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Ορισμός

«Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι το δίκτυο των
φυσικών αντικειμένων ή "πραγμάτων", ενσωματωμένο
με ηλεκτρονικά, λογισμικό, αισθητήρες και
συνδεσιμότητα, επιτρέποντας σε αυτά τα αντικείμενα
να συλλέξουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα.»



H IHS προβλέπει ότι η αγορά του IoT θα αναπτυχθεί
από μια εγκατεστημένη βάση των 15,4 δισ. συσκευών
το 2015 σε 30,7 δισ. συσκευές το 2020 και 75,4 δισ. το
2025.



1)Device-to-Device                           2) Device-to-Cloud

3) Device-to-Gateway          4) Back-End Data-Sharing



Η ανάγκη για κοινό έδαφος
Το έργο IoT- Architecture  (IoT-Α)

Το IoT Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Αναφοράς

(Architectural Reference Model - ARM)



Γνωστική ενίσχυση
Δημιουργία αρχιτεκτονικών
Ο εντοπισμός των διαφορών
Επίτευξη διαλειτουργικότητας
Χαρτογράφηση του συστήματος και κύκλος ζωής των
προϊόντων



Συμφωνά με την IoT-analytics.com  αυτές είναι οι 10 
πιο δημοφιλής εφαρμογές IoT για το 2016



Έξυπνη Πόλη
• παρακολουθεί και ενσωματώνει τις συνθήκες όλων των
κρίσιμων υποδομών της (δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, 
σιδηροδρομικές / υπόγειες διαβάσεις,  αεροδρόμια, λιμάνια, 
επικοινωνίες, νερό, ενέργεια, ακόμα κτίρια)

• βελτιστοποιεί καλύτερα τους πόρους της
• προγραμματίζει δραστηριότητές προληπτικής συντήρησης
• παρακολουθεί τις πτυχές της ασφάλειας μεγιστοποιώντας
παράλληλα τις υπηρεσίες προς τους πολίτες της



Έξυπνη Ενέργεια
• διανομή ενέργειας
• αποθήκευση ενέργειας
• παρακολούθηση του δικτύου
• εξοικονόμηση ενέργειας
Έξυπνη Κινητικότητα και Μεταφορά

• διαχείριση και έλεγχος της κυκλοφορίας
• αυτόνομη οδήγηση και διασύνδεση με τις υποδομές
• ασφάλεια



Έξυπνο Σπίτι
• περιβαλλοντική παρακολούθηση
• διαχείριση ενέργειας
• υποβοηθούμενη διαβίωση
• άνεση και ευκολία
Έξυπνη Λιανική και Logistics

• έξυπνες, συνδεδεμένες συσκευές για όλες τις δραστηριότητες
π.χ παρακολούθηση αποθεμάτων, απογραφή, προσωπικό, 
αυτοματοποιημένος ανεφοδιασμός, κλπ. 



Έξυπνο Εργοστάσιο
• μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικότητα στο πλαίσιο της
παραγωγής

• πρόσβαση στους εξωτερικούς φορείς με σκοπό να
αλληλεπιδρούν με το IoT σύστημα παραγωγής(πχ. 
προμηθευτές, παράγοντες συντήρησης και εξοπλισμού κλπ.)
Έξυπνη Γεωργία

• ανίχνευση των αγροτικών ζώων
• έλεγχος, έρευνα, και πρόληψη των ασθενειών
• παρακολούθηση των καλλιεργειών



Οφέλη

1. Μείωση του κόστους περίθαλψης
2. Βελτιωμένα αποτελέσματα ασθενών
3. Διαχείριση της νόσου σε πραγματικό χρόνο
4. Βελτιωμένη εμπειρία του χρήστη



Εφαρμογές
• Διαχείριση χρόνιων ασθενειών
• Απομακρυσμένη φροντίδα και παρακολούθηση
• Απομακρυσμένη παρέμβαση
• Βελτίωση της διαχείρισης των φαρμάκων



Ασφάλεια
Απαιτήσεις Προκλήσεις

Εμπιστευτικότητα Υπολογιστικοί περιορισμοί

Ακεραιότητα Περιορισμοί μνήμης

Έλεγχος ταυτότητας Περιορισμοί ενέργειας

Διαθεσιμότητα Κινητικότητα

Ανανέωση δεδομένων Τεχνολογίες σύνδεσης

Εξουσιοδότηση Η ποικιλία των συσκευών

Ελαστικότητα Τοπολογία δυναμικού δικτύου

Ανοχή σε σφάλματα Δίκτυο πολλαπλών πρωτοκόλλων

Αυτό- θεραπεία



Σύστημα παρακολούθησης ασθενών σε νοσοκομεία
Αρχιτεκτονική



Τοπολογία : Υβριδική (Αστέρα- Πλέγματος)

Πλεονεκτήματα:
• χαμηλή ισχύς
• απλότητα
• εκτεταμένο εύρος
• αυτο-ίαση
• υψηλή ανοχή σε σφάλματα TN= SN- CF 



Επισκόπηση του συστήματος
Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε κάθε επίπεδο του
δικτύου



Σύγκριση του προτεινόμενου συστήματος με
συστήματα άλλων ερευνητών



Contiki OS
• είναι ένα open source λειτουργικό σύστημα για το IoT.
• είναι ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη δημιουργία
πολύπλοκων ασύρματων συστημάτων.

Cooja Simulator
• Το Cooja είναι ένας εξομοιωτής για ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων, ο oποίος έχει σχεδιαστεί για το
λειτουργικό σύστημα Contiki OS



















•Γράφημα τοπολογίας – Χάρτης αισθητήρων



•Γράφημα αισθητήρων – μέσος όρος θερμοκρασίας



•Γράφημα αισθητήρων – ισχύς μπαταρίας



•Γράφημα δικτύου – ληφθέντα πακέτα



•Γράφημα ενέργειας – μέσος όρος κατανάλωσης
ενέργειας






