηξηθέο ζπλζήθεο, θιπ. Απηφ απαηηεί 

ηζρπξνχο αηζζεηήξεο (θαη ελεξγνπνηεηέο) νη νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαδψζνπλ 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Σέηνηα 

αμηφπηζηε επηθνηλσλία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο M2M ηα 

νπνία ζεσξνχλ ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα . Η αλακελφκελε 

κεγάιε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Η ζπλνιηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο θαη ε ρξήζε ηεο 
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ελέξγεηαο ίζσο επηηεπρζεί κε ζπιινγηθή νξγάλσζε κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ 

νρεκάησλ. Η (δηεζλήο) ηππνπνίεζε ησλ ζηνηβψλ πξσηνθφιινπ θαη ησλ δηεπαθψλ 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ  νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ νκαιή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ. 

Όηαλ αζρνινχκαζηε κε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζέζεηο ησλ νδεγψλ, ηνπο 

πξννξηζκνχο, ηηο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, νη αλεζπρία γηα  

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο απφθηα πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα. Η αλεζπρία απηή 

κπνξεί αθφκε θαη λα γίλεη εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε  ηέηνησλ ηερλνινγηψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, αζθαιή  κνλνπάηηα επηθνηλσλίαο, αιιά θαη δηαδηθαζίεο πνπ εγγπψληαη ηελ 

αλσλπκία θαη ηελ απφ-πξνζσπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απνθηνχλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

Οξηζκέλεο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο: 

 Αζθαιήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νρεκάησλ, θαη  ηνπ νρήκαηνο  πξνο ηελ  

ππνδνκή. 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  θαη αμηφπηζηνπο έμππλνπο αηζζεηήξεο θαη 

ελεξγνπνηεηέο ζε νρήκαηα θαη ππνδνκέο . 

 Σερλνινγίεο γηα ηελ αλσλπκία ησλ δεδνκέλσλ  

 Δληνπηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο -

Αλίρλεπζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ  ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Σερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απην-νξγάλσζε θαη ηελ δπλακηθή 

δηακφξθσζε ησλ ππνδνκψλ  

 Δμαζθάιηζε επαξθνχο επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο θαη αζθαιή αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνδνκψλ .[
34

],[
35

] 
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Η άλνδνο ηνπ ξφινπ ηνπ Wi-Fi ζηνλ νηθηαθφ απηνκαηηζκφ έρεη θπξίσο πξνθχςεη 

ιφγσ ηεο δηθηπσκέλεο θχζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ, φπνπ 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (ηειενξάζεηο θαη δέθηεο AV, θηλεηέο ζπζθεπέο, θιπ) έρνπλ 

αξρίζεη λα γίλνληαη κέξνο ηνπ IP  δηθηχνπ ζην ζπίηη, αιιά θαη ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

ξπζκνχ πηνζέηεζεο ησλ θηλεηψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ (smartphones, ηακπιέηεο, 

θιπ). Πνιινί νξγαληζκνί εξγάδνληαη γηα λα εμνπιίζνπλ ηα ζπίηηα κε  ηερλνινγία πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ κία κφλν ζπζθεπή γηα λα ειέγρνπλ 

φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Οη ιχζεηο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε, ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ηελ ππνβνεζνχκελε 

δηαβίσζε, ηελ άλεζε θαη ηελ επθνιία. Οη ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε αλνηθηέο 

πιαηθφξκεο  ρξεζηκνπνηνχλ έλα δίθηπν έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπηηηνχ. Απηνί νη αηζζεηήξεο 

παξαθνινπζνχλ ζπζηήκαηα φπσο ε παξαγσγή ελέξγεηαο θαη κέηξεζε  ε ζέξκαλζε, ν 

εμαεξηζκφο θαη ν θιηκαηηζκφο, ν θσηηζκφο, ε αζθάιεηα θαη δείθηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη δηαηίζεληαη κέζα απφ 

κηα ζεηξά κεζφδσλ πξφζβαζεο, φπσο νη νζφλεο αθήο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη 

browsers . Οη ππεξεζίεο δηθηχσζεο παξέρνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε ππεξεζίεο 

streaming  ή αλαπαξαγσγήο ηνπ δηθηχνπ, ελψ γίλνληαη έλα κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζπζθεπήο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Σαπηφρξνλα νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα  θνξεηφ ζχζηεκα ειέγρνπ  

ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν. Καη νη δχν ηχπνη ζπζθεπψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πχιεο γηα εθαξκνγέο  IoT.[
36
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ΔΗΚΟΝΑ 11: ΣΟ ΔΞΤΠΝΟ ΠΗΣΗ  

(ΠΖΓΖ:HTTP://ROUAMAT.COM/TO-EXIPNO-SPITI-INE-ETIMO-GIA-CHRISI/  ) 

 

ην πιαίζην απηφ, πνιιέο εηαηξείεο εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο  

πιαηθνξκψλ  πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε θηεξίσλ κε ηελ 

ςπραγσγία, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελέξγεηαο θαη 

επίβιεςε κέζσ αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ  ζην ζπίηη θαη ζηα θηήξηα γεληθφηεξα. Οη 

εθαξκνγέο IoT πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε cloud analytics ηα νπνία αλαιχνπλ 

αλφκνηα ζεκεία δεδνκέλσλ, ζα βνεζήζνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο εγθαηαζηάζεσλ λα 

γίλνπλ πνιχ πην δξαζηήξηνη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ. Απφ ηερλνινγηθήο 

άπνςεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα ελφο έμππλνπ 

θηηξίνπ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζπζρέηηζε 

ησλ ζπζηεκάησλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο. Γηα θάζε επίπεδν 

(Δηθφλα 12), είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο, ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 12: ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΝΟ ΈΞΤΠΝΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ  

(ΠΖΓΖ: HTTPS://OPENI.NLM.NIH.GOV/DETAILEDRESULT.PHP?IMG=PMC4118407_SENSORS-14-

09582F1&REQ=4) 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ θηηξίνπ  (δειαδή, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

θηεξίνπ, ν δηαρεηξηζηήο, νη έλνηθνη) δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα φπσο, πνηνο πιεξψλεη 

αξρηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νπνίνο ζπιιέγεη ηα νθέιε ζε βάζνο ρξφλνπ. Η 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο 

επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη εκπνδίδεη ηα λέα θηίξηα λα σθειεζνχλ 

απφ ηηο ηερλνινγίεο απηέο. Απφ ηα επίπεδα ηνπ έμππλνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ πνιιέο 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνζπζηήκαηα. Σν ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ έρεη θαηαθέξεη λα παξέρεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηνπο 

ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ. Η εηθφλα 13  παξνπζηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 13: ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΈΞΤΠΝΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ  

(ΠΖΓΖ: HTTPS://WWW .RESEARCHGATE.NET/FIGURE/298419990_FIG3_FIGURE13-SMART-BUILDING-

SERVICES-TAXONOMY) 

 Η έληαμε ησλ cyber-physical ζπζηεκάησλ ηφζν εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη ζε 

εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζα απαηηήζεη  ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Όπσο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ζα είλαη κηα θξίζηκε 

πξφθιεζε. ε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ δηθηχνπ  νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο ζηα θηίξηα απμάλνληαο ηηο αλέζεηο ησλ ελνίθσλ, θαη ηελ κεηψλνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή δήηεζε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  Δθηφο απφ ηα πξνθαλή νηθνλνκηθά 

θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ελ ιφγσ έμππλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ζα επηηεπρζνχλ θαη άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα. Κάπνηα απφ 

απηά είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ, ε ηνπνζέηεζε παξαθνινχζεζεο, ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηεξίνπ ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο θηεξίσλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο 

θαη  άιινπο ρξήζηεο ησλ θηεξίσλ, λα δηαρεηξηζηνχλ  ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο. 
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Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ Internet ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  

παξέρνπλ  πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή θιάζε ησλ 

θηηξίσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, απφ έλα θνξεηφ ππνινγηζηή ή έλα smartphone 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. ηα πιαίζηα ηνπ κειινληηθνχ «Internet of Things», ηα 

Έμππλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κέξνο ελφο πνιχ 

κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο εγθαηαζηάζεσλ ζε θηίξηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ πξνκεζεηψλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

Βαζίδνληαη ζηελ ππνδνκή ησλ πθηζηάκελσλ Intranets θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα πξφηππα κε άιιεο ζπζθεπέο πιεξνθνξηθήο.  ηα πιαίζηα 

απηά, ην κεησκέλν θφζηνο θαη ε αμηνπηζηία ησλ αζχξκαηα  αηζζεηήξσλ θάλνπλ ηνλ 

απηνκαηηζκνχ θηηξίσλ πην απνδνηηθφ, πξνζθέξνληαο πνιιά νθέιε.[
37

],[
38

] 

 

3.5 Έμππλε Ληαληθή θαη Logistics 

 

Σν Internet of Things δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλ 

ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εμεηάδνληαο ην ζσζηφ πξφζσπν, ην 

ζσζηφ πεξηερφκελν ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ην ζσζηφ κέξνο. Μηα εμαηνκηθεπκέλε 

εκπεηξία είλαη απηφ πνπ νη ρξήζηεο ςάρλνπλ ζην ζεκεξηλφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Η 

ζπλδεζηκφηεηα είλαη ην θιεηδί γηα λα ζπλδεζεί θάπνηνο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

νπνπδήπνηε κε νπνηεζδήπνηε ζπζθεπέο. Η πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

                                                 
37

 Smart Buildings Using IoT Technologies B.S. Brad  , M. M. Murar 

 
38

 Internet of Things for smart homes and buildings, Opportunities and Challenges, authors: Hemant 

Ghayvat, Subhas Mukhopadhyay, Jie Liu, Arun Babu, Md Eshrat E Alahi, Xiang Gui 
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ΔΗΚΟΝΑ 14:  ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ   

(ΠΖΓΖ: HTTP://WWW.IBTIMES.COM/CISCO-INTERNET-EVERYTHING-IOE-16-TRILLION-RETAIL-OPPORTUNITY-

1542910) 

 

Γηα λα ζπκβαδίζνπλ κε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο, νη ιηαλνπσιεηέο πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ έμππλεο, ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

πλδένληαο ηα πάληα, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ κέρξη ηε δηαθήκηζε, 

νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νξαηφηεηα ζηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη εχζηξνθα ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Η 

πξφθιεζε είλαη λα βξεζεί κηα θιηκαθνχκελε, αζθαιήο, δηαρεηξίζηκε πνξεία πξνο ηελ 

αλάπηπμε φισλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο αηζζεηήξεο, θάξνπο, ζπζθεπέο ζάξσζεο, θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο IoT, γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ εζσηεξηθά: ηελ απνγξαθή, ηνπο πφξνπο, ην 

πξνζσπηθφ, ηελ δηαρείξηζε analytics, ηνλ απηνκαηνπνηεκέλν αλεθνδηαζκφ, ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη πνιιά άιια. Σα Big Data πνπ παξάγνληαη 
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πξνζθέξνπλ ζηνπο ιηαλνπσιεηέο κηα πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ πψο ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο ηα πξντφληα ηνπο, νη πειάηεο, νη ζπλεξγάηεο, νη εξγαδφκελνη θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο . [
39

] 

 

3.6 Έμππλν Δξγνζηάζην θαη Έμππλε Βηνκεραλνπνίεζε 

 

Ο ξφινο ηνπ Internet of Things γίλεηαη πην εμέρσλ ζην λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ζπζθεπέο θαη κεραλέο, νη νπνίεο ζηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ, ήηαλ 

θξπκκέλεο ζε θαιά ζρεδηαζκέλα ζηιφ. Απηή ε εμέιημε ζα επηηξέςεη ζηηο ηερλνινγίεο 

Internet  λα δηεηζδχζνπλ  πεξαηηέξσ ζηα ςεθηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Σν 

IoT ζα ζπλδέζεη ην εξγνζηάζην κε έλα εληειψο λέν θάζκα εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαγσγή. Απηφ ην θάζκα ζα θπκαίλεηαη απφ ηε ζχλδεζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κε ην έμππλν δίθηπν, ην δηακνηξαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο σο 

ππεξεζία ή ηε κεγαιχηεξε επειημία θαη ειαζηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο 

ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ. Με απηή ηελ έλλνηα, ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα απφ ηα πνιιά Internets of Things (IoT), ζαλ έλα λέν 

νηθνζχζηεκα γηα πην έμππλε θαη πην απνδνηηθή παξαγσγή. 

Απηφ ην πξψην επαλαζηαηηθφ βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο  έμππλνπ εξγνζηαζίνπ 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηξέπνληαο  πξφζβαζε ζηνπο ζεκεξηλνχο 

εμσηεξηθνχο θνξείο κε ζθνπφ λα αιιειεπηδξνχλ κε έλα IoT ζχζηεκα παξαγσγήο. 

Απηνί νη θνξείο ζα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ εξγαιείσλ 

παξαγσγήο (π.ρ. κεραλέο, ξνκπφη), θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο (π.ρ. ηε 

ξνή ησλ πιηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο), θαη ηνπο παξάγνληεο 

ζπληήξεζεο θαη επαλεμνπιηζκνχ. Μηα ηέηνηα αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζε IoT, ε 

νπνία πξνθαιεί ηελ ηεξαξρηθή θαη θιεηζηή ππξακίδα απηνκαηηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ, 

ζα επηηξέπεη ζηνπο παξαπάλσ θνξείο λα εθηεινχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο  ζε πνιιαπιψλ 

βαζκίδσλ  ζπζηήκαηα παξαγσγήο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο 

ηνπ αχξην δελ ρξεηάδεηαη λα νξίδνληαη ζε έλα ζπλπθαζκέλν θαη απζηεξά 

ζπλδεδεκέλν ηξφπν κε ην θπζηθφ ζχζηεκα, αιιά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

                                                 
39

 Uckelmann D.: A Definition Approach to Smart Logistics. S. Balandin et al. (Eds.): Next Generation 

Teletraffic and Wired/Wireless Advanced Networking ,Springer-Verlag, 2008  
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ππεξεζίεο ζε έλαλ θνηλφ θπζηθφ θφζκν. Η θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν εθαξκνγήο ζα 

κπνξνχζε λα απμεζεί κε ηνλ ίδην βαζκφ κεγέζνπο φπσο νη ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο 

ή Apps, νη νπνίεο έρνπλ εθηνμεπζεί απφ ηελ έλαξμε ησλ smart phones. Οη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρξήζε ηνπ ηεξάζηηνπ πνζνχ ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ησλ 

business analytics, ησλ ππεξεζηψλ cloud, ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πνιιά άιια ψζηε λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγνληαη. Απηέο νη 

ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ big data θαη business analytics, ππεξεζίεο cloud, 

ελζσκαησκέλε ηερλνινγία, δίθηπα αηζζεηήξσλ/ ηερλνινγία αλίρλεπζεο, RFID, GPS, 

M2M, θηλεηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη ηερλνινγία αλαγλψξηζεο ηαπηφηεηαο, αζχξκαην 

δίθηπν θαη ηππνπνίεζε. 

Έλαο βαζηθφο θαηαιχηεο ζε απηή ηελ έμππλε, επέιηθηε θαη ICT (Information and 

communications technology ) παξαγσγή έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξηδφκαζηε θαη 

έρνπκε πξφζβαζε ζηνλ θπζηθφ θφζκν, φπνπ νη αηζζεηήξεο, νη ελεξγνπνηεηέο, θη 

επίζεο ε κνλάδα παξαγσγήο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ίδηεο 

ή έζησ παξφκνηεο IoT  δηεπαθέο θαη ηερλνινγίεο. Απηέο νη ζπζθεπέο παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε έλαλ θαιά δνκεκέλν ηξφπν, θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

ελνξρεζηξψλνληαη γηα έλα πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ παξάιιεια. Η ζχγθιηζε 

ησλ κηθξνειεθηξνληθψλ θαη ησλ κηθξνκεραληθψλ κεξψλ κέζα ζε κηα αηζζεηήξηα 

ζπζθεπή, ε παληαρνχ παξνπζία ησλ επηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε ηεο κηθξφ-

ξνκπνηηθήο, ε παξακεηξνπνίεζε πνπ έγηλε δπλαηή απφ ινγηζκηθφ ζα αιιάμεη 

ζεκαληηθά ηνλ θφζκν ηεο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ, ε επξχηεξε δηείζδπζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζε πνιιά πεξηβάιινληα είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηαηί απηά ηα 

πεξηβάιινληα παίξλνπλ ην ζρήκα νηθνζπζηεκάησλ. Μεξηθέο απφ ηηο θχξηεο 

πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα cyber-physical ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα, ηελ  νινθιήξσζε δηθηχνπ θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ κεραληθήο. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δπζθνιεχνληαη λα δηθαηνινγήζνπλ 

επηθίλδπλεο, αθξηβέο θαη αβέβαηεο επελδχζεηο γηα κηα έμππλε θαηαζθεπή ζηελ εηαηξία 

ε ζην εξγνζηάζην. Οη αιιαγέο ζηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαηαζθεπήο ζπκβαίλνπλ αξγά, εκπνδίδνληαο  ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο. 

πζηήκαηα ειέγρνπ πξν ςεθηαθήο επνρήο ζπάληα αληηθαζίζηαληαη επεηδή είλαη 

αθφκε ιεηηνπξγηθά. Μεηαζθεπάδνληαο απηά ηα ππάξρνληα εξγνζηάζηα κε cyber-

physical ζπζηήκαηα είλαη δχζθνιν θαη αθξηβφ. Η έιιεηςε κίαο εληαίαο βηνκεραληθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ δηαρείξηζε παξαγσγήο νδεγεί ζε πξνζαξκνζκέλν ινγηζκηθφ ή 
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ζηε ρξήζε κηαο ρεηξνθίλεηεο πξνζέγγηζεο. Τπάξρεη επίζεο ε αλάγθε κηαο 

ελνπνηεκέλεο ζεσξίαο γηα κε νκνγελή ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη  επηθνηλσλίαο. [
40

] 

 

3.7 Έμππλε Γεσξγία θαη Δθηξνθή 

 

Οη θαλνληζκνί γηα ηελ γηα ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ θαη ηηο 

θηλήζεηο ηνπο απαηηνχλ ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ΙνΣ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

αλίρλεπζε  ησλ δψσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα 

θξνπζκάησλ κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ρψξεο 

δίλνπλ επηδνηήζεηο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ζε έλα θνπάδη, ζε θάξκεο κε 

βννεηδή, πξφβαηα, θαη θαηζίθεο. Καζψο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ είλαη 

δχζθνινο, ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα απάηεο. Έμππλα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε απηήο ηεο απάηεο. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο, νη αζζέλεηεο ησλ δψσλ κπνξεί λα 

ειεγρζνχλ, λα εξεπλεζνχλ, θαη λα πξνιακβάλνληαη. Η επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ 

δψσλ ζε εζληθφ, ελδνθνηλνηηθφ θαη δηεζλέο εκπφξην έρεη ήδε θαζηεξσζεί, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ε ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ή ειέγρνληαη απφ επίζεκν 

νξγαληζκφ έιεγρνπ αζζελεηψλ είλαη επίζεο δπλαηή. Σα δείγκαηα αίκαηνο θαη ηζηνχ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα, θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ δψσλ, 

φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ρσξψλ κπνξεί ,επίζεο, λα πηζηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε 

ηνπ IoT.  
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 IoT Applications — Value Creation for Industry,Nicolaie L. Fantana, Till Riedel, Jochen Schlick, 
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ΔΗΚΟΝΑ 15: INTERNET OF THINGS – ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΈΞΤΠΝΖ ΦΑΡΜΑ 

(ΠΖΓΉ: HTTP://WWW.NESTA.ORG.UK/NEWS/PRECISION-AGRICULTURE) 

Με ην ηελ ρξήζε ηνπ ΙνΣ, νη γεσξγνί ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαδίδνπλ ηηο 

θαιιηέξγεηεο απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο φρη κφλν ζε κηα κηθξή πεξηνρή φπσο νη 

αλνηρηέο αγνξέο ή ηα θαηαζηήκαηα, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απηφ ζα 

αιιάμεη ην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ε νπνία απαξηίδεηαη θπξίσο απφ 

κεγάιεο εηαηξείεο, ηψξα, ζε κηα πην άκεζε, κηθξφηεξε αιπζίδα κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.[
41

] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΟ IoT ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

 

4.1 Internet of Medical Things (IoMT) 

 

To Internet of Medical Things (IoMT) επηηξέπεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κεραλψλ θαη 

επεκβαηηθέο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πνπ ζα κεηακνξθψζνπλ ξηδηθά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία, ζην εγγχο 

κέιινλ. Δπηπιένλ, ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζα 

εληζρχζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο απνηέιεζκα, 

ην πνζνζηφ πηνζέηεζεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά  λα θηάλεη ζηα $ 156 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2020. 

Παξέρνληαο  αηνκηθά δεδνκέλα κε γλψκνλα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη 

βειηηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο ζχκθσλα κε ηελ θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ, ην IoMT ζα 

πξνσζήζεη ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα θαη ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, 

πξφζθαηεο έξεπλεο [
42

]ζε αηζζεηήξεο, δίθηπα, ζχλλεθν, θηλεηηθφηεηα θαη κεγάια 

πεδία δεδνκέλσλ, ζα νδεγήζνπλ ζε πξνζηηέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ζπλδεδεκέλα 

νηθνζπζηήκαηα  πγείαο.[
43

] 

Σν IoT πξνζθέξεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο θαη θέξλεη επαλάζηαζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζην θνληηλφ κέιινλ. Μπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε έλα επξχ 

θάζκα ησλ ζπζθεπψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ, γηα παξάδεηγκα, [
44

]ηελ 

απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ ζηα λνζνθνκεία θαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζην ζπίηη. Πξάγκαηη, ε απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε πξνζθέξεη 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη, 
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ηαπηφρξνλα, ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε γίλεηαη νινέλα θαη πην δαπαλεξή, θαζψο νη αζζελείο απαηηείηαη λα 

παξακείλνπλ ζην λνζνθνκείν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ησλ ζπζθεπψλ κε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο IoT, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο θαη ηε 

δηαβίβαζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, 

φρη κφλν ζα κεησζεί ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αιιά επίζεο 

ζα επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πγείαο πξηλ γίλνπλ θξίζηκα.[
45

]. 

Tα ηειεπηαία ρξφληα, απηφ ην πεδίν έρεη πξνζειθχζεη κεγάιε πξνζνρή απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

ζεσξψληαο δηάθνξα πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ πιένλ πνιιέο 

εθαξκνγέο, ππεξεζίεο θαη ηα πξσηφηππα ζηνλ ηνκέα. Η εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζηελ IoT 

κε βάζε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλνπλ αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ θαη 

πιαηθνξκψλ, λέεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα, κεηαμχ άιισλ. Χζηφζν, ην IoT παξακέλεη ζηα ζπάξγαλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ε απηφ ην ζηάδην, κηα εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο 

ηξερνπζψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην ΙνΣ, ζην πιαίζην ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη πνιχ ρξήζηκε .[
46

,
47

,
48

,
49

,
50

,
51

,
52

,
53

,
54

,
55

] 
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4.2  Σα νθέιε ηνπ IoMT 

 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ IoMT ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη: 

1)Μείσζε ηνπ θόζηνπο  πεξίζαιςεο 

Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ IoMT , ε πγεία ησλ αζζελψλ κπνξεί λα ειεγρζεί ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, απνθεχγνληαο άζθνπεο επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο. Με  θξνληίδα ζην 

ζπίηη είλαη πιένλ κηα δηαζέζηκε επηινγή . 

 

2) Βειηησκέλα απνηειέζκαηα αζζελώλ 

Βαζηδφκελνη ζε κηα πεξηεθηηθή βάζε γλψζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ 

πξνεγνχκελα θξνχζκαηα ηεο λφζνπ θαη απφ απνδεδεηγκέλε έξεπλα [
56

], νη 

θξνληηζηέο θαη νη γηαηξνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηαηξηθή βαζηζκέλε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

δίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ  έγθαηξε θξνληίδα θαη ηε 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ζε πξψηκν ζηάδην. 
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3) Γηαρείξηζε ηεο λόζνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ε έλα ζπλδεδεκέλν πεξηβάιινλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  κε ζπλερή 

απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε, νη αζζελείο κπνξνχλ λα ζεξαπεχνληαη πξνιεπηηθά 

πξηλ επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζή ηνπο. Απηφ δελ βνεζά κφλν ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, 

αιιά  κεηψλεη θαη ην θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο. Η έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ 

«ζεξαπεία» ζηελ «επεμία». Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: Γηα ηνπο βαξέσο 

πάζρνληεο, ηελ παηδηαηξηθή θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, ην  IoMT πξνζθέξεη κηα πην 

εχθνιε δσή. Οη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα δνπλ αλεμάξηεηα νπνπδήπνηε επηζπκνχλ, 

ελψ ζα παξαθνινπζείηαη  απφ απφζηαζε ε ηαηξηθή θαηάζηαζε ηνπο. 

 

4) Βειηησκέλε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

Όζνλ αθφξα  ηνπο αζζελείο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην IoMT θαζηζηά πηζαλφ λα 

έρνπλ κηα πινπζηφηεξε θαη πην ζηελή εκπινθή κεηαμχ ηνπο. Η απηνκαηνπνίεζε ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαζηζηά δπλαηή ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε αθξίβεηα, εγθαίξσο 

θαη κε ηελ ειάρηζηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ 

θαιχηεξε νπηηθή ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ηελ πξφνδν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο.[
57

] 

 

4.3  Δθαξκνγέο ηνπ ΗνΜΣ 

 

Οη πθηζηάκελεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε ζπζθεπέο IoMT 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ βειηηψζεσλ φπσο  είλαη νη αηζζεηήξεο, νη 

κεηαηξνπείο ζήκαηνο, θαη ηα  κφληεκ επηθνηλσλίαο. Οη ζπζθεπέο IoMT ππάξρνπλ ζε 

δηάθνξεο κνξθέο φπσο, νη έμππλεο wearable ζπζθεπέο, ηαηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο 

ρξήζεο , ζπζθεπέο πεξίζαιςεο θαη smartphone εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 
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νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ηαηξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Δθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ πγείαο, έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, 

ηελ πξνψζεζε εθγχκλαζεο, θαη ηελ απνκαθξπζκέλε παξέκβαζε ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο. Οξηζκέλνη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ IoMT είλαη νη εμήο: 

1) Γηαρείξηζε ρξόλησλ αζζελεηώλ 

Οη IoMT ζπζθεπέο πξνζθέξνπλ πνιιά ππνζρφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ λνζεξψλ  αζζελεηψλ φπσο ε ππέξηαζε, ε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο. Σέηνηεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ φπσο ε αξηεξηαθή πίεζε, ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην 

αίκα , ην βάξνο θαη νη ζπγθεληξψζεηο ειεθηξνιπηψλ κέζα ζην ζψκα. Σα δσηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη  ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ απηέο ηηο ζπζθεπέο, 

επεμεξγάδνληαη κε πνιχ πξνζνρή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  κειινληηθέο 

αιιαγέο ηεο ζεξαπείαο θαη αιιαγέο ηεο δφζεο ησλ θαξκάθσλ, φπσο επίζεο, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Δπηπιένλ, ε 

ζπιινγή ηέηνησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηε κειέηε ηεο επηδεκηνινγηθήο 

ηάζεο ησλ αζζελεηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ.[
58

] 

 

2) Απνκαθξπζκέλε θξνληίδα θαη παξαθνινύζεζε 

Σα δεδνκέλα απφ ηηο ζπζθεπέο δηθηχνπ θαηαρσξνχληαη ζε κηα θεληξηθή βάζε πνπ 

βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνχ. Η ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ αζζελή επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

αλαιχνληαο λέα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα θαη απνθαζίδνληαο ηε 

κειινληηθή πνξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αζζελή. Απηά ηα έμππλα ζπζηήκαηα 

βνεζνχλ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ λα κεηαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο δξνκνιφγεζεο, 

ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηνκέα ζε κεραλέο IoMT, 

εμνηθνλνκψληαο έηζη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πφξσλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ. Δπηπιένλ, ε εμ απνζηάζεσο 

παξαθνινχζεζε νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ηνπ κέινπο θαη ηελ 

                                                 
58

 Leveraging the Internet of Things to Revolutionize Healthcare and Wellness, Prabhu Venkatramanan 

,Iyappan Rathina ,http://feeds2.feedburner.com/tcswhitepapers 
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αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σν ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο Body-Guardian Heart είλαη έλα απφ ηα πην 

γλσζηά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαξδηαθήο 

ιεηηνπξγίαο , ην νπνίν δηαρσξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο   γηα ηε κεηάδνζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ, εμαζθαιίδνληαο αμηνπηζηία.[
59

],[
60

] 

 

ΔΗΚΟΝΑ 16  :ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

BODY-GUARDIAN HEART  

(ΠΖΓΖ: HTTP://WWW.PREVENTICESOLUTIONS .COM/TECHNOLOGIES/PATIENT-CARE.HTML) 

 

3) Δπεμία θαη πξνιεπηηθή θξνληίδα 

Οη IoMT ζπζθεπέο έρνπλ δηεπθνιχλεη ηελ επνπηεία ηεο πγείαο κε ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο γηα ηε δηαηξνθή, ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

                                                 
59

  Remote Patient Monitoring, Kevin D. Blanchet. Telemedicine and e-Health. March 200 
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 http://www.preventicesolutions.com/technologies/body-guardian-heart.html 
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δσήο. Καηλνηφκεο ζπζθεπέο, φπσο wearable ζπζθεπέο, εκθπηεχζηκα ηζηπ, θαη 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ζε βηνταηξηθέο ζπζθεπέο, παξαθνινπζνχλ ζπλερή 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αζζελψλ. Πξνεγκέλνη αηζζεηήξεο, 

κεηαηξνπείο, θαη ινγηζκηθά ζε έμππλεο ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

αλαιχζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ δηάθνξα δσηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφηα. Δπηπιένλ, νη 

απνκαθξπζκέλεο δπλαηφηεηεο δηθηχσζεο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ παξέρνπλ βνήζεηα 

απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απφ νπνηαδήπνηε 

απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία. 

 

4) Απνκαθξπζκέλε παξέκβαζε 

Σα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο αηζζεηήξεο , 

επηηξέπνπλ ζηνπο γηαηξνχο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θάξκαθα θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Σέηνηεο έγθαηξεο παξεκβάζεηο 

πξνζθέξνπλ πςειήο ηερλνινγίαο ηαηξηθή βνήζεηα θαη κείσζε  ηνπ θφζηνο ηεο 

λνζειείαο. 

 

5) Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαξκάθσλ 

Οη  RFID εηηθέηεο βαζηζκέλεο ζε IoMT ηερλνινγίεο, δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιεκάησλ 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ θαξκάθσλ. Ο FDA( US Food and 

Drug Administration - Ακεξηθάληθνο Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ) έρεη 

πξνηείλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα RFID (αλαγλψξηζε κέζσ 

ξαδηνζπρλνηήησλ) θαη ηελ δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ θαξκάθσλ. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζζήθε ησλ εηηθεηψλ ζηηο ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ, νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Άιιεο ιχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζζήθε απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο ζε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο. Η WuXi PharmaTech θαη  ε TruTag 

Technologies έρνπλ αλαπηχμεη βξψζηκα IoT «έμππλα» ράπηα, ηα νπνία βνεζνχλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ, ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ αζζελή θιπ. 

Σέηνηεο ιχζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο κεηξηάζνπλ  ηνπο 
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θίλδπλνπο θαη ηηο απψιεηεο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο.[
61

] 

 

ΔΗΚΟΝΑ 17:ΒΡΧΗΜΑ ΗΟΣ ΥΑΠΗΑ ΚΑΗ ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ 

(ΠΖΓΉ:HTTP://MEDGIZMO.INFO/GADGETS/PROTEUS-DIGITAL-HEALTH-PILLS) 

 

 

 

 

                                                 
61

 http://www.trutags.com/wuxi-pharmatech-and-trutag-technologies-complete-successful-testing-of-

edible-on-dose-authentication-solution-for-pharmaceuticals/ 
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4.4  Success Story: «Έμππλν»  Φπγείν βνεζά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

εκβνιίσλ θαη ζώδεη δσέο 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 18  :ΣΟ «ΔΞΤΠΝΟ» ΦΤΓΔΗΟ WEKA 

(ΠΖΓΖ: HTTPS://BLOGS.MICROSOFT.COM/IOT/2016/08/16/IOT-ENABLED-SMART-FRIDGE-HELPS-MANAGE-

VACCINES-AND-SAVES-LIVES/) 

Δλψ ηα εκβφιηα ζψδνπλ εθαηνκκχξηα δσέο θάζε ρξφλν θαη είλαη απφ ηηο πην 

νηθνλνκηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο πγείαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, πεξίπνπ 

1,5 εθαηνκκχξην παηδηά πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ αζζέλεηεο πνπ πξνιακβάλνληαη κε 

εκβνιηαζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο. Μεξηθνί παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εκβνιίσλ παγθνζκίσο, πεξηιακβάλνπλ  

αλαμηφπηζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηαιείπνπζεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, 

ηα νπνία θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηαηήξεζε εκβνιίσλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ 

απαηηνχλ ςχμε. 

Με ηε ρξήζε έμππλσλ ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Internet of Things 

(IoT), ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη νη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ  ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

απνζεθεχζνπλ θαη ζα πξνζηαηεχζνπλ θαιχηεξα ηα εκβφιηα. Έλα κεγάιν παξάδεηγκα 
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είλαη ην «έμππλν» Φπγείν Weka, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπ γηαηξνχο θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο ησλ εκβνιίσλ, βνεζψληαο ηνπο λα ζψζνπλ δσέο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 19: ΣΟ «ΔΞΤΠΝΟ»  ΦΤΓΔΗΟ WEKA ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΠΧ ΑΠΟΘΖΚΔΤΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΓΗΑΝΔΜΟΝΣΑΗ 

ΣΑ ΔΜΒΟΛΗΑ 

(ΠΖΓΉ: HTTPS://BLOGS.MICROSOFT.COM/IOT/2016/08/16/IOT-ENABLED-SMART-FRIDGE-HELPS-MANAGE-

VACCINES-AND-SAVES-LIVES/) 

 

«Οη  γηαηξνί πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπνπ ην 

ξεχκα είλαη αζηαζέο ή απξφζηην, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην «έμππλν» ςπγείν 

Weka γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή ησλ εκβνιίσλ. Σν ςπγείν είλαη αξθεηά 

κηθξφ ψζηε λα κπνξεί λα ην ρσξάεη ζε έλα θνξηεγφ. Έηζη, αλ δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο ζηα εκβφιηα, πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα εκβφιηα ζηνπο 

αλζξψπνπο», ιέεη ν Alan Lowenstein, πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο Weka Health Solutions. 

Σν «έμππλν» ςπγείν απηνκαηνπνηεί ηελ απνζήθεπζε εκβνιίσλ θαη δηαλνκήο ηεο 

δφζεο γηα λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν θαη λα εληζρχζεη ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 

Πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο εμαζθαιίδνληαο φηη ηα 

εκβφιηα απνζεθεχνληαη ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία, ελψ ε απηφκαηε αλίρλεπζε ησλ 

απνζεκάησλ εμνηθνλνκεί ρξφλν  θαη εμαζθαιίδεη κηα αμηφπηζηε παξνρή εκβνιίσλ. Σν 
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ςπγείν απνζεθεχεη θάζε εκβφιην ζε μερσξηζηφ δνρείν, ζχκθσλα κε ην απαηηνχκελν 

πξσηφθνιιν απνζήθεπζεο πνπ επηβάιιεη ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη κέζσ ελφο κηθξνχ ζπξηαξηνχ ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ «έμππλνπ» ςπγείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκβνιίσλ απφ ηελ 

αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Σν «έμππλν» ςπγείν ρξεζηκνπνηεί κηα πιαηθφξκα IoT πνπ ζπιιέγεη δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο αηζζεηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε κνλάδα 

έηζη ψζηε λα επηηχρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 

κέξεο ηελ εβδνκάδα. Η εηαηξεία BlueMetal, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Weka γηα ηελ 

αλάπηπμε  κηαο IoT ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Windows 10 IoT ππξήλα πνπ 

θξαηά ηα εκβφιηα θξέζθα, αζθαιή θαη θαηακεηξεκέλα. Η νπηηθνπνίεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ απνζεκάησλ ησλ εκβνιίσλ ζε φιν ην δίθηπν επηηξέπεη ζηελ 

εηαηξεία Weka λα θαηαλνήζεη ηα πνζνζηά εκβνιηαζκνχ ζε θάζε ηνπνζεζία. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο φπσο 

απηέο ηνπ Microsoft Azure  Machine Learning, νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

εηδνπνηεζνχλ γηα ηηο επεξρφκελεο ειιείςεηο εκβνιίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο ή ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζε κηα θιηληθή  ηειεηψλεη απξνζδφθεηα  έλα 

εκβφιην, ην ζχζηεκα κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φηη ππάξρεη έλα 

ηαηξείν ιίγα ρηιηφκεηξα καθξηά, πνπ έρεη έλα πιεφλαζκα απηνχ ηνπ ηχπνπ εκβνιίνπ 

ζε απφζεκα. 

Η ειεγρφκελε ςχμε θαη ε παξαθνινχζεζε βνεζά επίζεο λα κεησζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο. Οη γηαηξνί έρνπλ γεληθά εκβφιηα αμίαο απφ $ 40.000 έσο $ 60.000 ζηα 

ςπγεία ηνπο. Δάλ ζηελ θιηληθή γίλεη κηα δηαθνπή ξεχκαηνο ή ην παξαδνζηαθφ ςπγείν 

ραιάζεη, θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ην ζχλνιν ηεο απνγξαθήο ησλ εκβνιίσλ. Με ηε 

ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ 

αηζζεηήξσλ IoT, ην ςπγείν κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνιεπηηθέο εηδνπνηήζεηο γηα 

ειιείςεηο απνζεκάησλ ή αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία. Δπηπιένλ, ε Weka εθηηκά φηη έλα 

ηαηξείν πνπ δηαλέκεη πεξίπνπ 400 εκβφιηα αλά κήλα ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην 

θφζηνο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ $ 1.000 ην κήλα κε ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ελφο «έμππλνπ» ςπγείνπ. Σν ζχζηεκα απηφ βνεζά ζην λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην πξψην εκβφιην ζην ςπγείν είλαη ην πξψην πνπ βγαίλεη, έηζη ψζηε 

νη αζζελείο δελ ζα ιάβνπλ πνηέ έλα ιεγκέλν ή αθαηάιιειν  εκβφιην, δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηνπο γηαηξνχο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα απνθχγνπλ ηπρφλ ιάζε. 
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Σν «έμππλν» ςπγείν είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο νη εηαηξείεο κπνξνχλ 

λα επηηαρχλνπλ ηελ ςεθηαθή κεηαηξνπή κε έμππλεο ιχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν «έμππλν» ςπγείν Weka έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

λα βγεη ζηελ αγνξά ζηηο αξρέο ηνπ 2017.[
62

] 

 

4.5  Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ IoMT ζπζηεκάησλ  

 

Η IoΜT αξρηηεθηνληθή απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα: ηνπηθέο ζπζθεπέο, 

ζπλδεζηκφηεηα, θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ιχζεσλ. Οη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πηπρέο ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

4.5.1 Δπίπεδν ηνπηθώλ ζπζηεκάησλ θαη έιεγρνπ 

 

Η απνθεληξσκέλε λνεκνζχλε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ IoΜT. ηελ 

απνθεληξσκέλε λνεκνζχλε, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα θηηάμνπκε κηα ηαηξηθή 

ζπζθεπή κε έμππλεο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ. Απηφ βνεζά ζηελ επεμεξγαζία ησλ  

δεδνκέλσλ  ιεηηνπξγίαο ,εθηφο απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή, θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, . 

Οη ζπζθεπέο απηέο ζπλήζσο ελζσκαησκέλεο κε αηζζεηήξεο γηα ηε κέηξεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ, κεηαηξνπείο πνπ παξάγνπλ ςεθηαθέο εηζφδνπο, ειεγθηέο 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο κεηαηξνπείο, θαη δηαζπλδέζεηο δηθηχνπ γηα λα κνηξάδνληαη δεδνκέλα κε άιιεο 

κεραλέο / θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπψλ είλαη wearable 

ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο, ηα  εκθπηεχκαηα, θαη νη  θνξεηέο δηαγλσζηηθέο 

ζπζθεπέο. Η ζπκβαηφηεηα θαη ε ελζσκάησζε ησλ πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ 

είλαη νη επηπιένλ παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηε ρξήζε ηνπ ΙνΜΣ ζπζθεπψλ. Σέηνηεο 

ζπζθεπέο είλαη ηθαλέο λα απνθηήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν , πνηνηηθά, βηνκεηξηθά 

δεδνκέλα απφ ην ζψκα ηνπ αζζελνχο θαη λα ηα κεηαδψζνπλ θάησ απφ έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κσδηθνπνηεηέο, 
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ελεξγνπνηεηέο, θαη ζπζθεπέο θξππηνγξάθεζεο εθηεινχλ κεηαζρεκαηηζκνχο 

δεδνκέλσλ θαη ηα κεηαθέξνπλ ζην επφκελν ζηξψκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο . 

 

4.5.2 Δπίπεδν ζπλδεζηκόηεηαο ζπζθεπώλ θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

 

Σν επίπεδν απηφ επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηε 

ζπζθεπή δηθηχνπ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε πξνθαζνξηζκέλεο απνζήθεο 

δεδνκέλσλ. Οη ηερλνινγίεο ζε απηφ ην επίπεδν δελ είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε 

πεξίπησζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ,γηα ηελ  παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο). Οη 

ηερλνινγίεο γηα αζθαιή κεηαθνξά  ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ δηαρεηξίδνληαη κεγάινπο 

φγθνπο δεδνκέλσλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Μεγάιεο εηαηξείεο, φπσο ε Cisco θαη ε Oracle δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηά ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζε θαηαλαισηέο  /νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. 

 

4.5.3 Δπίπεδν αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ιύζεσλ 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ ιχζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν 

θεληξηθφο/απνκαθξπζκέλνο δηαθνκηζηήο ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ πνιιαπιέο ζπζθεπέο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ βαζηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Ο δηαθνκηζηήο, δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλνπο αιγνξίζκνπο νη νπνίνη αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρνληαο γλψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Απηά ηα δεδνκέλα 

βνεζνχλ ζεκαληηθά ηε δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηελ πξφβιεςε ηεο λφζνπ, θαη ηελ 

εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Η ζπιινγηθή θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο είλαη ηα εκθπηεχκαηα θαη νη έμππλεο 

ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ιχζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο ε εμ απνζηάζεσο 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, νη παξεκβάζεηο θαη δηαρείξηζε ρξφλησλ 

αζζελεηψλ.[
63

],[
64
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4.6 Αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ΗoMT 

 

Σν IoT απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. ηα επφκελα ρξφληα, ζηoλ ηνκέαο ηεο ηαηξηθήο 

αλακέλεηαη ε επξεία εμάπισζε ηνπ IoT κέζσ λέσλ ζπζθεπψλ θαη εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο. Οη ζπζθεπέο θαη νη εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα 

επεμεξγάδνληαη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο. Δπηπιένλ, 

απηέο νη έμππλεο ζπζθεπέο ζα ζπλδένληαη ζε παγθφζκηα δίθηπα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αλά πάζα ζηηγκή πξφζβαζε, απφ νπνπδήπνηε. Χο εθ ηνχηνπ, ν ηνκέαο ηεο ΙνΣ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα είλαη έλαο ζηφρνο γηα ηνπο επηηηζέκελνπο. Γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε πιήξεο πηνζέηεζε ηνπ IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

είλαη θξίζηκν λα εληνπηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ IoT θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

 

4.6.1 Απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

 

Οη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ην IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο 

πξφηππσλ  επηθνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ επίηεπμε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, 

πξνέρεη  λα επηθεληξσζνχκε  ζηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

1) Δκπηζηεπηηθόηεηα 

H εκπηζηεπηηθφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ησλ ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, εκπηζηεπηηθή 

αιιεινγξαθία δελ απνθαιχπηεη ην πεξηερφκελφ ηεο ζε ηξίηνπο. 

2) Αθεξαηόηεηα 

Η αθεξαηφηεηα εμαζθαιίδεη φηη ηα ιεθζέληα ηαηξηθά δεδνκέλα δελ έρνπλ αιινησζεί 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αθεξαηφηεηα 

ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
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3) Έιεγρνο ηαπηόηεηαο 

Ο έιεγρνο ηαπηφηεηαο επηηξέπεη ζε κηα ηαηξηθή ζπζθεπή IoT λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ νκφηηκνπ κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί. 

4) Γηαζεζηκόηεηα 

Γηαζεζηκφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο IoT (είηε ζε ηνπηθφ ή παγθφζκην επίπεδν / ππεξεζίεο cloud) ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα κέξε, φηαλ ρξεηάδεηαη, αθφκε θαη θάησ απφ επηζέζεηο denial-of-

service. 

5) Αλαλέσζε δεδνκέλσλ 

Δπεηδή θάζε δίθηπν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο IoT παξέρεη θάπνηεο ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελεο κεηξήζεηο, ππάξρεη ε αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη θάζε κήλπκα είλαη 

αλαλεσκέλν. Η αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη θαη 'αξρήλ φηη θάζε ζχλνιν 

δεδνκέλσλ είλαη πξφζθαην θαη εμαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο επηηηζέκελνο πνπ 

αλαπαξάγεη παιηά κελχκαηα. 

6) Δμνπζηνδόηεζε 

Η Δμνπζηνδφηεζε δηαζθαιίδεη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη θφκβνη είλαη πξνζβάζηκνη 

γηα ππεξεζίεο δηθηχνπ ή πφξσλ 

7)Διαζηηθόηεηα 

Αλ θάπνηεο, κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ πγείαο παξαβηαζηνχλ, ηφηε έλα 

ζχζηεκα αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα πξνζηαηεχεη ην δίθηπν / ζπζθεπή / 

πιεξνθνξίεο απφ νπνηαδήπνηε επίζεζε. 

8)Αλνρή ζε ζθάικαηα 

Έλα ζχζηεκα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο, αθφκε θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο. 
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9)Απηό- ζεξαπεία 

Μηα ηαηξηθή ζπζθεπή ζε έλα δίθηπν πεξίζαιςεο IoT κπνξεί λα βγεη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ή λα ραιάζεη. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη νη ελαπνκέλνπζεο  ή 

ζπλεξγαδφκελεο ζπζθεπέο λα παξέρνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο. 

 

 

4.6.2 Πξνθιήζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

 

Δπεηδή νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ IoT δελ εμαζθαιίδνληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο αζθαιείαο, απαηηνχληαη λέα αληίκεηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ην IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη πξνθιήζεηο γηα αζθαιείο 

ππεξεζίεο πγείαο IoT πεξηιακβάλνπλ: 

 

1) Τπνινγηζηηθνί πεξηνξηζκνί 

  Οη ζπζθεπέο ηεο πγείαο IoT είλαη ελζσκαησκέλεο κε επεμεξγαζηέο ρακειήο 

ηαρχηεηαο. Η θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) ζε ηέηνηεο ζπζθεπέο δελ είλαη 

πνιχ ηζρπξή φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα ηεο. Δπηπιένλ, νη ζπζθεπέο απηέο δελ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα εθηεινχλ ππνινγηζηηθά δαπαλεξέο εξγαζίεο. Γειαδή, απιά 

ελεξγνχλ σο αηζζεηήξεο ή ελεξγνπνηεηέο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εμεχξεζε ιχζεο 

αζθαιείαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ θαηαλάισζε πφξσλ θαη κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε 

ηεο αζθάιεηαο είλαη έλα δχζθνιν έξγν. 

 

2) Πεξηνξηζκνί κλήκεο 

Οη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο IoT πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κηθξή κλήκε. Σέηνηεο 

ζπζθεπέο ελεξγνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ελζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα (OS), ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη κηα δπαδηθή εθαξκνγή. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε κλήκε ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηή γηα λα εθηειέζεη πεξίπινθα 

πξσηφθνιια αζθαιείαο. 
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3) Πεξηνξηζκνί ελέξγεηαο 

Έλα ηππηθφ δίθηπν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο IoT πεξηιακβάλεη κηθξέο ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο (π.ρ., αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο θαη 

αξηεξηαθήο πίεζεο). Σέηνηεο ζπζθεπέο εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα ελεξγνπνηψληαο ηε 

ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί θάπνηα 

έλδεημε αηζζεηήξα. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειή ηαρχηεηα CPU φηαλ δελ 

ππάξρεη ηίπνηα ζεκαληηθφ λα ππνβάιινπλ ζε επεμεξγαζία. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πεξηνξηζκέλε ελέξγεηα  ησλ ζπζθεπψλ απηψλ θάλεη ηελ εχξεζε κηαο ιχζεο  πάλσ ζηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο, δχζθνιε. 

 

4) Κηλεηηθόηεηα 

ε γεληθέο γξακκέο, νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο  δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά θηλεηέο. Οη ελ 

ιφγσ ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζην Internet κέζσ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ IoT. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο wearable αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ή κηα ζπζθεπή 

θαξδηαθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην Internet θαη εηδνπνηεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ππεχζπλν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. Σέηνηεο ζπζθεπέο 

ζπλδένληαη ζην νηθηαθφ δίθηπν, φηαλ ν ρξήζηεο είλαη ζην ζπίηη, ελψ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν ηνπ γξαθείνπ, φηαλ απηφο ή απηή είλαη ζην γξαθείν. 

Γηαθνξεηηθά δίθηπα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο αζθάιεηαο θαη ξπζκίζεηο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε ελφο αιγνξίζκνπ αζθαιείαο ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη κηα 

ζνβαξή πξφθιεζε. 

 

5) Σερλνινγίεο ζύλδεζεο 

 ε γεληθέο γξακκέο, νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο  ζπλδένληαη ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε 

παγθφζκην δίθηπν κέζα απφ έλα επξχ θάζκα αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ, φπσο Zigbee, 

Z-Wave, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WiFi, GSM, WiMax θαη 3G / 4G. Σα 

αζχξκαηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ απηψλ θάλνπλ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

ελζχξκαηε αζθαιείαο ιηγφηεξν θαηάιιεια. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα βξεζεί 
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έλα πξσηφθνιιν αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα ηζρχεη ζπγρξφλσο θαη γηα ηα ελζχξκαηα 

αιιά θαη γηα αζχξκαηα δίθηπα. 

 

6) Ζ πνηθηιία ησλ ζπζθεπώλ 

Οη ηαηξηθέο ζπζθεπέο κέζα ζε έλα δίθηπν πγείαο IoT είλαη πνηθίιεο θαη θπκαίλνληαη 

απφ πιήξεηο ππνινγηζηέο ζε low-end εηηθέηεο RFID. Σέηνηεο ζπζθεπέο πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζε φξνπο ππνινγηζκνχ, δχλακεο,  κλήκεο θαη  

ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξφθιεζε έγθεηηαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη αθφκε θαη ηελ πην απιή ζπζθεπή. 

 

7) Σνπνινγία δπλακηθνύ δηθηύνπ 

Μηα ηαηξηθή ζπζθεπή κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα δίθηπν πγείαο IoT νπνπδήπνηε, 

νπνηεδήπνηε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αθήζεη έλα δίθηπν, είηε κε ηελ θαηάιιειε 

θνηλνπνίεζε εμφδνπ ή απφηνκα. Σα ρξνληθά θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά εηζαγσγήο 

ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ θάλεη ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ δπλακηθή. Χο εθ ηνχηνπ, 

επηλνψληαο έλα πξφηππν αζθάιεηαο γηα απηφ ην είδνο ηεο δπλακηθήο ηνπνινγίαο 

δηθηχνπ είλαη κηα δχζθνιε πξφθιεζε. 

 

8)Γίθηπν πνιιαπιώλ πξσηνθόιισλ 

Μηα IoT ηαηξηθή ζπζθεπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε άιιεο ζπζθεπέο ζην ηνπηθφ 

δίθηπν κέζσ ελφο ηδησηηθνχ πξσηφθνιινπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ε ίδηα IoT ζπζθεπή 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο IoT παξφρνπο ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ IP. Χο 

εθ ηνχηνπ, νη εηδηθνί αζθαιείαο ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα βξεζεί κηα θαιή ιχζε 

αζθάιεηαο γηα ηηο επηθνηλσλίεο πνιιαπιψλ πξσηνθφιισλ.[
65

] 
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4.7 πλαθείο εξγαζίεο 

 

Σν ΙνΣ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο θαη αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ  (Wireless Sensor Networks - WSNs). Γηα ην ζέκα απηφ έρνπλ γίλεη 

πνιιέο θαη κεγάιεο έξεπλεο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθέο απφ απηέο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε. ηελ έξεπλα ηνπ, ν Boyi 

θαη ε νκάδα ηνπ πξφηεηλαλ έλα ζεκαζηνινγηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ IoT, θαη επίζεο ζρεδίαζαλ κηα 

κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη UDA-IoT κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ  δεδνκέλα ηνπ IoT. Απηή ε αξρηηεθηνληθή κπνξεί επίζεο λα 

ππνζηεξίμεη  επείγνπζεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία, φπσο RFID, GPS, XML, νληνινγία, NoSQL, EOR, cEoR 

θαη πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ. Οη ζπγγξαθείο δελ αλαθέξνπλ κε πνηφλ 

ηξφπν ζα ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα θαη είλαη ην κνληέιν απηφ είλαη αζθαιέο.[
66

] 

Ο Jara θαη ε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ  παξνπζίαζαλ ηε δηθή ηνπο αξρηηεθηνληθή γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε βαζηζκέλε ζην IoT, ελζσκαηψλνληαο δηάθνξα 

ζπζηήκαηα φπσο ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην ζχζηεκα ηνπ 

πάξνρνπ ππεξεζηψλ, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMF-Content 

Management Framework), πζηήκαηα Βαζηζκέλα ζηελ Γλψζε(KBS-Knowledge 

Base Systems) θαη ηελ Πιαηθφξκα Δλζσκάησζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηάζηαζεο 

(Environment Integration Platform). Απηή ε αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί ZigBee, 

αζχξκαηεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο, ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα, ,6LoWPAN, HDP θαη, 

ην πην ζεκαληηθφ, έλα λέν πξσηφθνιιν πνπ νλνκάδεηαη YOAPY. Σν πξνηεηλφκελν 

πξσηφθνιιν θαίλεηαη λα είλαη πνιιά ππνζρφκελν, φκσο, δελ εμεγεί ην ρεηξηζκφ ησλ 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.[
67

] 

Σν RMMP-HI (Remote Monitoring & Management Platform of Healthcare 

Information / Απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε & Πιαηθφξκα Γηαρείξηζεο 

Πιεξνθνξηψλ Τγείαο) παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Wei θαη ηελ νκάδα ηνπ. Η 

                                                 
66
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πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα απνηειείηαη απφ αηζζεηήξεο ζψκαηνο, έλα δίθηπν 

αηζζεηήξσλ, κνλάδεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, νηθηαθφ αζχξκαην router ή θηλεηφ 

ηειέθσλν / tablet θαη απνζήθε πιεξνθνξηψλ. Οη ζπγγξαθείο αλαιχνπλ ηελ 

πιαηθφξκα ηνπο κε ήδε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο. Αλ θαη ζην RMMP-HI 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ,  δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πψο ζα επηθνηλσλνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

αηζζεηήξα, πνηφ είδνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη.[
68

] 

O Amendola δηεμάγεη κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα RFID γηα body-centric ζπζηήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε γχξσ πεξηνρή ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηαβίσζεο ελφο ρξήζηε (ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη άιια αέξηα). Η έξεπλα θαιχπηεη 

ηηο παζεηηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ UHF δψλε. Δμεηάδνπλ δηαθνξεηηθά είδε 

αηζζεηήξσλ φπσο : αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη Body-Centric RFID (Wearable and 

Implantable). Δπίζεο αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε παξαθνινχζεζε αλζξψπηλεο 

θίλεζεο κέζα ζε έλα δσκάηην, ε αλαγλψξηζε ρεηξνλνκηψλ, ε απνκαθξπζκέλε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο. .Σα RFID 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο ζπγγξαθείο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα [
69

] 

Οη Dongxin θαη Σa ζπλνςίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ΙνΣ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ IoT. ηε κειέηε ηνπο αλαθέξεηαη κηα 

επηζθφπεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ IoT  , ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα: 

Δπίπεδν Αληίιεςεο,  Δπίπεδν Γηθηχνπ, θαη Δπίπεδν Δθαξκνγήο. Θεσξνχλ φηη ε 

ηειεταηξηθή έρεη δχν θαηεγνξίεο: Γηαδξαζηηθή θαη κε δηαδξαζηηθή δηαβνχιεπζε. 

Παξνπζηάδνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεταηξηθήο θαη πξνηείλνπλ επίζεο δχν 

εθαξκνγέο ηνπ IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηελ θιηληθή θξνληίδα θαη ηελ 

απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.[
70

] 

Ο Jingran θαη ε νκάδα ηνπ παξνπζηάδνπλ έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην IoT 

νλνκάδεηαη χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Απνκαθξπζκέλεο Παξαθνινχζεζεο. Σν 

ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο  κε ηε βνήζεηα 
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69
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Education  
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ησλ αηζζεηήξσλ παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο WSN. Σν ζχζηεκα απηφ 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ην ρξήζηε δίλνληαο πιεξνθνξίεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ν 

θαξδηαθφο ξπζκφο, νμπγφλν, πίεζε αίκαηνο θ.α. Σν ζχζηεκα παξαθνινπζεί επίζεο 

πιεξνθνξίεο θίλεζεο φπσο ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε ηαρχηεηα, ν ξπζκφο αλαπλνήο θιπ 

Ο κφλνο πεξηνξηζκφο ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη ζεσξείηαη φηη ην ζχζηεκα είλαη 

αζθαιέο απφ πξνεπηινγή.[
71

] 

 

4.7.1 Συγκριτική ανάλυςη 

 

Δξεπλήζακε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη παξαηεξνχκε φηη 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ λέεο αξρηηεθηνληθέο θαη πξφηππα γηα ην IoT, ηα 

νπνία βνεζνχλ λα αλαπηπρζεί ην IoT ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Δπίζεο νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπληάθηεο αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηνπ 

IEEE γηα ηελ εθαξκνγή πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ  IoT ηα νπνία ζα παξέρνπλ εμ 

απνζηάζεσο έιεγρν θαη βνήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ελψ θάπνηνη απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο απιά εμεγνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ IoT ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. αο 

παξνπζηάδνπκε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ ηνπ IoT ζηνλ 

Πίλαθα 1. Θα αμηνινγήζνπκε ηα πξνηεηλφκελα κνληέια IoT βαζηδφκελνη ζε 

νξηζκέλεο παξακέηξνπο φπσο , ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πξφηππν πνπ 

αθνινπζείηαη, ππνζηήξημε πνιιαπιψλ ζπζθεπψλ θαη νη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. 

 

                                                 
71
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πγγξαθείο Μνληέιν Σερλνινγία 

 

Πξόηππν Δθαξκνγέο Τπνζη. πνιιαπιώλ 

πζθεπώλ 

[51] 
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IoT  
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πφξνπο απηφκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
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ΝΑΙ 
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1107320601 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ  ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΣΟΤ ΗΟΣ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ 

ΤΓΔΗΑ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Έρνληαο κειεηήζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξνηείλνπκε έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε λνζνθνκεία. Η γεληθή ηδέα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ  αζχξκαηνη αηζζεηήξεο ζην ζψκα ελφο αζζελή, 

κε ζθνπφ λα ζρεκαηηζηεί έλα αζχξκαην δίθηπν ην νπνίν ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε 

ην ζηαζκφ βάζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνπο ππνινγηζηέο, ηηο ζπζθεπέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηηο ζπζθεπέο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ ζπλέρεη λα ζηέιλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο.  

 

5.1 Ζ αξρηηεθηνληθή  

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 20 : 

(1) έλα WBSN (Wireless Body Sensor Network) ην νπνίν πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο, 

νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ αζζελή, έλα 

Nakahira  ζηελ εμ  απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε 

ησλ αζζελψλ. 

[54] Amendola ΟΥΙ Wireless,3G ΝΑΙ Ο ζπγγξαθέαο ζρεδίαζε έλα ζχζηεκα 

πνπ έρεη 2 θχξηεο εθαξκνγέο: 1) 
Πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ρξήζηε 2) Γηάρπηε  πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε 

ΝΑΙ 

[55] Dongxin, 
Tao 

OXI RFID,CDMA,3G ΟΥΙ Ο ζπγγξαθέαο επηζεκάλεη ην IoT θαη ηε 
δνκή ηνπ, ηελ ηειεταηξηθή ηερλνινγία 

θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, θαη ηε 

δηαδηθαζία απνκαθξπζκέλεο 
παξαθνινχζεζεο ECG  πξαγκαηηθφ 

ρξφλν 

ΟΥΙ 

[56] Jingran ΝΑΙ RFID,Wireless IEEE 802.15.4 Παξνπζηάδεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

ιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηα RFID, 
απνζεθεχεη δεδνκέλα θαη λα ελεκεξψλεη 

αληίζηνηρε νξγάλσζε ζε επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο. 

NAI 
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microcontroller πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε αλακεηάδνζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ θαηαθζάλνπλ απφ ηνπο άιινπο αηζζεηήξεο, κε ζθνπφ λα ζηαινχλ ζηελ 

πχιε(Gateway), (2) έλαλ δξνκνινγεηή (Router) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πγείαο ηνπ αζζελή ζην Cloud Server, (3) έλα Cloud 

server, ν νπνίνο ιακβάλεη ηα δεδνκέλα, ηα απνζεθεχεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ζηέιλεη 

ζηνλ ππνινγηζηή  θαη ( 4) θαη ηελ γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI), ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ιεθζέλησλ δεδνκέλσλ ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 20: Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

 

Οη Μηθξνειεγθηέο (microcontrollers) εθηεινχλ ην βαζηθφ θαζήθνλ ησλ αηζζεηήξσλ 

δειαδή ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ.  Λφγσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ  κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε άιιεο 

ζπζθεπέο κε επέιηθην ηξφπν θαη επίζεο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη κηθξφηεξε. 

 

5.2 Ζ ηνπνινγία 

 

Οη ηνπνινγίεο δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο WBSN ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα πβξηδηθφ ζπλδπαζκφ ηνπνινγηψλ, δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξα δίθηπα πνπ 

απνηεινχληαη απφ εθαηνληάδεο, αθφκε θαη ρηιηάδεο θφκβνπο. Έλα πβξηδηθφ δίθηπν 

απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηεο ηνπνινγίαο αζηέξα (star topology) θαη ηεο 

ηνπνινγίαο  πιέγκαηνο (mesh topology).  
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Ο ζπλδπαζκφο απηφο νδεγεί ζε έλα δίθηπν star-mesh ην νπνίν επσθειείηαη απφ ηε 

ρακειή ηζρχ θαη ηελ απιφηεηα ηεο ηνπνινγίαο αζηέξα, θαζψο θαη ην εθηεηακέλν 

εχξνο θαη ηελ απην-ίαζε ηεο ηνπνινγίαο πιέγκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

θφκβνη ρξεζηκεχνπλ σο αηζζεηήξεο,  επεθηείλεηαη ε εκβέιεηα ηνπ δηθηχνπ θαη 

παξέρεηαη αλνρή ζε ζθάικαηα. Γεδνκέλνπ φηη νη θφκβνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κε πνιιαπινχο άιινπο θφκβνπο, εάλ έλαο θφκβνο απνηχρεη ή εάλ κηα δεχμε 

ζηακαηήζεη λα ιεηηνχξγεη (π.ρ. ιφγσ παξεκβνιψλ ή ρακειήο κπαηαξίαο), ην δίθηπν 

ζα αλακνξθσζεί γχξσ απφ ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηηο 

παξαθάησ εμηζψζεηο(Δμίζσζε 1).Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ (Total Nodes, TN) ζα ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ 

αηζζεηήξσλ(Sensor nodes SN) κείνλ ηνλ θφκβν-ζπληνληζηή πνπ απέηπρε(Coordinator 

Failed CF)  λα κεηαδψζεη ηα δεδνκέλα (Δμίζσζε 1).[
72

],[
73

] 

TN= SN- CF  (1) 
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                                     ΔΗΚΟΝΑ 23: ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΑΣΔΡΑ-ΠΛΔΓΜΑΣΟ 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο (2)  ζπλνςίδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

δηαθφξσλ ηνπνινγηψλ.[
74

] 

Σνπνινγία Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Σνπνινγία Αζηέξα Η απνηπρία ελφο θφκβνπ δελ 

επεξεάδεη ην ππφινηπν 

δίθηπν 

Η απνηπρία ηνπ ζπληνληζηή 

επεξεάδεη φιν ην δίθηπν, κε 

απνηέιεζκα λα κελ  

ιεηηνπξγεί 

Σνπνινγία Πιέγκαηνο Τςειή αλνρή ζε ζθάικαηα Πνιχ πεξίπινθε ηνπνινγία 

Σνπνινγία Γέληξνπ Η απνηπρία ελφο θφκβνπ δελ 

επεξεάδεη ην ππφινηπν 

δίθηπν 

πξέπεη λα ζηαιζνχλ beacons 

γηα λα πξνζηεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη θφκβνη 

Σνπνινγία Γαθηπιίνπ Δίλαη πνιχ απιή ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο άιιεο ηνπνινγίεο 

Η απνηπρία ελφο θφκβνπ 

επεξεάδεη ην ππφινηπν 

δίθηπν 

Σνπνινγία Αζηέξα-

Πιέγκαηνο 

Μέγηζηνο βαζκφο 

θηλεηηθφηεηαο θαη επειημίαο 

ζε γξήγνξεο αιιαγέο 

Δίλαη πνιχ πεξίπινθε θαη 

ρξεηάδεηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα ρεηξηζκνχ απφ 

νπνηνδήπνηε άιιε 

Σνπνινγία 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟΛΟΓΗΧΝ  

 

 

5.3 Σν κνληέιν OSI 

Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηθηχσλ είλαη έλα πεξίπινθν έξγν. Γηα λα απινπνηεζεί ην 

πξφβιεκα, έρεη δηαζπαζηεί ζε έλα ζχλνιν ζηξσκάησλ. Κάζε επίπεδν παξέρεη κηα 

ιεηηνπξγία ή κηα ππεξεζία ζην παξαπάλσ επίπεδν. Η επηθνηλσλία  επηηπγράλεηαη 

κέζσ απηψλ ησλ επηπέδσλ. Η Δηθφλα 24 δείρλεη ην κνληέιν αλαθνξάο αλνηθηήο 

δηαζχλδεζεο  ζπζηεκάησλ (OSI),  ην νπνίν δηαρσξίδεη ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ζε 

επηά επίπεδα θαη παξέρεη έλα πιαίζην γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

επηθνηλσληψλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 24: ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ OSI 

To θπζηθφ (PHY) επίπεδν ρεηξίδεηαη ηελ πξαγκαηηθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε 

κηα θπζηθή ζχλδεζε (αζχξκαηε ή θαισδηαθή).  Σν επίπεδν δεχμεο δεδνκέλσλ (DAT) 

εμαζθαιίδεη ηελ αμηφπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηελ θπζηθή γξακκή ζχλδεζεο θαη 

κεηαδίδεη πιαίζηα κε θαηάιιειν ζπγρξνληζκφ, έιεγρν ιαζψλ θαη ξνήο. Σν επίπεδν 

δηθηχνπ (NWK)  απνκνλψλεη ηα πςειφηεξα επίπεδα ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο 

κεηάδνζεο θαη κεηαγσγήο θαη εμαζθαιίδεη ηελ κεηαβίβαζε ησλ παθέησλ κέζσ 

θαηάιιειεο δηαδξνκήο. Σν επίπεδν κεηαθνξάο (TRN)  αζρνιείηαη κε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ απφ άθξν ζε άθξν θαη κπνξεί λα εθηειέζεη κηα πνηθηιία εξγαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάηκεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε θαηάιιεια κεγέζνπο 

παθέηα φπσο επίζεο θαη ηελ έλαξμε θαη κηαο ζχλδεζεο ζε έλα δίθηπν. Σν επίπεδν 

ζπλφδνπ (SES) ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, εγθαζηζηά, δηαρεηξίδεηαη θαη 

ηεξκαηίδεη ηηο ζπλδέζεηο. Σν επίπεδν παξνπζίαζεο (PRE) παξέρεη έλα επίπεδν 

αθαίξεζεο (π.ρ.  αλεμαξηεζία  ηνπ πψο αλαπαξίζηαηαη ηα δεδνκέλα) ζην επίπεδν 

εθαξκνγήο (APP), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη θνηλέο, απαηηνχκελεο ππεξεζίεο 

επηθνηλσληψλ ζηηο εθαξκνγέο. [
75

] 
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5.4 Δπηζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Σν κνληέιν αλαθνξάο Αλνηθηήο Γηαζχλδεζεο πζηεκάησλ (OSI) επηά επηπέδσλ, πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO), απνηειεί ηε βάζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιινπ ηνπ WBSN. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ην 

κνληέιν OSI επηά επίπεδσλ, ε ζηνίβα πξσηνθφιινπ WBSN δελ πηνζεηεί θαη ηα επηά 

επίπεδα ηνπ κνληέινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην  κνληέιν OSI έρνληαο πάξα πνιιά 

επίπεδα είλαη ππεξβνιηθά πνιχπινθν θαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί . Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζηνίβα πξσηνθφιινπ πνπ πηνζεηείηαη  απφ ηα WΒSN απνηειείηαη κφλν απφ πέληε 

ζηξψκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηε Δηθφλα 25.[
76

] 

 

ΔΗΚΟΝΑ 25: Ζ ΣΟΗΒΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΧΝ WBSN 

ην θπζηθφ επίπεδν εθαξκφδεηαη ην IEEE 802.15.6, έλα λέν πξφηππν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ WBSN. Δλζσκαηψλεη κηα ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία αζθάιεηαο θαη 

έλα λέν θπζηθφ επίπεδν  , ην HBC (Human Body Communications ). Σν πξφηππν 

ππνζηεξίδεη ηξία ιεηηνπξγηθά θπζηθά επίπεδα. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο απηψλ ησλ 

επηπέδσλ είλαη: 1) πνκπνδέθηεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο, 2) αμηνιφγεζε 

Clear Channel θαη 3) ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε. Δπηπιένλ, νξίδεη έλα 

λέν πξσηφθνιιν MAC ζην επίπεδν δεχμεο δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ δηεθπεξαηψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο CSMA / CA(Carrier sense multiple access 

with collision avoidance). Απηφ ην πξφηππν έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα επξχ θάζκα 
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ξπζκψλ δεδνκέλσλ, θαη παξέρεη ιηγφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ρακειφ εχξνο, 

άθζνλν αξηζκφ ησλ θφκβσλ (256) αλά δίθηπν πεξηνρήο ηνπ ζψκαηνο θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο θφκβνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

εθάζηνηε εθαξκνγήο. Σν πξφηππν ππνζηεξίδεη ηξία ζπζηήκαηα αζθαιείαο 1) ην 

επίπεδν επηθνηλσλίαο ρσξίο αζθάιεηα φπνπ δελ ππάξρεη θακία κνξθή πηζηνπνίεζεο 

αζθάιεηαο ή θξππηνγξάθεζεο. 2) Μφλν πηζηνπνίεζε , ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο πεγήο δεδνκέλσλ θαη 3) Πηζηνπνίεζε θαη 

θξππηνγξάθεζε  παξέρνληαο έηζη  εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

παξέρεη επειημία ζε ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ψζηε λα κελ κπνξεί λα απαηηείηαη 

θξππηνγξάθεζε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε.[
77

] 

πγθξίλνληαο ην 802.15.6 κε ην πξνεγνχκελν πξφηππν 802.15.4 βξίζθνπκε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σν 802.15.4 έρεη ρακειφηεξν πνζνζηφ απψιεηαο παθέησλ 

(packet loss ratio -PLR), φηαλ ηα σθέιηκα θνξηία είλαη κεγάια θαη αληίζηξνθα, φηαλ 

σθέιηκα θνξηία είλαη κηθξά. Χζηφζν, ην 802.15.6 πθίζηαηαη πεξηζζφηεξεο 

θαζπζηεξήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην 802.15.4, αιιά δηαζέηεη λέα ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο θαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Χο εθ ηνχηνπ, ζπλάγεηαη φηη 802.15.6 κπνξεί 

λα είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δηαβηβάδνληαη πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα , ελψ 802.15.4 είλαη θαιχηεξν γηα πξνζσπηθή ρξήζε απφ κεκνλσκέλνπο 

αζζελείο ζην ζπίηη. Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα ζπγθξηηηθφ πίλαθα (3) ησλ δχν 

πξφηππσλ.[
78

] 

 ΗΔΔΔ 802.15.4 ΗΔΔΔ 802.15.6 

Δκβέιεηα 10-100 κέηξα 2-5 κέηξα 

Ρπζκόο Γεδνκέλσλ 20,40 & 250 Kbps 10 Kbps - 10 Mbps 

Ηζρύο 23-25 mW 0.01mW(ζε αλακνλή) 

40mW(ελεξγφ) 

πζθεπέο 65.000 256 αλά δίθηπν 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΠΧΝ  802.15.4  ΚΑΗ  802.15.6 

ην επίπεδν δηθηχνπ εθαξκφδεηαη ην πξσηφθνιιν 6LoWPAN( IPv6 over low power 

wireless personal area networks) ην νπνίν είλαη κηθξήο εκβέιεηαο θαη επηηπγράλεηαη 

ρακειφο ξπζκφο κεηάδνζεο bit, ρακειή ηζρχο, ρακειή ρξήζε κλήκεο θαη ρακειφ 
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θφζηνο. ηε  ζπλέρεηα, ζην επίπεδν κεηαθνξάο, εθαξκφδεηαη ην πξσηφθνιιν 

UDP(User Datagram Protocol), έλα γεληθφ, επεθηάζηκν πξσηφθνιιν επηπέδνπ 

κεηαθνξάο γηα ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Οη ξνέο δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο είλαη ζπλερήο θαη θαζνδεγνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.  Σέινο ζην 

επίπεδν εθαξκνγήο εθαξκφδεηαη ην πξσηφθνιιν CoAP (Constrained Application 

Protocol) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην HTTP γηα 

απινπνηεκέλε ελνπνίεζε κε ην δηαδίθηπν, ελψ πιεξεί ηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο, 

φπσο ε πνιιαπιή ππνζηήξημε, πνιχ ρακειφ θφζηνο, θαη απιφηεηα. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (4) βιέπνπκε ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε επίπεδν ηνπ 

δηθηχνπ καο. [
79

],[
80

],[
81

] 

Δπίπεδα OSI Πξσηνθόιια 

Δπίπεδν Δθαξκνγήο CoAP 

Δπίπεδν Μεηαθνξάο UDP 

Δπίπεδν Γηθηύνπ 6LoWPAN 

Δπίπεδν Εεύμεο Γεδνκέλσλ 802.15.6 MAC 

Φπζηθό Δπίπεδν 802.15.6 -HBC 
 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ΣΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ  

πγθξίλακε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ 

ζηα λνζνθνκεία, κε παξφκνηα ζπζηήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ [52],[53] θαη 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε ζέκαηα επεθηαζηκφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ππεξηεξεί έλαληη ησλ άιισλ δχν ζπζηεκάησλ. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ ηνπνινγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην ζχζηεκα καο πιενλεθηεί δηφηη ε 

πβξηδηθή ηνπνινγία παξφηη πην πνιχπινθε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο παξέρεη πςειή 

αλνρή ζε ιάζε θαη επίζεο θαηαλαιψλεηαη απφ ζχζηεκα ιηγφηεξε ελέξγεηα, ζηελ 

πεξίπησζε καο 40mW. Σα κφλα κεηνλεθηήκαηα, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη 

είλαη ην κηθξφ εχξνο ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα θαη επίζεο ν πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο θφκβσλ . 
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 Πξνηεηλόκελν ζύζηεκα X. Boyi et al. Jara et al.  

Αζύξκαηε 

ηερλνινγία/Πξόηππν 

BAN/802.15.6 Zigbee/802.15.4 WiFi/802.1

1 

Σνπνινγία Τβξηδηθή Αζηέξα Αζηέξα 

Αζθάιεηα 128-bit AES  128-bit AES  WEP, 

WPA, 

WPA2 

Δπεθηαζηκόηεηα       

Αμηνπηζηία       

Αλνρή ζε ιάζε ΤΦΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ 

Υακειό θόζηνο       

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα       

Δύξνο 10κ. 10-100κ. 150–200 κ. 

Εώλε ζπρλνηήησλ 2.4GHz, 

800MHz,900MHz,400MH

z 

2.4-2.5 GHz 2.4–2.5 

GHz  

Ρπζκόο δεδνκέλσλ 10 Kbps - 10 Mbps 250Kbps 54 Mbps  

Καηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

0.01mW(ζε αλακνλή) 

40mW(ελεξγφ 

35mW  1 W  

Μέγηζηνο αξηζκόο 

θόκβσλ 

256 >65.500 1 ηε θνξά  

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΤΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

 

 

5.5 Λειτουργικό ςύςτημα Contiki OS και Cooja Εmulator 

 

To Contiki είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα δηθηπσκέλα, πεξηνξηζκέλεο κλήκεο 

ζπζηήκαηα κε έκθαζε ζηηο ρακειήο ηζρχνο αζχξκαηεο IoT ζπζθεπέο. Δίλαη έλα 

δεκνθηιέο ελζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλνηρηνχ θψδηθα πνπ πεξηιακβάλεη 

έλα πνιχ κηθξή εθαξκνγή ηεο IP πνπ νλνκάδεηαη uIP, φπσο επίζεο θαη κηα εθαξκνγή 

ηνπ IPv6 κε ηελ ππνζηήξημε 6LoWPAN νλνκάδεηαη uIPv6. Η αξρηηεθηνληθή Contiki 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηθηχσζεο IP ζε ρακειήο ηζρχνο ζπλδέζεηο 

δηθηχνπ. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα έρεη πινπνηεζεί ζε C θαη ρξεζηκνπνηεί έλα 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο.  
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Σν Cooja είλαη έλαο εμνκνησηήο γηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, ν oπνίνο έρεη   

ζρεδηαζηεί γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Contiki. Πξφθεηηαη γηα έλα επέιηθην 

πξνζνκνησηή Java ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα C γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

εθαξκνγψλ. Ο εμνκνησηήο Cooja έρεη κεγάιε επεθηαζηκφηεηα. Οη πξνγξακκαηηζηέο 

εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηκήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζνκνίσζεο, ρσξίο 

λα αιιάδεη νπνηαδήπνηε ζηνλ θχξην θψδηθα ηνπ Cooja. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην 

ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζηεζνχλ λέα ηκήκαηα, φπσο δηεπαθέο, plugins ή 

αλαδηακνξθσκέλα πθηζηάκελα ηκήκαηα. Με απηά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Cooja, 

κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε πνιιέο πξνζνκνηψζεηο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο, φπσο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο δεκηνπξγίαο παθέησλ 

δεδνκέλσλ, δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια MAC θαη δηαθνξεηηθή ηνπνινγία ηνπ 

δηθηχνπ.[
82

] 

 

5.6 Δημιουργία  εξομοίωςησ 

Ξεθηλάκε αλνίγνληαο ην Cooja θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα εμνκνίσζε 

αθνινπζνχκε ηα εμήο βήκαηα:  θάλνπκε θιηθ ζην File – New simulation… (Δηθφλα 

26) 

 
                                                 
82

 Pervasive Computing and Communications for sustainable development- PERFORMANCE 

ANALYSIS OF IP BASED WSNs IN REAL TIME SYSTEMS, Sumeet Thombre ,2016 
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ΔΗΚΟΝΑ 26: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΔΞΟΜΟΗΧΖ 

 

ηελ ζπλέρεηα νλνκάδνπκε ηελ εμνκνίσζε, ζηελ πεξίπησζε καο My simulation θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην Create. (Δηθφλα 27) 

 

ΔΗΚΟΝΑ 27: ΟΝΟΜΑΗΑ  ΝΔΑ  ΔΞΟΜΟΗΧΖ  

Δδψ βιέπνπκε ηελ λέα εμνκνίσζε. Σν παξάζπξν Network, ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο 

ηεο νζφλεο, δείρλεη φινπο ηνπο θφκβνπο (motes) ζηελ εμνκνίσζε ηνπ δηθηχνπ - είλαη 

άδεην ηψξα, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπκε αθφκα motes ζηελ εμνκνίσζε καο. Σν 

παξάζπξν Timeline, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, εκθαλίδεη φια ηα ζπκβάληα 

επηθνηλσλίαο ηεο εμνκνίσζεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην νπνίν είλαη πνιχ βνιηθφ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην δίθηπν. Σν παξάζπξν Μote output, ζηε δεμηά 

πιεπξά ηεο νζφλεο, δείρλεη φιεο ηηο εθηππψζεηο ησλ ζεηξηαθψλ ζπξψλ φισλ ησλ 

motes. ην παξάζπξν Notes ζηελ πάλσ δεμηά γσλία κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

ζεκεηψζεηο γηα ηελ εμνκνίσζε καο. Σέινο, ζην παξάζπξν Simulation control  

κπνξνχκε λα αξρίδνπκε, λα θάλνπκε παχζε θαη επαλαιάβνπκε ηε θφξησζε ηεο 

εμνκνίσζεο καο.(Δηθφλα 28) 
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ΔΗΚΟΝΑ 28: Ζ ΝΔΑ ΔΞΟΜΟΗΧΖ  

Πξηλ κπνξέζνπκε λα εμνκνηψζνπκε ην δίθηπφ καο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο motes. Σν θάλνπκε απηφ κέζσ ηνπ κελνχ Motes, θάλνληαο θιηθ ζην 

Add Motes...- Create a new mote θαη επηιεγνχκε έλαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο 

Mote, βαζηδφκελνη ζην δηθφ καο πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα δηαιέμνπκε ην Sky Mote. 

(Δηθφλα 29) 

 

ΔΗΚΟΝΑ 29  :ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  MOTE 1 
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Σν Cooja αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ Create Mote Type, ζην νπνίν κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε έλα φλνκα γηα ηνλ ηχπν Mote καο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή Contiki πνπ ν 

ηχπνο Mote καο ζα ηξέμεη. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Browse  ζηε δεμηά πιεπξά θαη  

επηιέγνπκε απφ ην Contiki ην παξάδεηγκα collect-view-shell-c. ηελ ζπλέρεηα ζα 

θάλνπκε θιηθ ζην Compile θαη κφιηο ηειεηψζεη  θάλνπκε θιηθ ζην Create (Δηθφλα 

30). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 30: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  MOTE 2 

ην παξάζπξν Add motes εηζάγνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ motes πνπ επηζπκνχκε θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Add motes (Δηθφλα 31). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 31  : ΑΡΗΘΜΟ  ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ MOTES 
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Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Start ζην Simulator Control μεθηλάεη ε εμνκνίσζε καο. 

Βιέπνπκε εθηππψζεηο απφ ηα Motes πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν Mote output. 

Σν παξάζπξν network παξνπζηάδεη ηελ επηθνηλσλία πνπ ζπκβαίλεη ζην δίθηπν θαη ην 

παξάζπξν Timeline εκθαλίδεη ηα γεγνλφηα ηεο επηθνηλσλίαο Μπνξνχκε λα θάλνπκε  

θιηθ ζην θνπκπί Pause γηα παχζε ηεο εμνκνίσζεο  (Δηθφλα 32). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 32  : Ζ ΔΞΟΜΟΗΧΖ  ΜΑ 

 

 

5.7 Αποτελέςματα εξομοίωςησ 

 

Σν Cooja έρεη εμειηγκέλα εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα motes έηζη 

ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ ρξήζηε λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμνκνίσζε ηνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ.  Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ αηζζεηήξα 

ρξεζηκνπνηνχκε ην αλαπηπζζφκελν κελνχ Tools, ζηε ζπλέρεηα, Collect View θαη 

κεηά δηαιέγνπκε ην Mote  Sky 1. Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 
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γηα ηελ εμνκνίσζε απιά θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Start Collect θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Send Command to nodes ( Δηθφλα 33).  

 

ΔΗΚΟΝΑ 33: ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Μφιηο ε πξνζνκνίσζε έρεη νινθιεξσζεί έλα κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ  ζα είλαη 

δηαζέζηκνο γηα αλάιπζε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη κε 

γξαθήκαηα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηνπνινγία, κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηη πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, 

ηελ κπαηαξία θιπ. Δπίζεο ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηξηθέο πνπ αθνξνχλ ην 

δίθηπν καο φπσο γηα ηα παθέηα πνπ ιήθζεθαλ, ηα παθέηα πνπ ράζεθαλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμνκνίσζεο, αλά πέληε ιεπηά ή αλά θφκβν, κεηξηθέο γηα ηνλ router θιπ. 

Σέινο καο παξέρνληαη θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, ηνλ κέζν φξν, ην ηζηνξηθφ θιπ. (Δηθφλεο 34-43)

 

ΔΗΚΟΝΑ 34:  ΓΡΑΦΖΜΑ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ –  ΥΑΡΣΖ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 
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ΔΗΚΌΝΑ 35: ΓΡΑΦΖΜΑ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ - ΓΗΚΣΤΟ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 36: ΓΡΑΦΖΜΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ –  ΜΔΟ ΟΡΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 37  : ΓΡΑΦΖΜΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ –  ΗΥΤ ΜΠΑΣΑΡΗΑ  
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ΔΗΚΟΝΑ 38: ΓΡΑΦΖΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ –  ΠΑΚΔΣΑ ΠΟΤ ΛΖΦΘΖΚΑΝ ΚΑΘ’  ΟΛΖ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

 

ΔΗΚΟΝΑ 39: ΓΡΑΦΖΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΠΑΚΔΣΑ ΠΟΤ ΥΑΘΖΚΑΝ ΚΑΘ’ ΟΛΖ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

 

ΔΗΚΟΝΑ 40: ΓΡΑΦΖΜΑ ΓΗΚΣΤΟΤ –  ΛΖΦΘΔΝΣΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ 
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ΔΗΚΟΝΑ 41: ΓΡΑΦΖΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ –  ΜΔΟ ΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 

ΔΗΚΟΝΑ 42: ΓΡΑΦΖΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ –  ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  Δ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΣΗΓΜΖ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 43: ΓΡΑΦΖΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ –  ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Δλψ ε ηδέα ηνπ ζπλδπαζκνχ ππνινγηζηψλ, αηζζεηήξσλ, θαη  δηθηχσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπψλ ππάξρεη εδψ θαη δεθαεηίεο, ε 

πξφζθαηε ζπκβνιή ησλ βαζηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο 

εγθαηληάδεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα ην «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ». Σν IoT 

ππφζρεηαη λα εγθαηληάζεη έλαλ επαλαζηαηηθφ, πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν "έμππλν" 

θφζκν, κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ησλ 

αληηθείκελσλ θαη ησλ αλζξψπσλ λα γίλνληαη φιν θαη πην ζθηρηέο. Η πξννπηηθή ηνπ 

ΙνΣ, φπνπ φιεο νη ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζην Internet κπνξεί λα αιιάμεη ξηδηθά ην πψο 

νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη  ηνλ φξν «online». 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη IoT ζα νδεγήζεη ζε έλα λέα νηθνλνκηθή επνρή γηα 

νιφθιεξε ηελ πθήιην. Οη ππνζρέζεηο ηνπ ΙνΣ δελ είλαη απιψο βειηηψζεηο αιιά 

κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ. Η 

νηθνλνκία ηνπ IoT ζα θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο, 

παξάγνπλ,  ιεηηνπξγνχλ, θαη λα δηελεξγνχλ. Καη ε αιιαγή ζπκβαίλεη γξεγνξφηεξα 

απφ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ην IoT ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

θαη ζε φιεο ηηο βηνκεραλίεο. Θα ιχζεη πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

εδψ θαη δεθαεηίεο, αλ φρη αηψλεο, αιιά ζα δεκηνπξγήζεη επίζεο εληειψο λέα 

δηιήκκαηα, ηφζν δηαδηθαζηηθά φζν θαη εζηθά. Δλψ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

αξρίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ ηερλνινγία IoT αλ ειπίδνπλ λα επηδήζνπλ 

καθξνπξφζεζκα, ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηηο 

πξνζηαηέςνπλ απφ ηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο θαη ξίζθα πνπ ζπλδένληαη κε IoT. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ην IoMT ζα αιιάμεη ξηδηθά ην πξφζσπν ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο. Σν IoMT είλαη ην 

ιακπξφ κέιινλ ηεο ηαηξηθήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Με ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ θαη βειηηζηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, ζα πξνσζήζεη έλα θαιχηεξν 

βηνηηθφ επίπεδν. Σα θξάηε ζε φιν ηνλ θφζκν αγσλίδνληαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ θαη ην IoMT παξέρεη έγθαηξε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή 

απάληεζε ζε απηή ηελ θξίζηκε επηηαθηηθή. Δπηπιένλ, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε 
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αηζζεηήξεο, Γηαδίθηπν, cloud, θηλεηηθφηεηα θαη Big Data έρνπλ νδεγήζεη ζε πξνζηηέο 

ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ζπλδεδεκέλα πξνγξάκκαηα πγείαο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην 

δπλακηθφ ηνπ IoMT έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ αιιαγέο.  

ε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάζακε έλα πξνηεηλφκελν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

αζζελψλ ζε λνζνθνκεία, κειεηψληαο παξφκνηα ζπζηήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ 

πξνρσξήζακε ζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε  ηνπ ζπζηήκαηνο καο κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζπζηήκαηα θαη   ηέινο αζρνιεζήθακε κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Contiki OS θαη ην 

εξγαιείν Cooja, θαη παξνπζηάζακε έλα παξάδεηγκα εμνκνίσζεο ην νπνίν καο 

βνήζεζε λα έρνπκε κηα πην ιεπηνκεξή θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ζπζηήκαηνο . 
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