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Πεξίιεςε 

Σν ―Internet of Things‖ (IoT) ή «Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ» ζηα ειιεληθά, 

απνηειεί κηα λέα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ θηινδνμεί λα ζπλδέζεη φια ηα 

«πξάγκαηα» (―things‖) ζην δηαδίθηπν (internet). Με ηνλ φξν «πξάγκαηα» λννχληαη 

νπνηαδήπνηε αληηθείκελα (εμ νπ θαη ν ελαιιαθηηθφο φξνο «Γηαδίθηπν ησλ 

Αληηθεηκέλσλ») απφ νηθηαθέο ζπζθεπέο κέρξη απηνθίλεηα θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ηα νπνία ζα «ζπλνκηινχλ» κειινληηθά 

κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη νινθιεξψλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

δηάθνξεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο.  

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ΗνΣ ζα επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζε 

ρξήζηεο – θαηνίθνπο, φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο κηαο εθζπγρξνληζκέλεο πφιεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαηά ηξφπν 

«έμππλν». Σν ηδαληθφ απηφ κνληέιν κηαο ηέηνηαο πφιεο, ηεο «Έμππλεο Πφιεο» (―Smart 

City‖), απνηειεί έλα κειινληηθφ πξφηππν πνπ ελνπνηεί Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη IoT, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο.  

Αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ζχγθιηζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ είλαη πνιιά, 

ππάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο πξνθιήζεηο (big challenges) πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ζνβαξά ππφςε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο «έμππλεο πφιεο», ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα δηθηχσλ, ηελ ηδησηηθφηεηα (πξνζσπηθφ απφξξεην) ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ ησλ 

πφιεσλ απηψλ. Πνιινί κέζνδνη πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ 

Αηζζεηήξσλ (Wireless Sensor Networks – WSNs) έρνπλ πξνηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην επεξρφκελν IoT.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνχ παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

ζρεηηθέο έξεπλεο, πξνηείλεηαη έλαο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο γηα πνιπκεζηθά ζπζηήκαηα 

επηηήξεζεο, κε ην φλνκα EAMSuS (―Efficient Algorithm for Media-based Surveillance 

Systems‖), ν νπνίνο ελνπνηεί θαηάιιεια δχν αιγνξίζκνπο άιισλ εξεπλεηψλ γηα 

αζθάιεηα θαη δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, ελψ θάλεη 

ρξήζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ θσδηθνπνίεζεο πςειήο απφδνζεο αξρείσλ βίληεν, H.265 / 

HEVC (―High Efficiency Video Coding‖).  



x 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ αμηνινγείηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε παξεκθεξείο 

αιγνξίζκνπο, κε ηελ δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ σο πξνο ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

θαηαλάισζε πφξσλ ζηνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ηνπ δηθηχνπ. Σν πξνηεηλφκελν 

κνληέιν αζθαιείαο δείρλεη λα είλαη ηθαλφ λα ελζσκαησζεί επηηπρψο ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ κηαο έμππλεο πφιεο, επηθέξνληαο 

ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο.  
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Abstract 

Internet of Things (IoT) is the new technological revolution that aspires to 

connect all the everyday physical objects to the Internet, making a huge global network 

of uniquely things which can share information amongst each other and complete 

scheduled tasks, bringing significant benefits to users and companies of a Smart City 

(SC). A Smart City represents a new future framework, which integrates multiple 

information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) solutions, 

so as to improve the quality life of its citizens. However, there are many security and 

privacy issues which must be taken into account before the official launching of this new 

technological concept. Many methods which focus on media security of wireless sensor 

networks have been proposed and can be adopted in the new expandable network of IoT. 

In this paper, the upcoming IoT network architecture and its security challenges are 

described and the most important researches on media security and privacy in wireless 

sensor networks (WSNs) are analyzed. Subsequently, an Efficient Algorithm for Media-

based Surveillance System (EAMSuS) in IoT network for Smart City Framework is 

proposed, which merges two algorithms introduced by other researchers for WSN packet 

routing and security, while it reclaims the new media compression standard, High 

Efficiency Video Coding (HEVC). Experimental analysis shows the efficacy of the 

proposed scheme in terms of users’ privacy, media security, and sensor node memory 

requirements. This scheme can be successfully integrated into the IoT network of the 

upcoming Smart City concept. 

 

 

Keywords: Encryption Algorithm, HEVC, IoT, Smart City, Video Surveillance 

Systems, WSN. 
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Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηψ ην Θεφ πνπ κε αμίσζε λα νινθιεξψζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ 

ζπνπδέο, δίλνληαο κνπ έλα επηπιένλ θίλεηξν λα ζπλερίζσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ 

δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Φάλλε 

Κσλζηαληίλν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ καθξνρξφληα ζπλεξγαζία καο ζε πνιιέο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.   

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηελ θα Μάγηα αηξαηδέκε, θαζεγήηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο, θαη κέρξη πξφηηλνο πξφεδξν ηνπ ΠΜ, πνπ έθαλε δεθηφ ην αίηεκα κνπ γηα ηελ 

πξφσξε απνθνίηεζε κνπ ηνλ Οθηψβξην 2017, αληί ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, σο 

επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ θαη νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

πξηλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. εκεηψλσ δε, φηη κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ήδε δεκνζηεπηεί ζε δηεζλέο έγθπξν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ.  

Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ γνλείο, ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ κνπ ζηάζεθαλ ζηηο 

ζπνπδέο κνπ φια απηά ηα ρξφληα. Καη ηέινο, ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, πνπ κε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο.  
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 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην «Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ» ή Internet of Things 

(IoT) φπσο είλαη ε επίζεκε αγγιηθή ηνπ νλνκαζία, έρεη δηεηζδχζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

καο κε γεσκεηξηθή πξφνδν, ράξε ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε πνιιψλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

φπσο ε ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ (Radiν-Frequency Identification – RFID), 

ην Wireless Fidelity (WiFi), ηα δίθηπα 4
εο

 γεληάο (4G), ην πξφηππν IEEE 802.15.x θιπ. 

[1]. Με ηε ζπκβνιή ηνπ IoT θαη ηελ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο 

δηαθφξσλ ρψξσλ θαη γεγνλφησλ, φπσο δηθηπαθψλ θακεξψλ αζθαιείαο, αηζζεηήξσλ  

κέηξεζεο δεηθηψλ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θιπ) θ.ά., κηα πφιε είλαη ζε 

ζέζε λα αλαβαζκηζηεί ζε «έμππλε πφιε», απνιακβάλνληαο φια ηα πξνλφκηα ησλ λέσλ  

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηελ πνηφηεηα εκπεηξίαο (Quality of Experience – QoE) θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (Quality of 

Life – QoL) ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο κεηάβαζεο ησλ πφιεσλ κηαο 

ρψξαο ζε λέα πξφηππα – απηά ησλ «έμππλσλ πφιεσλ» – είλαη πνιιαπιά θαη πνηθίια, 

ππάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ εμνλπρηζηηθά θαη απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ κεηάβαζε απηή θαη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ «έμππλσλ πφιεσλ». 

Απηά έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ ηδησηηθφηεηα (πξνζσπηθφ απφξξεην) ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ  

[2].  

Δίλαη γεγνλφο άιισζηε φηη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη επηθέξεη ηε ζπλερή αλαθάιπςε λέσλ ηξφπσλ παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ επηηήδεηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο (hackers). ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο ησλ hackers ινηπφλ, έρνπλ πξνηαζεί πνιιά κνληέια αζθαιείαο θαηά 

θαηξνχο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα 

επηηήξεζεο, πξνηνχ απηά απνζηαινχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

ρξήζηε.  
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Χζηφζν, νη αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ 

βειηησκέλε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζπρλά είλαη πνιχ ελεξγνβφξνη, θαζψο απαηηνχλ 

επηπξφζζεηνπο πφξνπο ζε κλήκε, θαζηζηψληαο έσο θαη αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

κηθξνζπζθεπέο, φπσο νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλνπο 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο (ρακειή δηαζέζηκε κλήκε, ζπρλά αδχλακν επεμεξγαζηή θιπ). 

Έηζη, πνιινί αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ.  

 1.2  θνπόο – ηόρνη 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ «Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ (privacy) ησλ 

ρξεζηψλ, ελίζρπζαλ ην θίλεηξν γηα ηελ έξεπλα απηή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ επηζπκεηνχ θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ 

απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απφ ηνπο αηζζεηήξηνπο θφκβνπο (sensor 

nodes) ζηηο ζπζθεπέο (laptops, tablets, smartphones θιπ) ησλ πνιηηψλ ηεο έμππλεο 

πφιεο, εθαξκφδνληαο βειηησκέλν αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο κεηάδνζεο.  

Δπηπιένλ, ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

κλήκεο ζηνπο θφκβνπο ησλ αηζζεηήξσλ, ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηαρχηεξε 

δξνκνιφγεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηεο έμππλεο πφιεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ην πξνηεηλφκελν ζρήκα βειηηψλεη ηελ ηξέρνπζα αξρηηεθηνληθή αηρκήο (state-of-the-art 

architecture).  

 1.3  πλεηζθνξά 

Καηφπηλ αλαιπηηθήο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην ρψξν ησλ δηθηχσλ 

αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ, ηνπ επξχηεξνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ πξνηχπσλ 

ησλ έμππλσλ πφιεσλ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία απνξξήηνπ, φζν 

θαη  ηελ θαηαλάισζε πφξσλ ζε απηά, πξνηείλεηαη βειηησκέλνο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο 

κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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 εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ  

 εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ θξππηνγξάθεζεο ηεο δηαθηλνχκελεο 

πιεξνθνξίαο ζηνπο αηζζεηήξηνπο θφκβνπο 

 έσο θαη 50% εμνηθνλφκεζε κλήκεο αλά αηζζεηήξα (γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο παξακέηξσλ πεηξάκαηνο) 

1.4 Βαζηθή Οξνινγία 

ηελ ππνελφηεηα απηή δίλεηαη κηα απιή θαη ζχληνκε εξκελεία ησλ βαζηθφηεξσλ 

φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

 Smart City (SC): Δίλαη ην λέν κειινληηθό ηερλνινγηθό πξόηππν πόιεο, ην νπνίν 

ελζσκαηώλεη πνιιαπιέο ππεξεζίεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη επηθνηλσληώλ, ώζηε 

λα ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία θαη δηαδηθαζίεο ηεο πόιεο, κε 

ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη εκπεηξίαο ησλ πνιηηώλ ηεο.  

 Internet of Things (IoT): Απνηειεί κηα θαηλνηόκα ηερλνινγηθή ηδέα πνπ 

νξακαηίδεηαη έλα κέιινλ όπνπ όια ηα θαζεκεξηλά αληηθείκελα, από απιά 

κηθξναληηθείκελα κέρξη θαη κεγάιεο πνιύπινθεο ζπζθεπέο, ζα είλαη κόληκα 

ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν θαη κνλαδηθά αλαγλσξίζηκα ζε απηό, ελώ ζα κπνξνύλ 

λα ζπλδεζνύλ θαη κεηαμύ ηνπο, επηθνηλσλώληαο θαη αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο 

θαη δεδνκέλα. 

 Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (WSN): Δίλαη ηα δίθηπα εθείλα πνπ απνηεινύληαη 

από πνιινύο κηθξνύο αηζζεηήξηνπο θόκβνπο κε πεξηνξηζκέλε ελεξγεηαθή ηζρύ θαη 

έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο βάζεο, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζε δηάθνξα κέξε 

θαη πεξηβάιινληα, κε ζθνπό ην δηακνηξαζκό πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε θάπνην γεγνλόο ή δξαζηεξηόηεηα.  

 Smart Surveillance - Έμππλε Δπηηήξεζε: Οξίδεηαη σο ε επηηήξεζε θαη 

παξαθνινύζεζε δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε έμππλν ηξόπν, δειαδή κε ηε 

βνήζεηα εηδηθώλ νπηηθναθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ, θάλνληαο ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ αηρκήο.  



Μέκνο Βαζίιεηνο, «Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Απνδνηηθνύ Αιγνξίζκνπ γηα 

Οπηηθναθνπζηηθά Σπζηήκαηα Δπηηήξεζεο ζηηο Έμππλεο Πόιεηο», ΠΜΣ ΔΠ ΠΑΜΑΚ 2017. 

   

4 

 

1.5 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Σν ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη νξγαλσκέλν σο εμήο: Σν θεθάιαην 2 

παξαζέηεη ηηο πην ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζην IoT, ηα WSN θαη ηηο 

Έμππλεο Πφιεηο, ελψ παξνπζηάδεη επίζεο εηο βάζνο ηηο ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηνπ 

ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο γηα λα εληζρχζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ αλαγλσζηψλ. 

Αθνινπζεί ην θεθάιαην 3, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη ηα ζπγθξηηηθά πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην απηήο. 

Σελ εξγαζία νινθιεξψλεη ην θεθάιαην 4, φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ελψ πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη ελδερφκελεο 

πξνηάζεηο, θαηεπζχλζεηο θαη θίλεηξα γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε – Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ πάλσ ζην αληηθείκελν κειέηεο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ζηα Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ, ην επξχηεξν Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ θαη ηηο Έμππλεο Πφιεηο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο  

ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

2.1 ρεηηθέο Έξεπλεο  

Σν επεξρφκελν κειινληηθφ Γηαδίθηπν, ή αιιηψο «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ»  

(ΗνΣ) φπσο πξνσζείηαη θαη νλνκάδεηαη ζηηο ηάμεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη φρη 

κφλν, ζα είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ έλα ηεξάζηην αξηζκφ 

δηαζπλδεδεκέλσλ πξαγκάησλ. Απηά ηα ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ην κνληέιν ηνπ ΗνΣ. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο – παξεκθεξείο κε ηελ παξνχζα 

κειέηε – έξεπλεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Ζ αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ζε 

πεξηβάιινληα ΗνΣ είλαη κεξηθνί απφ ηνπο δείθηεο πνπ αλαιχνληαη απφ ηελ S. Sicari θ.ά. 

[3], ελψ κηα νινθιεξσκέλε θξηηηθή αλάιπζε ησλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ IoT δηεμάγεηαη απφ ηνλ M.U. Farooq θ.ά. [4] παξνπζηάδνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

IoT κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε ζηξψκα. Οκνίσο, 

ν D. Kozlov θ.ά. ζηελ έξεπλά ηνπο [5], αλαιχνπλ ηηο απεηιέο θαηά ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηηο αξρηηεθηνληθέο ηνπ IoT, εμεηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα απεηιψλ 

γηα δηάθνξα επίπεδα. Αλάινγα ζέκαηα αζθαιείαο θαη απνξξήηνπ εμεηάδνληαη θαη ζηελ 

έξεπλα [6], φπνπ ν Υ. ηεξγίνπ θ.ά. κειεηνχλ ηελ ελζσκάησζε ηεο «Τπνινγηζηηθήο 

Νέθνπο» (―Cloud Computing‖ – CC) ζην επξχηεξν ΗνΣ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ απηνχ 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σελ ελζσκάησζε ηεο θηλεηήο ππνινγηζηηθήο λέθνπο (―Mobile Cloud 

Computing‖ – MCC) θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζην IoT – κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ – 

εμεηάδνπλ θαη νη Κ. Φάλλεο, . Ξπλφγαινο θαη Α. ηθαιέξαο ζηε ζπγθεληξσηηθή ηνπο 
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έξεπλα ζηε ζχγθιηζε IoT θαη MCC [7]. Αλάινγε έξεπλα γηα ηελ ζχγθιηζε IoT θαη 

MCC, καδί κε ηελ ηερλνινγία ησλ «Μεγάισλ Γεδνκέλσλ» (―Big Data‖) θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ, γίλεηαη θαη ζηελ αλαθνξά [8] απφ ηνπο Υ. ηεξγίνπ 

θαη Κ. Φάλλε. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έξεπλα ηνπ Γ.Ε. Παπαδφπνπινπ θ.ά., νη νπνίνη  

πξνηείλνπλ απνδνηηθά ζρήκαηα εχξεζεο γεηηνληθψλ θφκβσλ ζηα WSN – ην MobIQ [9] 

θαη ην MobiDisc [10] – ηα νπνία πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ θηλεηψλ θαη 

ζηαηηθψλ θφκβσλ ηνπ IoT, κε ρακειέο θαζπζηεξήζεηο θαη ρακειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Καιχηεξν δείθηε παξάδνζεο ησλ παθέησλ πιεξνθνξίαο (Packet Delivery 

Ratio – PDR) ζε δπλακηθέο ηνπνινγίεο IoT ππφζρεηαη θαη ε αξρηηεθηνληθή Cross-Layer 

Control of Data Flows (CORAL) – Software-Defined Network (SDN) ησλ εξεπλεηψλ Γ. 

Βηνιέηηα θ.ά. [11].  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα επξεία γθάκα εθαξκνγψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ βνεζεηηθψλ θαη  

βειηησκέλσλ ζελαξίσλ δσήο, ηνπ ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ 

παξαγφλησλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη παξαγσγήο, ησλ δηθηχσλ 

ειέγρνπ θαη πνιιψλ άιισλ πεδίσλ, βαζίδνληαη ζε Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ 

(WSN). Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δείρλεη φηη αλακέλεηαη ζχληνκα ζην κέιινλ ηα WSN λα 

ελζσκαησζνχλ ζην IoT, φπνπ νη θφκβνη αηζζεηήξσλ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

δπλακηθά, θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλεξγαζία θαη νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ 

ηνπο. Χζηφζν, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιά δεηήκαηα 

αζθάιεηαο θαη ηδησηηθνχ απνξξήηνπ [12], πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιή γηα λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ ππνδνκή ηνπ IoT. Γηα παξάδεηγκα, ε C. Alcaraz θ.ά. [13] αλέιπζαλ 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο πηζαλήο πιήξνπο ελζσκάησζεο ηνπ WSN 

ζην Γηαδίθηπν θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλεο εθαξκνγέο δελ ζα πξέπεη 

λα ζπλδένπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θφκβνπο απεπζείαο ζην Internet, αιιά άιιεο εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ απ’ επζείαο ρξήζε TCP/IP. Ζ D. Christin θ.ά. [14] 

αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ WSN ζην Γηαδίθηπν 

θαη πεξηγξάθνπλ έλα ζχλνιν πξνθιήζεσλ ηνπ IoT.  

Δπηπιένλ, πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζε WSNs κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ηνπο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθνχ απνξξήηνπ 
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ησλ ρξεζηψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ο Q. Chen 

θ.ά. [15] ζρεδίαζαλ έλα βειηησκέλν – πςεινχ επηπέδνπ – ειαθξχ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο δηθηχνπ αηζζεηήξσλ (Improved Advanced Encryption Standard – 

IAES), ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ Advanced Encryption Standard (AES) θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνπο αηζζεηήξηνπο θφκβνπο, ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ απαηηήζεσλ ρψξνπ. Πεηξακαηηθέο έξεπλεο έδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ απφ πιεπξά κλήκεο ηπραίαο πξνζπέιαζεο – RAM (Random 

Access Memory), ρψξνπ απνζήθεπζεο κλήκεο αλάγλσζεο κφλν – ROM (Read-Only 

Memory), θχθισλ ξνινγηψλ CPU (Central Processing Unit) θαη ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο 

ηνπ δηθηχνπ.  

Έλαο ειαθξχο αιγφξηζκνο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) θφκβσλ 

αηζζεηήξσλ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ S. Tripathy [16] γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη 

απζεληηθνπνίεζε ζηα WSNs. Απηφο ν πξνηεηλφκελνο ειαθξχο αιγφξηζκνο αζθαιείαο 

(LIghtweight Security Algorithm - LISA) δελ βαζίδεηαη ζε παξαδνζηαθνχο 

θξππηνγξαθηθνχο εληαηηθνχο (εκθαηηθνχο) ππνινγηζκνχο θαη ζεσξείηαη ηδαληθφο γηα 

ππνδνκέο WSN θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηηχρεη έλα πνιχ θαιφ επίπεδν αζθάιεηαο ζε 

κηα κεησκέλεο πνιππινθφηεηαο ππνδνκή, παξέρνληαο ππεξεζίεο «θξεζθάδαο» θαη 

αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ κε ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο ππνινγηζκνχο θαη θφξηνπ 

επηθνηλσλίαο, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια απφ απψιεηεο δεδνκέλσλ. Ο Η. J. de Dieu θ.ά. 

[17] αλέπηπμαλ έλα ελεξγεηαθά απνδνηηθφ αιγφξηζκν αζθαινχο δηαδξνκήο (Energy-

efficient Secure Path Algorithm – ESPA) γηα WSN, ν νπνίνο παξέρεη θαιχηεξε απφδνζε, 

θαζψο κεγηζηνπνηεί ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηχνπ. Ο ESPA ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

πξνζηαζίαο απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ, βαζηζκέλεο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (θαη) 

ηεο δηαδξνκήο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα θαιφ επίπεδν αζθάιεηαο ηφζν σο πξνο ηελ 

απζεληηθνπνίεζε, φζν θαη σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, 

κεγηζηνπνηψληαο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηθηχνπ.  

Οη J. Albath θαη S. Madria [18] ζρεδηάζαλ έλαλ πξαθηηθφ αιγφξηζκν γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ (Practical Algorithm for Data Security – PADS) ζηα WSN ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη πξνζηαζία κε ακειεηέα επηβάξπλζε, ελψ ε ξπζκαπφδνζε 

(throughput) είλαη παξφκνηα κε ην ίδην δίθηπν ρσξίο αζθάιεηα. Απηφο ν αιγφξηζκνο 
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βαζίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ελφο one-time pad έηζη ψζηε νη φπνηεο πιεξνθνξίεο 

θαηαθέξλεη ν εηζβνιέαο λα ζπιιέμεη κέζσ ππνθινπήο ηεο επηθνηλσλίαο, λα είλαη 

άρξεζηεο. Ζ ρξήζε ηνπ one-time pad παξέρεη ηφζν ηα πξαγκαηηθά (αιεζή) δεδνκέλα 

ξνήο απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξα, φζν θαη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο έλαληη 

παξαιιαγκέλσλ κελπκάησλ. Αλάινγν αζθαιέο θαη απνδνηηθφ one-time ζρήκα 

απζεληηθνπνίεζεο κε εμεηδίθεπζε ζηε ζχλδεζε κε θσδηθφ ζε κηα θφξκα ππνβνιήο, 

πξνηείλεηαη θαη απφ ηελ Chung-Huei Ling θ.ά. [19], ην νπνίν ππφζρεηαη πξνζηαζία απφ 

δηάθνξεο απεηιέο ππνθινπήο θσδηθψλ θαη εμαπάηεζεο. Δπίζεο, νη Ν. Παπαδφπνπινο θαη 

Κ. Φάλλεο [20] παξνπζίαζαλ έλα γεληθφ κνληέιν γηα απφθξπςε θαη ςεθηαθή 

πδαηνγξάθεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνιπκεζηθψλ πιεξνθνξηψλ (εηθφλαο, ήρνπ, βίληεν) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, θάλνληαο ρξήζε ζηεγαλνγξαθίαο.   

Οη Α. Ramos θαη R. H. Filho [21] έρνπλ ζρεδηάζεη έλα ζρήκα κε πςειήο 

αθξίβεηαο αηζζεηήξα δεδνκέλσλ εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο (Sensor Data 

Security level Estimation – SDSE) ησλ WSN πνπ αλαιχνπλ ηφζν ηνπο κεραληζκνχο 

πξφιεςεο, φζν θαη ηνπο κεραληζκνχο αλίρλεπζεο ησλ επηζέζεσλ. Απηφ ην κνληέιν 

αζθαιείαο ιχλεη ηα πξνεγνχκελα ππάξρνληα ζπζηήκαηα εθηίκεζεο αζθαιείαο, ηα νπνία 

αγλννχζαλ πιήξσο ηνπο κεραληζκνχο αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

WSN βαζηζκέλα απνθιεηζηηθά ζηνπο κεραληζκνχο πξφιεςεο. 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζην πξφηππν ηεο έμππλεο πφιεο, 

έρνπλ δηεμαρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (Quality of 

Service – QoS) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηήλ. Πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο QoS θαη 

ηδησηηθφηεηαο ζε δίθηπα αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο S. Phani Praveen 

θαη B. Sukumar Babu [22]. Οη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη 

επηπξφζζεηε εκπηζηεπηηθφηεηα, ρακειφηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχ, κηθξφηεξν ρψξν 

απνζήθεπζεο, πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία θαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ελάληηα ζηηο 

επηζέζεηο απνθάιπςεο απνξξήηνπ. Έλα αλάινγν ζρήκα δξνκνιφγεζεο QoS πνπ 

βειηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο κηαο ηνπηθήο επηδηφξζσζεο ηεο δηαδξνκήο ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ πξνηάζεθε απφ ηνπο M. Belghachi θαη M. Feham [23], θαη 

βειηηζηνπνηεί ηε δηαρείξηζε QoS, φπσο ζηελ πεξίπησζε εμαθάληζεο θφκβνπ. Δπηπιένλ, 
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κηα ελνπνηεκέλε δξνκνιφγεζε γηα ηε δηάδνζε δεδνκέλσλ ζε δίθηπα έμππλσλ πφιεσλ 

πξνηάζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο Viet-Duc Le, H. Scholten θαη P. Havinga [24], θαη 

ππφζρεηαη θαιχηεξνπο ξπζκνχο παξάδνζεο θαη ρξνλνθαζπζηέξεζεο ζε ζχγθξηζε κε 

άιινπο ζπλαθείο αιγφξηζκνπο. 

Σν επεξρφκελν έξγν ηεο αλάπηπμεο κηαο έμππλεο πφιεο κε ηελ ελζσκάησζε ζην 

δίθηπν επηθνηλσλίαο ηεο πνιιαπιψλ ηερλνινγηψλ ΣΠΔ θαη IoT έρεη παξνπζηαζηεί θαη 

αλαιχζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο. Ο Kok-Lim Alvin Yau θ.ά. [25] αλέιπζαλ ηηο 

ηερλνινγηθέο επθαηξίεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Μαιαηζίαο, ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

έμππλε πφιε, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο. Δπηπιένλ, κηα 

νινθιεξσκέλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ δηαθφξσλ πξνηχπσλ έμππλσλ πφιεσλ ζηελ 

Ηζπαλία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ S. Bossuyt [26]. Δπίζεο, ν Luis Sanchez θ.ά. [27], 

δηεμήγαγαλ πεηξάκαηα IoT πάλσ ζηελ πφιε αληαληέξ ηεο Ηζπαλίαο (testbed 

SmartSantander), ελψ νη έμππλεο πφιεηο ηνπ κέιινληνο αλαιχνληαη απφ ηνλ M. Batty θ.ά. 

[28]. Σερλνινγηθέο πξνθιήζεηο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο IoT Smart City Framework πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηνπο Δ. Θενδσξίδε, 

Γ. Μπισλά θαη Η. Υαηδεγηαλλάθε [29]. Έλα πιαίζην πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο έμππλεο πφιεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ΗνΣ πξνηείλεηαη απφ ηελ Jiong Jina θ.ά. 

[30].  

Δπηπιένλ, κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαθφξσλ πξνηχπσλ έμππλσλ πφιεσλ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Y. Yoo, K. Kim θαη J. Han [31] θαη θαηαιήγεη ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ έμππλσλ πφιεσλ. Μηα πξνεγκέλε θεληξηθή πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ηππηθψλ ππεξεζηψλ ΣΠΔ κηαο έμππλεο πφιεο παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνλ G. Piro [32]. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε έμππλσλ ιχζεσλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πφιεσλ θαη σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο ζηηο έξεπλεο ησλ Υ. ηεξγίνπ, Α. 

Πιαγεξά θ.ά. εξεπλεηψλ νη νπνίνη κειεηνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

κε ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε απηνχ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ [33], δίλνληαο έκθαζε ζε κεραληζκνχο αζθάιεηαο ηνπ 

δηθηχνπ θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ [34]. Έλα αλάινγν ΗνΣ-based 



Μέκνο Βαζίιεηνο, «Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Απνδνηηθνύ Αιγνξίζκνπ γηα 

Οπηηθναθνπζηηθά Σπζηήκαηα Δπηηήξεζεο ζηηο Έμππλεο Πόιεηο», ΠΜΣ ΔΠ ΠΑΜΑΚ 2017. 

   

10 

 

Surveillance System πξνηείλεηαη θαη ζηελ έξεπλα [35] απφ ηνλ Α. Πιαγεξά θ.ά. γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν ζε ζπγθξηηηθά πεηξάκαηα δείρλεη λα 

έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο αληίζηνηρεο αξρηηεθηνληθέο. Έλα 

ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ πξνηείλεηαη θαη 

απφ ηνλ Ngo Manh Khoi θ.ά. [36]. ηελ ίδηα γξακκή θηλνχληαη θαη νη εξεπλεηέο A. 

Amato θαη A. Coronato κε ηελ πξφηαζε κηαο IoT αξρηηεθηνληθήο γηα έμππλα ζπζηήκαηα 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο [37].    

Δπίζεο, κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ηνπ IoT κε ηα ζπζηήκαηα 

θαηαγξαθήο βίληεν γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο θαη ρξήζε ηνπο, γίλεηαη απφ νκάδα 

εξεπλεηψλ ησλ Υ. ηεξγίνπ θ.ά. [38], φπνπ πξνηείλεηαη κηα θαηλνηφκα ηνπνινγία πνπ 

πξνζθέξεη θαιχηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ IoT ζηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο βίληεν. 

Δμάιινπ, νη εξεπλεηέο Γ. Κνθθψλεο θ.ά. [39], αληηκεησπίδνπλ ηελ αζχξκαηε κεηαθνξά 

πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε πςειή ηαρχηεηα δηά κέζσ ηνπ IoT, 

πνπ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε ηνπ κέιινληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έρνπλ 

πξνηαζεί θαη ιχζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ παξαγφλησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο θαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο αηρκήο, φπσο απφ 

ηελ A. R. Jaladi θ.ά. [40].  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην πξφηππν θσδηθνπνίεζεο πςειήο απφδνζεο αξρείσλ βίληεν, ην 

HEVC, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαιχηεξε ζπκπίεζε ζηα αξρεία πνιπκέζσλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ IoT ηεο έμππλεο πφιεο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί 

ζρεηηθά κε ην πξφηππν ζπκπίεζεο HEVC θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί απηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άπνςε αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ζηε κεηάδνζε βίληεν κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξφηππν έμππλνπ ζπζηήκαηνο 

επηηήξεζεο, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πνιπκεζηθά 3D δεδνκέλα θσδηθνπνηεκέλα ζε HEVC 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Γ. Κνθθψλε θ.ά. [41], ελψ ηελ αλάπηπμε ελφο UHD HEVC 

θσδηθνπνηεηή πινπνηεί ν D. Jun θ.ά. εξεπλεηέο [42] απφ ηε Ν. Κνξέα, ν νπνίνο είλαη 

θαηάιιεινο γηα εθαξκνγή ζε έμππλα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο. Δπίζεο, έλα λέν ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζε επηιεθηηθή θξππηνγξάθεζε γηα HEVC πξνηείλεηαη απφ ηνπο Ζ. 

Hofbauer, Α. Uhl θαη Α. Unterweger [43] θαη εμαζθαιίδεη δηαθαλή θαη επαξθή 
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θξππηνγξάθεζε, φπσο επίζεο θαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο. Δπηπιένλ, απηφ ην ζρήκα 

επηηξέπεη γξήγνξε θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε, ελψ δηαηεξεί ηε κνξθή θαη 

ην κήθνο ηεο ξνήο βίληεν.  

Έλα άιιν απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα SE γηα ηελ θσδηθνπνίεζε εληξνπίαο 

(Context-adaptive binary arithmetic coding – CABAC) ηνπ πξνηχπνπ βίληεν HEVC 

πξνηείλεηαη ζηελ πεγή [44] θαη παξνπζηάδεη επαξθή πξνζηαζία θαηά ησλ επηζέζεσλ 

θξππηαλάιπζεο, ελψ παξάιιεια θαζηζηά θαηάιιειν γηα κεηάδνζε (streaming) ζε 

εηεξνγελή δίθηπα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην bit-rate παξακέλεη ην ίδην θαη νη απαηηήζεηο 

ζπζηήκαηνο είλαη ειάρηζηεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλαο βειηησκέλνο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ησλ πνιπκέζσλ HEVC, πξνηείλεηαη ζηελ αλαθνξά [45] θαη 

επηηπγράλεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελνπο αληίζηνηρνπο αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην πξφηππν H.264, 

ελψ παξνπζηάδεη ζπλνιηθά θαιχηεξε ζπλνιηθή απφδνζε. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πάλσ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

επηηήξεζεο, θαηάιιεισλ γηα εθαξκνγή ηνπο ζην IoT. Οη εξεπλεηέο U. Ramakrishna θαη 

N. Swathi [46] ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ πέξζη ηνλ Φεβξνπάξην έλα έμππλν αζθαιέο 

ζχζηεκα επηηήξεζεο βαζηζκέλν ζην ΗνΣ, κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

Python. Ζ Python είλαη γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ θαη βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αηζζεηήξησλ θφκβσλ, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

γξάςνπλ ηνλ θψδηθά ηνπο ζε ιηγφηεξεο γξακκέο ζε ζρέζε κε άιιεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε C++ θαη ε Java [40]. Αληίζηνηρν έμππλν ζχζηεκα επηηήξεζεο 

βίληεν, πινπνίεζαλ θαη νη εξεπλεηέο S. P. Gulve, S. A. Khoje θαη P. Pardeshi [47], ην 

νπνίν πέξα απφ ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη, βειηηζηνπνηεί θαη ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, εκπνδίδνληαο ελδερφκελεο ζπαηάιεο. Καη ηα δπν απηά κνληέια, κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε, φπσο ηξάπεδεο, βηνκεραλίεο, εηαηξείεο ΗΣ θιπ. Σέινο, άιιν έλα αμηφπηζην 

ζχζηεκα επηηήξεζεο βίληεν, βαζηζκέλν ζην ΗνΣ, ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Μ. Α. Alsmirat 

θ.ά. [48], ην νπνίν παξέρεη βέιηηζηε θαηαλνκή θαη δηακνηξαζκφ ηνπ εχξνπο δψλεο 
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(bandwidth), απνηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αιινίσζε θαη παξακφξθσζε ηνπ 

βίληεν πνπ κεηαδίδεηαη. Ζ πξφηαζή ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά πεηξακάησλ 

αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο κε άιια αληίζηνηρα κνληέια, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή 

δηθηχσλ NS-3 (Network Simulator 3).  

2.2 Οπηηθναθνπζηηθά πζηήκαηα Δπηηήξεζεο  

Ο φξνο «επηηήξεζε» (―surveillance‖) πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή δηαθφξσλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε πνιινχο ηνκείο. Έηζη ινηπφλ, ν φξνο «επηηήξεζε» θαιχπηεη ηελ παξαθνινχζεζε εμ’ 

απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (φπσο κε θάκεξεο θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο / Closed-circuit Television – CCTV θιπ) ή ηελ ππνθινπή 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ (κέζσ δηαδηθηχνπ ή ηειεθψλνπ)  [49]. Ο φξνο «έμππλε 

επηηήξεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο, αλάιπζεο θαη κεηαηξνπήο [50] ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ 

θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ. Σν ζεκαληηθφ ινηπφλ πιενλέθηεκα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο είλαη ε απνζήθεπζε ή θαη αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ 

πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ (εηθφλσλ, ήρνπ θαη βίληεν) [51]. 

Σα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα επηηήξεζεο κεηαηξέπνπλ θαη αλαιχνπλ ηελ 

θαηαγεγξακκέλε ξνή βίληεν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ [50]. 

Κάλνληαο ρξήζε αλάιπζεο ηνπ βίληεν θαηαγξαθήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηα 

νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα επηηήξεζεο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο ζε φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξε αλάιπζε [51].  

Σα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη σο κέζα γηα ηελ 

επηηήξεζε δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ επηρεηξήζεσλ, πεξηβαιινληηθψλ 

θαηλνκέλσλ,  εθηίκεζε πνιιψλ ρξήζηκσλ δεηθηψλ θαη γεληθά πνιιψλ νινθιεξσκέλσλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ. Σα νπηηθναθνπζηηθά απηά κέζα 

παξέρνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηηο 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο θαη ηνπο δηάθνξνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο (θφκβνπο) 
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γχξσ απφ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επίβιεςεο (επηηήξεζεο), ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ 

βάζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο εθάζηνηε ζπζθεπέο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (επηρεηξήζεσλ, 

ρξεζηψλ-πνιηηψλ θιπ).  

 

Δηθόλα 1: Πιήζνο νπηηθναθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ζπλεηζθέξνπλ γηα ηε 

ζπιινγή θαη παξάδνζε ησλ επηζπκεηώλ πνιπκεζηθώλ δεδνκέλσλ ζηε πιαηθόξκα 

ηνπ ρξήζηε. 

 

ηα ζπζηήκαηα επηηήξεζεο αλήθνπλ νη θάκεξεο πςειήο επθξίλεηαο (ηχπνπ High-

Definition - HD) - ηφζν εζσηεξηθψλ,  φζν θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ - κε δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο, δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο ζεξκηθέο θάκεξεο, ηειερεηξηδφκελεο, κε θαθνχο 

ζηαζεξνχο ή κεηαβιεηήο εζηίαζεο,  αληηβαλδαιηζκνχ θιπ, θαη δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο πρ. δπλαηφηεηα λπρηεξηλήο φξαζεο, απηφκαηεο εζηίαζεο θ.ά.  

Οινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα 

ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, νη ςεθηαθέο ζεκάλζεηο, ηα θέληξα 

δηαρείξηζεο δηθηχνπ, ηα ζπζηήκαηα παξνπζηάζεσλ, ηα ζπζηήκαηα εγγξαθήο βίληεν, ήρνπ 

θ.ά. ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα επηηήξεζεο 

(NVR, DVR, PTZ θιπ) πνπ ζπκβάιινπλ γηα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή ηεο επηζπκεηήο 

πιεξνθνξίαο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ρξήζηε (smartphone, tablet, laptop θιπ).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαδείγκαηα νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα 

θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο (Closed-circuit television - CCTV), ηα δηάθνξα 

πεξηθεξεηαθά ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο, φπσο  πςειήο αλάιπζεο ζπζηήκαηα ςεθηαθήο 

θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο εηθφλαο (Digital Video Recorder - DVR) θαη ςεθηαθά 

δηθηπαθά θαηαγξαθηθά εηθφλαο θαη ήρνπ (Network Video Recorder - NVR) κε 

δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο απφ ζπζηήκαηα ε/π, 

laptop, tablet, smartphone θηλεηψλ θιπ. Σα ζπζηήκαηα απηά δηαζέηνπλ επίζεο 

δπλαηφηεηεο επηινγήο ρσξεηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο θαηαγξαθήο [49].  

Δπίζεο, νη θάκεξεο ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιένλ 

κεηαθνξάο εηθφλαο θαη βίληεν ζηα θέληξα ειέγρνπ ή/θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ρξήζηε, 

απφ νπνηνδήπνηε απνκαθξπζκέλν ζεκείν, αθφκα θη αλ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο επίγεηαο 

θαισδηαθήο επηθνηλσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε PTZ (Pan–Tilt–

Zoom) θάκεξα, ε νπνία είλαη κία εμεηδηθεπκέλε βηληενθάκεξα πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγρεη απνκαθξπζκέλα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ εζηίαζή (zoom) ηεο [52]. Οη PTZ 

θάκεξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

θαη επίβιεςεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνπο ρψξσλ, φζν θαη ζε άιιεο 

επαγγεικαηηθέο ιχζεηο θαη νξγαλψζεηο, φπσο ζε θέληξα δηθηχσλ, ζηνχληην, δηεμαγσγή 

αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θιπ. 

2.3 Σν πξόηππν High Efficiency Video Coding (HEVC) 

Σν πξνηεηλφκελν ζρήκα ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θάλεη ρξήζε ηνπ 

λένπ πξνηχπνπ θσδηθνπνίεζεο πςειήο απφδνζεο αξρείσλ βίληεν, ηνπ High Efficiency 

Video Coding (HEVC) ή H.265, πνπ εγθξίζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 [53], 

επηζεκνπνηήζεθε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη δεκνζηεχηεθε σο ISO/IEC 23008-

2:2013 [54]. Σν HEVC απνηειεί ηνλ δηάδνρν ηνπ Ζ.264 / Moving Picture Experts Group 

– 4 (MPEG-4) ή AVC (Advanced Video Coding) θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα, θαζψο πξνζθέξεη πςειή πνηφηεηα κεηάδνζεο πνιπκέζσλ (streaming), 

αθφκα θαη ζε δίθηπα κε ρακειφ εχξνο δψλεο (bandwidth), αθνχ θαηαλαιψλεη κφιηο ην 

κηζφ πεξίπνπ εχξνο δψλεο ζε ζχγθξηζε κε ην H.264 [55].  
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Έηζη ινηπφλ,  ηα βίληεν πνπ ζα ζπιιακβάλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηήξηνπο θφκβνπο (πρ. κηθξνθάκεξεο) απ’ φινλ ηνλ θφζκν, ζα ζηέιλνληαη ζε απηή 

ηε κνξθή θαη ζε πςειή πνηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν ρξήζηε, φπσο πρ. ζην ζπίηη ηνπ 

[56], πιεξνθνξψληαο ηνλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πνπ απηφο επηζπκεί.  

Με ηελ θσδηθνπνίεζε HEVC επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο ζπκπίεζεο ησλ 

πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ (εηθφλα, ήρνο θαη βίληεν) πνπ κεηαδίδνληαη θαηά 50% πεξίπνπ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε θσδηθνπνίεζε (Ζ.264 / MPEG-4 AVC). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηνπ κεηαδηδφκελνπ βίληεν, θαηαιακβάλνληαο κηθξφηεξν ρψξν 

απνζήθεπζεο, κε ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη θαη ε θαηαλάισζε εχξνπο δψλεο (bandwidth) 

ζην δίθηπν, ζην πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 70-80% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνθάηνρν ηνπ γηα ίδηα 

πνηφηεηα βίληεν [57] θαη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ Δηθφλα 2 

(ηεο Courtesy Qualcomm Inc. [58]) απεηθνλίδεη έλα ζηηγκηφηππν βίληεν κε ηελ ίδηα 

πνηφηεηα κε θσδηθνπνίεζε HEVC θαη AVC αληίζηνηρα. Ο ξπζκφο κεηάδνζεο κε ην λέν 

πξφηππν είλαη πεξίπνπ ν κηζφο ηνπ AVC, φπσο επίζεο θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ (κεγαιχηεξε ζπκπίεζε).  

εκεηψλεηαη πσο ην HEVC είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη 

εθαξκφζηκν ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ Ζ.264/MPEG-AVC, ελψ πηνζεηείηαη 

πιένλ θαη απφ πςειέο πιαηθφξκεο θαηαλάισζεο, φπσο θνξεηέο ζπζθεπέο, έμππλεο 

ηειενξάζεηο, tablets θιπ [59] θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνηφηεηα βίληεν κε 

3D, 4Κ θαη 8Κ αλαιχζεηο [60].  

Σέινο, ην πξφηππν HEVC ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή απφδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα [61], φπσο επίζεο θαη απφ θαιή ζηαζεξφηεηα, κηθξφηεξε 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα, παξαιιεινπνίεζε, κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε επεμεξγαζίαο 

θαη ηερληθέο αλζεθηηθφηεηαο ζε ελδερφκελα ιάζε κεηάδνζεο [53], [60], [62].  
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Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα HEVC vs AVC (Courtesy Qualcomm Inc.) 

2.4 Αζύξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (WSN) 

Έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ (WSN) απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

κηθξψλ θφκβσλ αηζζεηήξσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, ππθλά 

αλαπηπγκέλσλ ζε έλα πεξηβάιινλ [40]. Κάζε θνξά πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο ρξεηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ζπκβάλ πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνην αληηθείκελν/α, ζηέιλνπλ 

αίηεκα ζην δίθηπν αηζζεηήξσλ κέζσ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα  

ν ζηαζκφο βάζεο κεηαθέξεη ην αίηεκα ζε νιφθιεξν ην δίθηπν ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ. ε απάληεζε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο, νη θφκβνη αηζζεηήξσλ 

ζηέιλνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζην ζηαζκφ βάζεο [63]. 

Με άιια ιφγηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3, έλα αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ πνιινχο θφκβνπο αηζζεηήξσλ (sensor nodes) νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ. Μέζσ 

ησλ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ, νη αηζζεηήξεο επηθνηλσλνχλ κε multi-hop κεηαμχ ηνπο 

(δειαδή ην δίθηπν επεθηείλεη ην κέγεζφο ηνπ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ ηνπ) θαη 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ, νη θφκβνη ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη σο δέθηεο (hosts) 

θαη σο δξνκνινγεηέο (routers), αλάινγα ηελ πεξίζηαζε, δειαδή ιεηηνπξγνχλ σο ξαδην-

πνκπνδέθηεο [64]. 
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Δηθόλα 3: Έλα ηππηθό αζύξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ. 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (Wireless Sensor Networks 

– WSN) ηείλνπλ λα ελζσκαησζνχλ ζην επξχηεξν ΗνΣ. Σα WSN σο απηννξγαλσκέλα 

δίθηπα ή δίθηπα θαη’ απαίηεζε (ad hoc δίθηπα), απνηεινχληαη απφ πνιινχο κηθξνχο 

αηζζεηήξηνπο θφκβνπο κε πεξηνξηζκέλε ελεξγεηαθή ηζρχ θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ζηαζκνχο βάζεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αηζζεηήξεο απηνί έρνπλ κηα κνλάδα 

επεμεξγαζίαο κε πεξηνξηζκέλε ππνινγηζηηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ελέξγεηα [65].  

Σα WSN αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα φπσο ζε παγεηψλεο, 

δάζε, βνπλά θιπ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθεληξψλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε πνζνηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο γηα δηάξθεηα κεγάισλ πεξηφδσλ [40]. 

Ζ ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ε θσηεηλφηεηα απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ εμεηάδνληαη ζηα ελ ιφγσ πεξηβάιινληα κε ηε ρξήζε αλάινγσλ αηζζεηήξσλ νη νπνίνη 

κεηξάλε θαη αλαιχνπλ δηάθνξα πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα, φπσο ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

θαη ηηο επηδξάζεηο απηψλ [14].  
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Δίλαη γεγνλφο πσο ηα WSN ηείλνπλ λα ελζσκαησζνχλ ζην επξχηεξν IoT. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ WSN ζην IoT είλαη δπλαηή ζε ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο 

αλαθέξνληαη ζην [66], πνπ πνηθίιινπλ απφ ην βαζκφ ελζσκάησζεο WSN ζηε δνκή ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζηε ζχλδεζε ηφζν ηνπ αλεμάξηεηνπ WSN 

φζν θαη ηνπ Internet κέζσ κηαο εληαίαο πχιεο (αλεμάξηεην δίθηπν). Απηφ ην ζρήκα έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα WSN πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη 

παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε αθαίξεζε κεηαμχ δηθηχσλ [14]. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε 

πεξηιακβάλεη έλα πβξηδηθφ δίθηπν πνπ απνηειείηαη θαη απφ ηα δχν αλεμάξηεηα δίθηπα, 

φπνπ ιίγνη θφκβνη δχν αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν [14]. Ζ 

ηξίηε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα δνκή WLAN (Wireless Local Area 

Network) κε έλα ππθλφ δίθηπν ζεκείσλ πξφζβαζεο 802.15.4, φπνπ πνιιαπινί θφκβνη 

αηζζεηήξσλ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ην δηαδίθηπν κε έλα βήκα/άικα (hop) [14]. 

Όπσο είλαη ινγηθφ, νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ππνινγηζηηθή 

ηζρχ, ιφγσ θφζηνπο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο [67]. Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη 

αηζζεηήξηνη θφκβνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηαζέζηκε κλήκε θαη ρξεζηκνπνηνχλ αδχλακνπο  

επεμεξγαζηέο κε ξπζκφ ξνινγηνχ ηεο ηάμεσο ησλ 4-8 MHz, φπσο ηνλ Atmega128L θαη 

ηνλ MSP430. Χζηφζν, αλάινγα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πην ηζρπξνχο επεμεξγαζηέο, φπσο νη StrongARM θαη ν 

SH4 [67].  

Έλαο αζχξκαηνο θφκβνο πξέπεη λα εμνηθνλνκεί ηελ κπαηαξία πνπ θέξεη, γηα 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Καη απηφ δηφηη κηα κπαηαξία ελφο αηζζεηήξα, δελ κπνξεί 

νχηε λα αληηθαηαζηαζεί νχηε λα επαλαθνξηηζηεί [68]. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έλαλ 

επηπξφζζεην ζηφρν ησλ επηηηζέκελσλ, νη νπνίνη ζπρλά ζηνρεχνπλ ζηελ εμάληιεζε ησλ 

πφξσλ ησλ αηζζεηήξσλ, φπσο πρ. ηεο κπαηαξίαο ηνπο, κε αιιεπάιιεια πνιιαπιά 

αηηήκαηα δξνκνιφγεζεο άρξεζησλ παθέησλ. Σίζεληαη δειαδή ζνβαξά δεηήκαηα 

επηβησζηκφηεηαο [69] θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ WSN, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ. 
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2.5 Internet of Things (IoT) 

Ο φξνο IνΣ ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ην 1999 απφ ηνλ Βξεηαλφ επηζηήκνλα 

Kevin Ashton ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ην ζχζηεκα ζην νπνίν αληηθείκελα 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δηαδίθηπν κέζσ αηζζεηήξσλ 

[70], [71]. Σν ΗνΣ είλαη κηα λέα πξσηνπνξηαθή ηερλνινγηθή ηδέα πνπ νξακαηίδεηαη έλα 

κέιινλ φπνπ φια ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά, απφ απιά 

κηθξναληηθείκελα κέρξη θαη κεγάιεο πνιχπινθεο ζπζθεπέο, ζα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλα 

ζην δηαδίθηπν θαη κνλαδηθά αλαγλσξίζηκα ζε απηφ, έρνληαο ζπγθεθξηκέλε κνλαδηθή IP 

δηεχζπλζε, ελψ ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη κεηαμχ ηνπο, επηθνηλσλψληαο θαη 

αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα [71].  

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο απφ εηδηθνχο αλαιπηέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην IoT 

ην 2020 ζα απνηειείηαη απφ 50 δηζεθαηνκκχξηα αληηθείκελα [72]. Άιιεο πάιη εθηηκήζεηο 

(Mario Morales, International Data Corporation – IDC) [73], φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 4, θάλνπλ ιφγν ην 2020 γηα 4 δηζεθαηνκκχξηα ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο, πάλσ απφ 

25 εθαηνκκχξηα ζπλδεδεκέλεο εθαξκνγέο, πάλσ απφ 25 δηζεθαηνκκχξηα ελζσκαησκέλα 

θαη έμππλα ζπζηήκαηα, 50 ηξηζεθαηνκκχξηα GBs δεδνκέλσλ θαη 4 ηξηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα επθαηξίεο εζφδσλ.  

 

 

Δηθόλα 4: Οη εθηηκήζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ ΙνΣ ην 2020 (Mario Morales, IDC). 
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Ζ πξψηε ζπζθεπή - πιελ ππνινγηζηψλ - πνπ έθαλε ρξήζε IP δηεχζπλζεο γηα ηε 

ζχλδεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ήηαλ κηα ηνζηηέξα πνπ παξνπζηάζηεθε ζε έλα ζπλέδξην γηα 

ην δηαδίθηπν ην 1990 θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηεζεί θαη απελεξγνπνηεζεί 

κέζσ δηαδηθηχνπ [70]. Σα επφκελα ρξφληα, θαη άιια «πξάγκαηα» άξρηζαλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε IP δηεχζπλζεο, φπσο έλα κεράλεκα αλαςπθηηθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Carnegie Mellon ησλ ΖΠΑ θαη κηα κεραλή θαθέ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Cambidge ηεο Αγγιίαο [70]. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη πξψηεο απηέο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο απνηέιεζαλ ηνλ πξνάγγειν ηεο αλάπηπμεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ «έμππλσλ 

αληηθεηκέλσλ» πνπ κε ηα ρξφληα ηείλνπλ λα απνηειέζνπλ εμ’ νινθιήξνπ ην ιεγφκελν 

«Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ» (―Internet of Things‖ – IoT).  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ IoT [74], [75] βαζίδεηαη ζε έλαλ Ζιεθηξνληθφ Κσδηθφ 

Πξντφληνο (EPC), ν νπνίνο εηζήρζε απφ ηελ GS1 EPCglobal Architecture Framework  

[76]. Όια ηα ζπλδεδεκέλα αληηθείκελα («πξάγκαηα») ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε εηηθέηεο 

RFID κε έλα κνλαδηθφ EPC. Έηζη, νη εηηθέηεο RFID ζα ιεηηνπξγνχλ σο ειεθηξνληθή 

αλαγλψξηζε γηα ηα θπζηθά θαη εηθνληθά ζπλδεδεκέλα αληηθείκελα ηεο έμππλεο πφιεο.  

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5, ην ΗνΣ θάλεη ρξήζε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ, 

φπσο ην Wi-Fi, ην IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Network (6LoWPAN), 

ην Zigbee θ.ά. [77], [78].  

Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ IoT, νηηδήπνηε γχξσ καο, φπσο ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, ηειενξάζεηο, απηνθίλεηα θιπ, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπιιέγνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα ηηο ζηέιλνπλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ, ζηηο ελδηαθεξφκελεο 

γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζθεπέο. Με ηε δηαδηθαζία απηή, ζα νινθιεξψλνληαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο [4], φπσο πρ. ε παξαθνινχζεζε 

ησλ ρψξσλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν κε ηε βνήζεηα δηθηπαθψλ 

θακεξψλ.  
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Δηθόλα 5: Έλα πξόηππν δίθηπν IoT θαη νη βαζηθέο ηερλνινγίεο ηνπ. 

 

Πνιχ δηαδεδνκέλν παξάδεηγκα θαζεκεξηλνχ αληηθεηκέλνπ πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ 

IoT απνηειεί ην «έμππλν ηειέθσλν» (―smartphone‖) κε ην νπνίν κπνξνχκε λα 

πινεγεζνχκε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, λα θάλνπκε θξάηεζε εηζηηεξίσλ 

γηα αεξνπνξηθέο πηήζεηο θιπ. Έλα άιιν αλάινγν παξάδεηγκα πνπ ηειεπηαία απμάλεηαη ε 

δήηεζή ηνπ, είλαη ην «έμππλν ξνιφη» (―smartwatch‖), κε ην νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε 

κελχκαηα ηνπ θηλεηνχ καο ηειεθψλνπ, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε θιήζεηο, 

λα έρνπκε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, 

Instagram θ.ά.). Καη ηα θαηλνχξγηα απηνθίλεηα απνηεινχλ παξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ 

IoT, θαζψο ζπλδένληαη ζε έλα θεληξηθφ ζχζηεκα θαη ειέγρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο 

δξφκνπο πξνηείλνληάο καο ηε βέιηηζηε δηαδξνκή γηα απνθπγή κπνηηιηαξίζκαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιιά αθφκα αληηθείκελα πνπ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε, ηα νπνία θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο IoT θαη είλαη ζίγνπξν πσο ζχληνκα ηα επφκελα ρξφληα ε 

ηερλνινγία ηνπ ΗνΣ ζα εμαπισζεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ζα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν δσήο 

καο.  

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ IoT ζηελ νπζία είλαη λα εγθαηαζηήζεη κηα πξνεγκέλε 

ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ, ππνζηεξίδνληαο 

δηάθνξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, δηεπζχλζεηο δηθηχνπ θαη εθαξκνγέο [79]. Ζ 
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δηαζχλδεζε φισλ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζα ππνζηεξίδεη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, φπσο ηα έμππλα δίθηπα 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (―Smart Grid‖) θαη ε έμππλε επηηήξεζε (―Smart 

Surveillance‖).  

Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ΗνΣ, βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ΗνΣ. Μεξηθέο απφ ηηο πην δεκνθηιείο εμ’ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα IoT Analytics [80] είλαη νη εμήο:  

 Έμππλν Σπίηη / Κηίξην (Smart Home / Building: φπνπ αλνηρηέο πιαηθφξκεο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα δίθηπν έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπηηηνχ ή θηηξίνπ, φπσο παξαγσγή ελέξγεηαο, 

κέηξεζε ζέξκαλζεο, εμαεξηζκφο, θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, αζθάιεηα, δείθηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ [70]. 

 Wearables: ζπζθεπέο δειαδή πνπ θνξηνχληαη, φπσο έμππλα ξνιφγηα 

(smartwatches), ςεθηαθά πηεζφκεηξα, γπαιηά Google, έμππλεο δπγαξηέο, 

αηζζεηήξεο χπλνπ, αηζζεηήξεο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ θιπ. 

 Έμππλε πόιε (Smart City): δηαρείξηζε πφιεσλ κε έμππλν ηξφπν, κέζσ 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο. φπσο ην smart traffic, smart parking θιπ. Με πξνεγκέλα 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ελζσκαησκέλνπο έμππλνπο αηζζεηήξεο, ηα 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

γηα ηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ γηα βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο πφιεο. Τπν-

εθαξκνγέο ηνπ smart city απνηεινχλ ην smart traffic (έμππλε θπθινθνξία), smart 

parking (έμππλν πάξθηλγθ) θ.ά.  

 Έμππλα Ηιεθηξηθά Γίθηπα θαη Δλέξγεηα (Smart Grid & Energy): Γίθηπα ηα νπνία 

ζπλδένπλ πην απνηειεζκαηηθά αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, βειηηψλνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο & ρξεψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε κηθξφηεξεο 

πξνζαπμήζεηο. 

 Έμππλε Βηνκεραλία (Smart Industry): γηα έμππλε θαη απνδνηηθή παξαγσγή κέζσ 

δεκηνπξγίαο έμππλνπ εξγνζηαζίνπ, ην νπνίν θάλεη ρξήζε ηερλνινγίαο αηρκήο γηα 

βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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 Έμππλν Απηνθίλεην (Smart Car): Έμππλεο ιχζεηο κεηαθνξάο επηηαρχλνπλ ηελ 

ξνή ηεο θπθινθνξίαο , κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ, πξνηεξαηνπνηνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα επηζθεπήο νρεκάησλ θαη ζψδνπλ δσέο [70]. 

 Έμππλε Υγεία (Smart Health): Ννζνθνκεία θαη παξεκθεξείο θνξείο θάλνπλ 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

αζζελψλ, θαιχηεξε νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπο κέζσ ρξήζεο 

αηζζεηήξσλ πνπ θνξηνχληαη (wearables) [64]. 

 Έμππλε Ληαληθή (Smart Retail): αλαπηχζζεηαη γηα επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλ 

ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, εμεηάδνληαο κε ην ζσζηφ πξφζσπν, ην 

ζσζηφ πεξηερφκελν, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζην ζσζηφ κέξνο. Αλάπηπμε έμππλσλ 

ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιηαληθήο, ζπλδένληαο 

ηα πάληα, απφ ηελ παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ κέρξη δηαθήκηζε [70]. 

 Έμππλε Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Smart Supply Chain): Μεραλέο 

αηζζεηήξσλ παξαθνινχζεζεο θάλνπλ δηαγλψζεηο & πξνβιέπνπλ ζέκαηα 

ζπληήξεζεο πνπ εθθξεκνχλ , βξαρππξφζεζκα stock-out απνζεκάησλ, θαη ζέηνπλ 

αθφκα θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηηο επηζθεπέο γηα λα θαιχςνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο 

επηζθεπήο εμνπιηζκνχ αιιά θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο. 

 Smart Farming / Agriculture: δειαδή έμππλε γεσξγία κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απνδνηηθφηεξε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 Smart Education: δειαδή έμππλε εθπαίδεπζε [81] κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο [82] πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

θαηάιιεια. 

2.6 Έμππλε Πόιε (Smart City) 

Όιεο νη παξαπάλσ ηερλνινγίεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ζα πξνζαξκνζηνχλ 

θαηάιιεια ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζην λέν πξφηππν πφιεο, νλφκαηη «Έμππλε Πφιε» 

(Smart City). Ζ «Έμππλε Πφιε» απνηειεί κηα ηερλνινγηθή πξφθιεζε ηνπ κέιινληνο, 

φπνπ έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ ζα ελζσκαηψλεη πνιιαπιέο ππεξεζίεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) (Information and Communication Technology, 
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ICT) θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things - IoT), νχησο ψζηε λα 

δηαρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο πφιεο, φπσο ηνπηθά ηκήκαηα, ζρνιεία, 

μελνδνρεία, κεηαθνξηθά κέζα, θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο θιπ [83]. 

εκεηψλεηαη φηη ε ΣΠΔ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ φξνπ ηεο Σερλνινγίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Information Technology - IT) ε νπνία ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ ελνπνηεκέλσλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη 

ηνπ απαξαίηεην επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηνπ κεζαίνπ ινγηζκηθνχ, ησλ 

απνζεθεπηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

λα έρνπλ πξφζβαζε, λα απνζεθεχνπλ, λα κεηαδίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο 

[84]. 

ηε βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα βξεζνχλ δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ φξνπ «Έμππλε 

Πφιε», φπσο: 

- "Μηα πόιε πνπ ζπλδέεη ηε θπζηθή ππνδνκή, ηελ ππνδνκή ΤΠΔ, ηελ θνηλσληθή 

ππνδνκή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ππνδνκή γηα ηε κόριεπζε ηεο ζπιινγηθήο λνεκνζύλεο ηεο 

πόιεο" [85].  

- "Μηα πόιε πνπ επελδύεη ζε αλζξώπηλν θαη θνηλσληθό θεθάιαην θαη ζηελ 

παξαδνζηαθή θαη ζύγρξνλε επηθνηλσλία (ΤΠΔ) ππνδνκώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πςειήο πνηόηεηαο δσήο, κε έλαλ ζνθό ηξόπν  

δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ, κέζσ ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο" [86]. 

- "Μηα πόιε ηεο νπνίαο ε θνηλόηεηα έρεη κάζεη λα καζαίλεη, λα πξνζαξκόδεηαη θαη 

λα θαηλνηνκεί. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

ηερλνινγία κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα επσθεινύληαη από απηήλ" [87]. 

- "Μηα πόιε πνπ αληηθαηνπηξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, 

όπνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ πόιεσλ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ 

γηα λα αλαθαιύςνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ην ξόιν ηεο θνηλόηεηαο ζηε λέα νηθνλνκία ησλ 

ππεξεζηώλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο" [88]. 
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Δηθόλα 6: Σν κειινληηθό πξόηππν ηεο έμππλεο πόιεο [93]. 

 

Τπάξρνπλ πνηθίια πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε έμππλσλ πφιεσλ, θαζψο 

απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ [89]. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνψζεζε ηηο «έμππλεο πφιεηο» κε βάζε ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα θαη ηελ πξάζηλε θηλεηηθφηεηα γηα ηηο 

κεγάιεο αζηηθέο πφιεηο [90]. Οη πνιίηεο κηαο έμππλεο πφιεο ζα πεξηβάιινπλ έλα  

πεξηβάιινλ πνπ εμειίζζεηαη ηαρέσο, νδεγψληαο ηνπο λα δεηήζνπλ εκπεηξίεο απφ ηελ 

θνηλφηεηα κε βειηησκέλε πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο (Quality of Experience - QoE) [91], 

[92]. Ζ Δηθφλα 6 δείρλεη ην κειινληηθφ πξφηππν έμππλεο πφιεο [93] πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί θαη δηαζπλδέεη δηάθνξεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζε 

πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζην πεξηβάιινλ, ζηε 

γεσξγία, ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαθπβέξλεζε, ζην ιηαλεκπφξην, 

ζηελ επηθνηλσλία, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ, κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ [94]. Γηα θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο έρνπλ 
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αλαπηπρζεί αληίζηνηρα πιαίζηα αζθάιεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαίζην αζθαιείαο 

γηα ηα επηρεηξεζηαθά ζχλλεθα (business clouds) [95]. 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη έμππλεο πφιεηο θάλνπλ ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο [96] πνπ 

ζπκβάιινπλ θαη απινπνηνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηελ άθημε θαη ηηο 

ζηάζεηο ιεσθνξείσλ ψζηε λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο, ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο κέζσ ρξήζεο αηζζεηήξσλ ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζηνπο 

δξφκνπο γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο γηα απνθπγή κπνηηιηαξίζκαηνο, ν 

εληνπηζκφο ησλ πιεζηέζηεξσλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ πάξθηλγθ, ην απηφκαην άλνηγκα ησλ 

θψησλ (έμππλνο θσηηζκφο) ησλ δξφκσλ ησλ πφιεσλ κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

αλίρλεπζεο ζθφηνπο ή θίλεζεο, ε έμππλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ 

κηαο πφιεο κέζσ ρξήζεο αηζζεηήξσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θάδσλ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζθνππηδηψλ, ψζηε λα αδεηάδνπλ κφλν φηαλ είλαη 

πιήξεηο, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηαο πφιεο 

ψζηε λα γίλεη πην ειθπζηηθή θιπ.  

Πξφζθαηα ην IESE Business School ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ναβάξξα ηεο 

Πακπιφλαο ηεο Ηζπαλίαο, δεκνζίεπζε έξεπλα [97], φπνπ κειεηνχληαη 180 πφιεηο 

παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ηηο 10 πην «έμππλεο πφιεηο» ηνπ 2017 ζηε 

γεληθή θαηάηαμε απνηεινχλ:  

1) ε Νέα Τφξθε (ΖΠΑ) 

2) Λνλδίλν (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

3) Παξίζη (Γαιιία) 

4) Βνζηψλε (ΖΠΑ) 

5) αλ Φξαλζίζθν (ΖΠΑ) 

6) Οπάζηλγθηνλ (ΖΠΑ) 

7) ενχι (Ν. Κνξέα) 

8) Σφθπν (Ηαπσλία) 

9) Βεξνιίλν (Γεξκαλία) 

10) Άκζηεξληακ (Οιιαλδία).  
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εκεηψλεηαη φηη ε Αζήλα βξίζθεηαη ζηελ 94ε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο. 

Αθνινπζνχλ, κε βάζε ηελ ίδηα έξεπλα [97], νη πξσηνπφξεο πφιεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ κειεηήζεθαλ.  

o Έμππλε νηθνλνκία: Νέα Τφξθε (ΖΠΑ), αλ Φξαλζίζθν (ΖΠΑ), Βνζηψλε 

(ΖΠΑ). 

o Αλζξώπηλν θεθάιαην: Λνλδίλν (Ζλσκέλν Βαζίιεην), Βνζηψλε (ΖΠΑ), 

Οπάζηλγθηνλ (ΖΠΑ). 

o Κνηλσληθή ζπλνρή: Διζίλθη (Φηλιαλδία), Επξίρε (Διβεηία), ηνπηγάξδε 

(Γεξκαλία). 

o Έμππλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε: Επξίρε (Διβεηία), Σαιίλ (Δζζνλία), Βηέλλε 

(Απζηξία). 

o Έμππλε δεκόζηα δηνίθεζε: Γελεχε (Διβεηία), Οπάζηλγθηνλ (ΖΠΑ), Βαιηηκφξε 

(ΖΠΑ).  

o Έμππλε δηαθπβέξλεζε: Οηηάβα (Καλαδάο), Σνξφλην (Καλαδάο), Βαλθνχβεξ 

(Καλαδάο).  

o Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο: Άκζηεξληακ (Οιιαλδία), νχδνπ (Κίλα), Όζιν 

(Ννξβεγία). 

o Γηεζλή εκβέιεηα: Παξίζη (Γαιιία), Λνλδίλν (Ζλσκέλν Βαζίιεην), Μπαλγθφθ 

(Σαυιάλδε). 

o Έμππλε ηερλνινγία: Σατπέη (Σατβάλ), Νέα Τφξθε (ΖΠΑ), Βαιηηκφξε (ΖΠΑ). 

o Έμππλε θηλεηηθόηεηα θαη έμππλεο κεηαθνξέο: Λνλδίλν (Ζλσκέλν Βαζίιεην), 

ενχι (Ν. Κνξέα), Φξαλθθνχξηε (Γεξκαλία).  

ηελ Διιάδα, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, έρνπλ αξρίζεη δξάζεηο εμέιημεο  

θάπνησλ πφιεσλ ζε «έμππλεο πφιεηο». Ζ  Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη έλα απφ… ηα 

ζχκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο ηνπ φηη νη πφξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, κε απνηέιεζκα νη δήκνη λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθαιχπηνπλ λέεο 

πεγέο εζφδσλ, αμηνπνηψληαο φια ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφιεψλ ηνπο. 

Τπάξρνπλ νη εμήο 10  άμνλεο ζηξαηεγηθήο [98] γηα  ηηο  έμππλεο  πφιεηο  ζηελ 

Διιάδα: 

 Δπξπδσληθφηεηα 
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 Φεθηαθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν 

 Δκθάληζε ζε εθαξκνγέο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ειεθηξνληθνχ  

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα θαη αλνηθηά πξψηππα 

 Αλνηθηά δεδνκέλα θαη Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (Application 

Programming Interfaces - API’s) 

 Πξάζηλεο ηερλνινγίεο ΣΠΔ 

 Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δσή ηεο πφιεο κε ςεθηαθφ ηξφπν 

 Κνηλσληθά Γίθηπα (Social Media)  

 Καηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κείσζε ηνπ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο  

 Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Πφιεο (Integrated City Management – ICM): 

ιήςε απνθάζεσλ έπεηηα απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη εηδηθνί 

κεηξεηέο 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα έμππλεο πφιεο ζηελ Διιάδα, απνηεινχλ ηα 

Σξίθαια. Ο δήκνο ησλ Σξηθάισλ πινπνηψληαο ην «ζχζηεκα επθπψλ κεηαθνξψλ» θαη κε 

ηε ρξήζε επαγσγηθψλ βξφγρσλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ θπθινθνξία ηεο πφιεο, επηβιέπνληαο 

ηελ θίλεζε θαη ην δίθηπν ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, παξέρνληαο πιήξε ελεκέξσζε 

ζηνπο πνιίηεο γηα ηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε ζηνπο δξφκνπο αλά πάζα ζηηγκή (έμππλε 

δηαρείξηζε θπθινθνξίαο πρ. κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο). Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ ηειεθπαίδεπζε, ηελ ηειεταηξηθή (έμππλε πγεία), ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία, 

έμππλε δηαθπβέξλεζε θαη νηθνλνκία, ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(Geographic Information System - GIS), ηα δίθηπα (Wi-Fi, νπηηθή ίλα, Wi-Max πηινηηθή 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία), ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ, ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηειεκαηηθήο, ην έμππλν parking (δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κέζσ mobile apps), ηελ έμππλε δηαρείξηζε 

θπθινθνξίαο, ηνλ έμππλν θσηηζκφ ησλ δξφκσλ (κε ρξήζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο 

θίλεζεο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο) θαη ηελ έμππλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (κε 

ρξήζε δεηθηψλ αλάιπζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο). 
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ην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο, πινπνηείηαη ην ζρέδην «Ζξάθιεην, έμππλε πφιε», 

φπνπ φιεο νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, ηα 

παλεπηζηήκηα, ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα λνζνθνκεία, γίλνληαη κέζσ ηνπ δσξεάλ 

Μεηξνπνιηηηθνχ Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ (Metropolitan Area Network – ΜΑΝ) Οπηηθψλ 

ηλψλ ηνπ Γήκνπ πνπ ηξέρεη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ ζε αθηίλα 75 ρηιηνκέηξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ δηαζέηεη θέληξν δεδνκέλσλ (datacenter), κέζσ ηνπ 

νπνίνπ παξέρεη ζπλνιηθά 163 ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη κεηξάεη ήδε 6.000 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη πσο ην 

Δπξσθνηλνβνχιην έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ ζηηο 240 πην έμππλεο 

πφιεηο ηεο Δπξψπεο. 

Πξφζθαηα εληάρζεθε θαη ε Θεζζαινλίθε ζηελ πξσηνβνπιία ―Smart Cities 

Challenge‖ ηεο IBM (International Business Machines) κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζε 

έμππλε πφιε. Οη δήκνη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ πφιεσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν Γήκνο 

Ππιαίαο – Υνξηηάηε εμππεξεηεί ειεθηξνληθά αηηεκάησλ πνιηηψλ θαη αλαπηχζζεη ηελ 

νηθνλνκία θαη επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία, κέζσ δηαδξαζηηθήο πιαηθφξκαο 

ελεκέξσζεο πνιηηψλ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ, παξέρνληαο δηάθνξεο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ web 2.0, πιαηθφξκεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Facebook & Σwitter), εθαξκνγέο ξνήο εηδήζεσλ (RSS-feeds / Newsletter) 

γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ν δήκνο ρξεζηκνπνηεί Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information System – GIS) σο «έμππλν» ζχζηεκα παξνρήο 

γεσγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ εθαξκνγή e-Kallikratis 15195 γηα ηελ θαζεκεξηλή 

εμππεξέηεζε αηηεκάησλ δεκνηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή tablet, κε ηαπηφρξνλε 

αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ εληνπηζκνχ ζέζεο – GPS (Global Positioning System), ιήςεο 

θσηνγξαθίαο θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο Wi-Fi.  

Ζ πφιεο ηεο Αζήλαο επίζεο, θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζή ηεο 

ζε έμππλε πφιε, κέζσ ρξήζεο δηαθφξσλ εθαξκνγψλ ΗνΣ, ράξε ζηελ πηινηηθή 

ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ ζε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζέζεηο ζην Κνισλάθη θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάθνξα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο έμππλσλ πφιεσλ, 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκίαο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηα αλνηθηά 
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δεδνκέλα (open data), ηελ έμππλε θαη βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ.  

2.7 Μεγάιεο Πξνθιήζεηο (Big Challenges) 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ελζσκάησζε ηνπ WSN ζην IoT παξέρεη πνιιά θαη 

πνιιαπιά νθέιε, ην ζχζηεκα απηφ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο κεγάιεο 

πξνθιήζεηο (challenges) ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο [71], φπσο ηα δεηήκαηα ηδησηηθήο 

δσήο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο ππνδνκήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξφηππν ηεο έμππλεο πφιεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ίδξπζε θαη ε 

πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ κεγάινπ δηθηχνπ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη θάπνηεο λέεο απεηιέο αζθαιείαο θαη δεηήκαηα ηδησηηθνχ απνξξήηνπ, 

ελψ ηίζεηαη θαη δήηεκα επηβησζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ησλ αηζζεηήξσλ (ιφγσ επηζέζεσλ 

άξλεζεο ππεξεζηψλ, εμάληιεζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ηνπο πφξσλ θιπ, θαζπζηέξεζε 

ζχλδεζεο, απψιεηαο παθέησλ πιεξνθνξίαο θιπ) [69].  

Όπσο αλακέλεηαη, αξρηθά ζα ππάξμνπλ πνιιά θελά αζθαιείαο, θαζηζηψληαο ηα 

δίθηπα επάισηα ζε επηηήδεηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο (hackers) πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα εηζβάινπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πξνο φθειφο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηα «πξάγκαηα» θαζηζηά ηελ ππνδνκή επάισηε κε 

θελά αζθαιείαο (exploits), πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη hackers [99]. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην ΗνΣ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο IoT (IoT 

Security – IoTSec) [100]:  

 έιεγρν ηαπηφηεηαο 

 έιεγρν πξφζβαζεο 

 εκπηζηεπηηθφηεηα 

 πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

 αζθαιέο κέζν 

 επηβνιή πνιηηηθήο 

 αζθάιεηα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

Πξέπεη ινηπφλ λα αλαπηπρζνχλ θαηάιιεινη κεραληζκνί επαιήζεπζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πξφζβαζε ησλ θαθφβνπισλ ρξεζηψλ ζηα δεδνκέλα 
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πνπ ζα κεηαθέξνληαη ζην IoT ηεο έμππλεο πφιεο. Απηνί νη κεραληζκνί ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ [4]. Απηή ε αξρή είλαη γλσζηή σο CIA Triad. ην 

επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο σο κηα βειηησκέλε ιχζε ζε 

απηήλ ηελ πξφθιεζε. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη 

ζσζηή επηινγή ηνπ αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο, ψζηε θαη λα παξέρεη αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη λα κελ επηβαξχλεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ ηνπ, θαηαλαιψλνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο πφξνπο 

ζε κλήκε (memory), εχξνο δψλεο (bandwidth) θαη ελέξγεηα (power) [100], [101]. 

Δμάιινπ, είλαη γεγνλφο φηη νη ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

δηάθνξεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

παξνπζηάδνπλ ζπκθφξεζε ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, 

πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην δσηηθή [102]. 

Όπσο είλαη θπζηθφ ινηπφλ, θαηά ηελ επηινγή ζρεκάησλ θξππηνγξάθεζεο γηα 

βέιηηζηε αζθάιεηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ 

απαηηνχλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζψο αιγφξηζκνη δξνκνιφγεζεο θαη 

θξππηνγξάθεζεο πνιχ ελεξγνβφξνη, απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ, ηνπ νπνίνπ ε απφδνζε ζα επηβαξπλζεί [103]. Αμίδεη 

σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο [104].  

Έηζη ινηπφλ, αλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξνη πξνηεηλφκελνη 

αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο (encryption) θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

(authentication), επηβαξχλνπλ ην δίθηπν, κεηψλνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αζχξκαησλ 

θαλαιηψλ, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ θαη ην εχξνο δψλεο (bandwidth) ηνπ δηθηχνπ [105]. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γεληθά ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ελψ ζηα ελζχξκαηα δίθηπα έλαο επηηηζέκελνο πξέπεη λα πεξάζεη αξθεηέο 

δψλεο αζθαιείαο γηα λα θαηαθέξεη λα εηζρσξήζεη επηηπρψο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ, 

ζηα αζχξκαηα δίθηπα ν επηηηζέκελνο έρεη ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα επηηεζεί εχθνια 

ζηνπο αζχξκαηνπο θφκβνπο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα κε πξνζηαηεπφκελν δίθηπν. 
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Δπίζεο, θαηξηθά θαηλφκελα θαη αθηηλνβνιία κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ.  

Γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή  αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ αζθάιεηαο ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, αλαθεξφκαζηε ζηηο εθαξκνγέο ηεο θξππηνγξαθίαο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 

ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ δεκηνπξγείηαη απφ ην κέγεζνο ησλ αηζζεηήξσλ, ηελ 

επεμεξγαζηηθή ηζρχ,  ηε κλήκε  θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. 

Γηα ζίγνπξε θαη αζθαιή κεηάδνζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζην 

δίθηπν αηζζεηήξσλ, νη δηάθνξεο  ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνηεινχληαη απφ ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί ηνπ αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο  θαζψο θαη 

ηνπ αζχκκεηξνπ θιεηδηνχ ηνπ αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο.  

Ζ αζθάιεηα ηεο αζχκκεηξεο  θξππηνγξαθίαο έρεη άκεζε ζρέζε κε  ηε δπζθνιία 

ιχζεο ελφο πεξίπινθνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο θαζψο ν αιγφξηζκνο πνπ ζα 

πξνθχςεη λα ιχζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, θαηαλαιψλεη πνιχ πεξηζζφηεξε  

ελέξγεηα απφ ηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο  ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ [101], [106]. 

Αλ θαη ε θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ (ή αζχκκεηξε θξππηνγξαθία) 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ, ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο πνπ γηα ιφγνπο 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ (κε ιίγνπο θαη εχθνινπο ππνινγηζκνχο, κηθξφ αξηζκφ θιεηδηψλ 

θαη κηθξφ κέγεζνο θιεηδηψλ), πνπ πξνηείλνπλ ζρήκαηα ζπκκεηξηθήο θξππηνγξαθίαο γηα 

ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Χζηφζν είλαη γεγνλφο πσο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

δχλαηαη ε θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ λα γίλεη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ, είλαη απηήο ηεο θξππηνγξαθίαο ειιεηπηηθψλ θακππιψλ 

(Elliptic-curve cryptography - ECC), ε νπνία πξνζθέξεη θαιχηεξν επίπεδν αζθάιεηαο, 

ελψ ρξεζηκνπνηεί ρακεινχο πφξνπο, φπσο θαη κηθξφ κέγεζνο θιεηδηνχ [68].  

Σέινο, κηα άιιε πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε – ίζσο θαη ε βέιηηζηε –  

θαηάιιειε γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηερληθψλ ηεο 

ζπκκεηξηθήο θαη ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπκκεηξηθά 

θξππηνζπζηήκαηα έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα είλαη πνιχ ηαρχηεξα απφ απηά ηνπ 
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δεκνζίνπ θιεηδηνχ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλα. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο νλνκάδεηαη πβξηδηθή θξππηνγξαθία [68], κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα πνιινχο θφκβνπο ηαπηφρξνλα, θαη θέξεη πιενλεθηήκαηα ηφζν ηεο ζπκκεηξηθήο φζν 

θαη ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο.   

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ WSN ζην IoT, 

ην ζρήκα απηφ είλαη αληηκέησπν κε αξθεηέο πξνθιήζεηο απφ πιεπξά αζθάιεηαο [107], 

φπσο ζέκαηα απνξξήηνπ [108], ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νχησο ψζηε 

λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζρήκα απηφ αζθαιέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα γίλεη 

πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ αζθαιείαο [109], γηα λα βγνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα εθείλα ηα πξφηππα ηα νπνία ελ ηέιεη ζα πξέπεη εθαξκνζηνχλ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ ηνπ ΗνΣ. Αξθεηά ζρήκαηα θαη 

αιγφξηζκνη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ ππνδνκψλ 

ησλ IoT θαη WSN μερσξηζηά.  

ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία εζηηάδνπκε ζηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο γηα ηα 

WSNs θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά ζην επξχηεξν θαη 

επεθηάζηκν IoT, βειηηψλνληαο ην γεληθφ επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ ΗνΣ (IoTSec).  
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3 Μεζνδνινγία 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Αξρηθά αλαιχεηαη 

ην πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη παξάκεηξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη εθπνλνχληαη 

ζρεηηθά πεηξάκαηα γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ έπεηηα ζπγθξίλνληαη 

κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο άιισλ αλάινγσλ κνληέισλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σέινο, παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά θαη 

γξαθηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ απηψλ, δείρλνληαο θαη πξαθηηθά ηελ ππεξνρή 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο σο πξνο ηελ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηά ηνπ.  

3.1 Πξνηεηλόκελν κνληέιν 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηαζθάιηζε κηαο 

θνηλφηεηαο κε αζθαιέζηεξε θαη ειαθξχηεξε ελεξγεηαθά ππνδνκή – θαηάιιειε γηα ην 

πξφηππν ησλ έμππλσλ πφιεσλ – βειηηζηνπνηψληαο έηζη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο. Απφ απηήλ ηελ πιεπξά, πξνηείλεηαη έλα λέν ζρήκα αζθάιεηαο θαη 

δξνκνιφγεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη γξεγνξφηεξε, ειαθξχηεξε θαη αζθαιέζηεξε 

κεηάδνζε ησλ πνιπκέζσλ πνπ δηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ – θαηνίθσλ ηεο έμππλεο 

πφιεο, φπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ cybernetics social cloud [110]. Ζ 

απνζήθεπζε ζην «ππνινγηζηηθφ λέθνο» (―cloud computing‖) ζα δηαζθαιίδεη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θαηνίθσλ ηεο έμππλεο πφιεο, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κέλνπλ 

αζθαιή [111]. Δπίζεο, γηα ηξνκνθξαηηθέο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ην πξνηεηλφκελν 

ζρήκα θάλεη ρξήζε κηαο ζεκαληηθήο ιχζεο πνπ πξνηάζεθε ζηελ αλαθνξά [112] θαη 

αλαθέξεηαη ζηα κεγάια δεδνκέλα (big data) θαη ηελ αλάθηεζή ηνπο ζε ηδησηηθά ζχλλεθα 

(private clouds).  

Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο γηα απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε πνιπκέζσλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ ηεο έμππλεο πφιεο, θαιείηαη EAMSuS (―Efficient 

Algorithm for Media-based Surveillance Systems‖) [93] θαη ζπλδπάδεη ηνπο: α) Identity, 

Route and Location (IRL) Privacy Algorithm [63] γηα δξνκνιφγεζε ζηνπο αηζζεηήξηνπο 
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ελδηάκεζνπο θφκβνπο, θαη β) Practical Algorithm for Data Security (PADS) [18] γηα 

WSN, ηνπο νπνίνπο θαη πξνζαξκφδεη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη ζπκβαηνί λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ κεηάδνζε ησλ επηζπκεηψλ πνιπκέζσλ, θσδηθνπνηεκέλσλ κε ην λέν 

πξφηππν HEVC.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά [63], θάζε θφκβνο ηαμηλνκεί ηνπο γεηηνληθνχο ηνπ 

θφκβνπο ζε: εκπξφο γεηηνληθνχο θφκβνπο (forward neighboring nodes - F), πίζσ δεμηνχο 

γεηηνληθνχο θφκβνπο (right side backward neighboring nodes - Br), πίζσ αξηζηεξνχο 

γεηηνληθνχο θφκβνπο (left side backward neighboring nodes – Bl), πίζσ γεηηνληθνχο 

θφκβνπο (backward neighboring nodes - Bm). Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δηάηαμε ησλ 

γεηηνληθψλ θφκβσλ, παξαζέηνπκε θαη ηελ Δηθφλα 7.  

Δπηπξνζζέησο, ηα Μ(tF), Μ(tBr), M(tBl) θαη M(tBm) αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν 

(set) ησλ αμηφπηζησλ (t: trustworthy = αμηφπηζηνο) θφκβσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε 

αληίζηνηρα. Απηφ ην ζρήκα ζπκβάιιεη ζηελ αμηφπηζηε πξνψζεζε ηνπ θάζε πνιπκεζηθνχ 

παθέηνπ ζην ζσζηφ πξννξηζκφ, εγθαίξσο θαη δηά κέζνπ αμηφπηζησλ θφκβσλ. 

 

 

Δηθόλα 7: Γηάηαμε γεηηνληθώλ θόκβσλ ζην πξνηεηλόκελν ζρήκα. 
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Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο, φπσο ν IRL / r-IRL: α) θάζε 

αξρηθνπνίεζεο θαηάζηαζεο θφκβνπ, θαη β) θάζε δξνκνιφγεζεο. Όηαλ έλαο αζχξκαηνο 

θφκβνο πξφθεηηαη λα πξνσζήζεη έλα παθέην, θαιείηαη ε θάζε ηεο δξνκνιφγεζεο γηα ηνλ 

πεγαίν ή ελδηάκεζν θφκβν ηνπ αιγφξηζκνπ EAMSuS. Όηαλ έλαο πεγαίνο θφκβνο 

πξφθεηηαη λα πξνσζήζεη ην παθέην, πξέπεη πξψηα λα ειέγμεη αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

αμηφπηζηνη γεηηνληθνί θφκβνη ζηελ πξνο ηα εκπξφο θαηεχζπλζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζχλνιν M(tF), πξηλ πξνσζήζεη ην παθέην. Δάλ ππάξρνπλ αμηφπηζηνη θφκβνη, ζα επηιέμεη 

ηπραία έλαλ θφκβν απφ απηνχο σο επφκελν άικα (hop) απφ ην ζχλνιν M(tF) θαη ζα 

πξνσζήζεη ην παθέην πξνο απηφλ. Αλ δελ ππάξρεη αμηφπηζηνο θφκβνο ζηελ πξνο ηα 

εκπξφο δηεχζπλζε, ν πεγαίνο θφκβνο πξέπεη πξψηα λα ειέγμεη εάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο 

αμηφπηζηνο θφκβνο ζηα δεμηά (M(tBr)) θαη αξηζηεξά (M(tBl)). Δάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

αμηφπηζηνη θφκβνη, ν θφκβνο πξνέιεπζεο ζα επηιέμεη ηπραία έλαλ θφκβν σο επφκελν 

άικα (hop) απφ απηά ηα ζχλνια θαη έπεηηα ζα πξνσζήζεη ην παθέην πξνο απηφλ. Δάλ δελ 

ππάξρεη αμηφπηζηνο θφκβνο ζε απηά ηα ζχλνια, ν πεγαίνο θφκβνο ζα επηιέμεη ηπραία 

έλαλ αμηφπηζην θφκβν απφ ην πίζσ κεζαίν ζχλνιν M(tBm) θαη ζα πξνσζήζεη ην παθέην 

πξνο απηφλ. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη αμηφπηζηνη θφκβνη ζε φια απηά ηα ζχλνια, 

δειαδή πνπζελά γχξσ απφ ηνλ αηζζεηήξα, ην παθέην ζα απνξξηθζεί. 

ηελ πεξίπησζε ελφο ελδηάκεζνπ θφκβνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ην παθέην, είηε απφ 

ηνλ πεγαίν θφκβν, είηε απφ θάπνηνλ άιινλ θφκβν ηεο δηαδξνκήο, πξέπεη πξψηα λα 

ειέγμεη αλ ην παθέην είλαη λέν ή παιηφ. Δάλ είλαη λέν, ν θφκβνο πξέπεη 

λα ειέγμεη εάλ ππάξρεη αμηφπηζηνο θφκβνο ζηελ ηα εκπξφο θαηεχζπλζε (ζχλνιν (MF)), 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφκβνπ prevhop, αλ απηφο αλήθεη ζην εκπξφο ζχλνιν. Αλ ππάξρνπλ 

αμηφπηζηνη θφκβνη ζην εκπξφο ζχλνιν, ν θφκβνο ζα επηιέμεη ηπραία θάζε έλαλ αμηφπηζην 

θφκβν σο επφκελν άικα (hop) θαη ζα πξνσζήζεη ην παθέην πξνο απηφ. Δάλ δελ ππάξρεη 

αμηφπηζηνο θφκβνο δηαζέζηκνο κπξνζηά, πξέπεη λα ειέγμεη ζε πνην ζχλνιν αλήθεη ν 

απνζηνιέαο ηνπ παθέηνπ. Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δξνκνιφγεζεο πνπ πηνζεηείηαη ζηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν κπνξεί λα βξεζεί ζηελ 

αλαθνξά [63]. Ζ Δηθφλα 8 απεηθνλίδεη ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο ηα βήκαηα ηεο 

δξνκνιφγεζεο ησλ πνιπκεζηθψλ παθέησλ ζην πξνηεηλφκελν ζρήκα (γηα πςειφηεξε 

αλάιπζε αλαηξέμηε ζην Παξάξηεκα Α).  
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Δηθόλα 8: Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο. 
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Δηθόλα 9: Γνκή multihop παθέηνπ ζην πξνηεηλόκελν κνληέιν. 

 

Απφ πιεπξά αζθάιεηαο, ην πξνηεηλφκελν απηφ κνληέιν δηαθέξεη απφ ην IRL / r-

IRL, ζην φηη ελζσκαηψλεη ζε απηφ ηνλ αιγφξηζκν PADS [18], ζέηνληαο ην απνηέιεζκα 

p(xi) σο σθέιηκν θνξηίν (payload) ηεο κνξθήο ηνπ παθέηνπ: “Set payload= p(xi)”, αληί 

ηεο ρξήζεο ηεο εληνιήο: ―payload = [E (IDx || Rn, k+
bs), E (d, kx, bs)]”, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ IRL / r-IRL.  

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ one-time pad. Χο ―one-

time pad‖ (OTP) ινηπφλ, ή «ζεκεησκαηάξην κηαο ρξήζεο», νξίδεηαη ην ηδαληθφ 

θξππηνζχζηεκα πνπ ην θιεηδί (ή ―pad‖) θξππηνγξάθεζεο είλαη κηα ηπραία ζεηξά 

(αθνινπζία) απφ bits, κε απεξηφξηζηα κεγάιε πεξίνδν θαη ζηελ πξάμε, είλαη ίζν κε ην 

κήθνο ηνπ κελχκαηνο πνπ επξφθεηην λα θξππηνγξαθεζεί. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

θξππηνγξάθεζεο γίλεηαη κέζσ πξάμεο Υ-OR ηνπ απινχ θεηκέλνπ κε ην θιεηδί ηεο 

θξππηνγξάθεζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξππηνζπζηήκαηνο απηνχ, 

είλαη φηη ην θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο δελ επαλαρξεζηκνπνηείηαη πνηέ, δειαδή θάζε 

λέν κήλπκα θξππηνγξαθείηαη κε δηαθνξεηηθφ θιεηδί θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θιεηδηνχ δελ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

Ο Shannon ην 1948 απέδεημε φηη ην OTP είλαη απεξηφξηζηα αζθαιέο [113] θαη ε 

εχξεζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ηείλεη αδχλαηε αθφκα θαη κε ηελ δηάζεζε 

ηεξάζηηαο ππνινγηζηηθήο ηζρχο. Δίλαη γεγνλφο πσο ην ζχζηεκα απηφ είλαη ηφζν πην 

αζθαιέο, φζν πην κεγάιν είλαη ην κήλπκα πξνο θξππηνγξάθεζε, άξα θαη ην θιεηδί. 

Βέβαηα ζεκεηψλεηαη πσο ζηελ πξάμε δε κπνξνχκε λα έρνπκε ηειείσο ηπραίεο 

αθνινπζίεο, παξά κφλν ςεπδνηπραίεο πνπ παξάγνληαη δειαδή, απφ ληεηεξκηληζηηθέο 

κεραλέο. 

Σν ―one-time pad‖ ηνπ αιγνξίζκνπ PADS ππνινγίδεη κηα εηηθέηα ―Message 

Authentication Code‖ (MAC) πάλσ απφ ην ζηαηηθφ κέξνο ηνπ παθέηνπ [18]. Ζ 
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δξνκνιφγεζε πνιιαπιψλ αικάησλ (multi-hop routing) πξέπεη λα αιιάδεη ζσζηά ηελ 

θεθαιίδα παθέηνπ, έηζη ψζηε λα δξνκνινγεί ην παθέην, θαη έηζη, κφλν ην ηκήκα ηνπ 

παθέηνπ πνπ δελ αιιάδεη, ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ ππνινγηζκέλε εηηθέηα MAC πξνζαξηάηαη 

ζηα δεδνκέλα θαη ην κπζηηθφ θιεηδί πνπ κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ 

παξαιήπηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπγρξνληζκέλνπ θιεηδηνχ. Απηή ε 

ιεηηνπξγία εμαζθαιίδεη φηη έλαο εηζβνιέαο ζα πξέπεη λα ζπγρξνληζηεί κε ην δίθηπν γηα 

λα θαηαθέξεη λα ζπάζεη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα [18] θαη λα απνζπάζεη 

πιεξνθνξίεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εηζάγεη πξφζζεηε πξνζηαζία φζνλ αθνξά ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε / πηζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο), ελψ θαζηζηά πην ειαθξχ ηνλ αιγφξηζκν, φπσο ζα απνδεηρζεί ζηελ επφκελε 

ππνελφηεηα.  

Ζ ρξήζε ηνπ ΟΣP ινηπφλ, δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξάγκαηη ειήθζεζαλ απφ 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν αηζζεηήξην θφκβν θαη πξνζθέξεη επαξθή πξνζηαζία ελάληηα ζε 

παξαπνηεκέλα κελχκαηα θαη ηελ παζεηηθή ππνθινπή. Έλα OTP δεκηνπξγείηαη γηα θάζε 

κεηάδνζε απφ ην κπζηηθφ θιεηδί θαη ηελ ππνινγηζκέλε απφ ηα δεδνκέλα εηηθέηα MAC. 

Δίλαη γεγνλφο φηη φηαλ ην OTP ζπλδπάδεηαη κε ηα δεδνκέλα, επηηπγράλνληαη 

ηαπηφρξνλα ηφζν ε θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη ε αθεξαηφηεηά ηνπο. Με 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ αιγνξίζκνπ PADS εμαζθαιίδεηαη επηπιένλ, εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζεκαζηνινγηθή αζθάιεηα. Ζ ηειεπηαία ηδηφηεηα δηαζθαιίδεη φηη αθφκα 

θαη λα επηηχρεη κηα παζεηηθή ππνθινπή απφ έλαλ επηηήδεην ρξήζηε, δε ζα είλαη ζε ζέζε 

απηφο λα εμάγεη ην αξρηθφ κήλπκα, αθφκα θη αλ ηα ίδηα δεδνκέλα θξππηνγξαθεζεί 

αξθεηέο θνξέο.  

Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ηξνπνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια έηζη 

ψζηε λα ππνζηεξίδεη αξρεία πνιπκέζσλ θσδηθνπνηεκέλα ζε πςειή απφδνζε, HEVC, 

πνπ ζα κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ IoT ηεο έμππλεο πφιεο. εκεηψλεηαη πσο ε 

δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ηνπ κεηαδηδφκελνπ πνιπκεζηθνχ παθέηνπ ζε θάζε αηζζεηήξην 

θφκβν ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαη είλαη 

παλνκνηφηππε κε ηνλ αιγφξηζκν PADS γηα ηελ εχξεζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ πεδίνπ 

(pad), αθαηξψληαο ην, θαη επηζηξέθνληαο ζηελ αξρηθή ηηκή ηνπ αηζζεηήξα. 
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3.2 πγθξηηηθά Πεηξάκαηα 

Οη αθνινπζίεο (sequences) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα παξαθάησ πεηξάκαηα 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπο ζηηο εμήο πέληε θιάζεηο: A, B1, B2, C θαη D, 

αθνινπζψληαο ην πξφηππν JCT-VC [95]. Οη αθνινπζίεο ηεο Α θιάζεο αληηζηνηρνχλ ζε 

αλάιπζε ππέξ-πςειήο επθξίλεηαο (Ultra-High Definition – UHD) ηεο ηάμεο ησλ 

2560x1600. Οη θιάζεηο Β1 θαη Β2 αληηζηνηρνχλ ζε πιήξε αλάιπζε πςειήο επθξίλεηαο 

(High-Definition – HD) ηεο ηάμεο ησλ 1920x1080. Οη θιάζεηο C θαη D αθνξνχλ ηηο 

WVGA (Wide Video Graphics Array) θαη WQVGA (Wide Quarter Video Graphics 

Array) ηεο ηάμεο ησλ 800x480 θαη 400x240, αληηζηνίρσο.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθνινπζίεο: 

- Traffic, PeopleOnStreet, Nebuta θαη SteamLocomotive ηεο θιάζεο Α,  

- νη αθνινπζίεο Kimono θαη ParkScene ηεο θιάζεο Β1, 

- νη αθνινπζίεο Cactus, BQTerrace θαη BasketballDrive ηεο θιάζεο Β2,  

- νη αθνινπζίεο RaceHorses, BQMall, PartyScene θαη BasketballDrill ηεο θιάζεο 

C, θαη, 

- νη αθνινπζίεο RaceHorses, BQSquare, BlowingBubbles θαη BasketballPass ηεο  

θιάζεο D.  

Οη αθνινπζίεο ησλ πνιπκεζηθψλ παθέησλ κε ην αληίζηνηρν πιήζνο πιαηζίσλ, ηνλ 

αληίζηνηρν ξπζκφ πιαηζίσλ θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο, ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1.  

Σα αξρηθά κεγέζε ησλ παξαπάλσ αθνινπζηψλ είλαη ππνινγηζκέλα κε ην κέγηζην 

ξπζκφ θιάζεο [114], φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαθνξά [45]. Να ζεκεησζεί πσο 

πξνεγνχκελεο ζπγθξίζεηο επηδφζεσλ βίληεν [115] έδεημαλ πσο νη αθνινπζίεο ησλ 

παξαθάησ θιάζεσλ ζπκπηεζκέλεο κε ην πξφηππν θσδηθνπνηήζεο HEVC παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο bit (bitrate) ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξφηππν H.264. Οη θαηά πξνζέγγηζε κεηψζεηο απηέο ησλ αθνινπζηψλ θάζε θιάζεο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

Τπνζέηνπκε φηη έρνπκε 4 δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο αηζζεηήξσλ, φπνπ θάζε έλαο 

ιακβάλεη ηηο αθνινπζίεο δνθηκήο (test sequences), παθέηα δειαδή, θάζε θιάζεο 

αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ν αηζζεηήξαο 1 ιακβάλεη έλα πξνο έλα ηα παθέηα αθνινπζίαο 
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Traffic, PeopleOnStreet, Nebuta θαη SteamLocomotive (ηεο Α θιάζεο), ν αηζζεηήξαο 2 

ιακβάλεη έλα πξνο ηα παθέηα Kimono θαη ParkScene (ηεο θιάζεο Β1), ν αηζζεηήξαο 3 

ιακβάλεη έλα πξνο έλα ηα παθέηα Cactus, BQTerrace θαη BasketballDrive (ηεο θιάζεο 

B2), θαη ηα παθέηα RaceHorses, BQMall, PartyScene θαη BasketballDrill (ηεο θιάζεο 

C), θαη, ηέινο, ν αηζζεηήξαο 4 ιακβάλεη έλα πξνο έλα ηα παθέηα RaceHorses, BQSquare, 

BlowingBubbles θαη BasketballPass (ηεο θιάζεο D). 

 

Πίλαθαο 1: Σα παθέηα αθνινπζίαο θαη νη αληίζηνηρεο αλαινγίεο (βάζεη JCT-VC). 

 

Class Sequence Packet 

 

Frame Count 

 

Frame Rate 

(fps) 

 

Duration 

(sec) 

A 

Traffic 150 30 5 

PeopleOnStreet 150 30 5 

Nebuta 300 60 5 

SteamLocomotive 300 60 5 

B1 
Kimono 240 24 10 

ParkScene 240 24 10 

B2 

Cactus 500 50 10 

BQTerrace 600 60 10 

BasketballDrive 500 50 10 

C 

RaceHorses 300 30 10 

BQMall 600 60 10 

PartyScene 500 50 10 

BasketballDrill 500 50 10 

D 

RaceHorses 300 30 10 

BQSquare 600 60 10 

BlowingBubbles 500 50 10 

BasketballPass 500 50 10 
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Πίλαθαο 2: Δμνηθνλόκεζε bitrate γηα θάζε θιάζε 

κε θσδηθνπνίεζε HEVC αληί Η.264. 

Κιάζε Δμνηθνλόκεζε 

Α 64% 

Β 62% 

C 56% 

D 52% 

 

Πίλαθαο 3: Οη απαηηήζεηο κλήκεο γηα θάζε ζρήκα. 

Scheme Memory Calculation 

PFR (16+1)M bits 

PSR (16+16+1)M bits 

CAS K(6+7M) + 16M bits 

SAS K(4M+2N) + 16M bits 

IRL/r-IRL M(26+32Γt) + k
+

bs + kx,bs bits 

EAMSuS M(26+32Γt) + 24 bits 

 

Ζ ζηξαηεγηθή θπθιηθήο (πεξηνδηθήο) πξφιεςεο απαηηεί θάπνηα βξαρππξφζεζκε 

κλήκε γηα λα απνζεθεχζεη ζχληνκα ηελ ππνγξαθή ηνπ παθέηνπ γηα κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν (δt) [63]. Έηζη, γηα βξαρππξφζεζκε θαηαλάισζε κλήκεο, ζεσξνχκε δχν 

ζελάξηα: 

1. Μέζνδνο κεηάδνζεο πνιπκεζηθψλ παθέησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνλ 

αιγφξηζκν PADS θαη ηνλ αιγφξηζκν IRL / r-IRL. 

2. Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο κεηάδνζεο παθέησλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε απηνχο 

ηνπο δχν αιγνξίζκνπο, ηξνπνπνηεκέλε θαηάιιεια γηα ρακειή θαηαλάισζε κλήκεο.  

Καη γηα ηα δχν ζελάξηα εμεηάδνπκε κε ηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο ζπκπίεζεο γηα ηηο 

αθνινπζίεο παθέησλ: α) θσδηθνπνίεζε H.264 θαη β) θσδηθνπνίεζε HEVC. 

ην πξνηεηλφκελν ζρήκα, ε ππνγξαθή ηνπ παθέηνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

πεδία, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 9: 1) Sequence number (2 bytes), 2) previous hop 

identity (2 bytes), 3) next hop identity (2 bytes), 4) type (1 byte), 5) reading (2 bytes), 6) 
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parent address (2 bytes), 7) data length (variable size), 8) MAC (4 bytes), 9) CRC (2 

bytes), 10) counter (2 bits), and 11) δt time (4 bytes). Σα πεδία 4, 5, 6 θαη 7 απνηεινχλ ην 

σθέιηκν θνξηίν (payload). Απηή ε πνιιαπιψλ αικάησλ (multihop) δνκή παθέησλ είλαη 

κηα ππνζεηηθή δνκή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία θαη πξφηαζε ησλ J. Albath θαη S. Madria 

γηα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ [18] θαη ηελ εθηίκεζή καο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ.  

ην πξνο εμέηαζε ζελάξην ινηπφλ, ην κήθνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεηαβιεηφ θαη 

εμαξηάηαη απφ ην πξφηππν ζπκπίεζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην κεηαδηδφκελν  

πνιπκεζηθφ αξρείν. Δπνκέλσο, ζην πξνηεηλφκελν ζρήκα, θάζε παθέην δεδνκέλσλ ζηνλ 

αηζζεηήξην θφκβν απαηηεί κλήκε κήθνπο 21.25 bytes. Ζ ππνγξαθή παθέηνπ αθαηξείηαη 

απφ ηνλ buffer κεηά απφ ρξφλν δt. εκεηψλεηαη πσο ηα επηπιένλ θφζηε (overhead) δελ 

επηβαξχλνπλ (overload) ηνπο θφκβνπο ησλ αηζζεηήξσλ (sensor nodes) [63]. 

Οη Δηθφλεο 10-13 απεηθνλίδνπλ ηελ θαηαλάισζε κλήκεο ζηνλ θάζε αηζζεηήξην 

θφκβν γηα θάζε ζελάξην κε θσδηθνπνίεζε H.264 θαη HEVC αληίζηνηρα, σο εμήο:  

- Σν γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 10 απεηθνλίδεη ηελ απαηηνχκελε κλήκε γηα ηα 

παθέηα αθνινπζίαο θιάζεο Α γηα ηνπο αιγνξίζκνπο PADS + IRL θαη 

EAMSuS.  

- Σν γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 11 απεηθνλίδεη ηελ απαηηνχκελε κλήκε γηα φια ηα 

παθέηα αθνινπζίαο θιάζεο Β (δειαδή θαη ηεο Β1 θαη ηεο Β2) γηα ηνπο 

αιγνξίζκνπο PADS + IRL θαη EAMSuS.  

- Σν γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 12 απεηθνλίδεη ηελ απαηηνχκελε κλήκε γηα φια ηα 

παθέηα αθνινπζίαο θιάζεο C γηα ηνπο αιγνξίζκνπο PADS + IRL θαη 

EAMSuS.  

- Σν γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 13 απεηθνλίδεη ηελ απαηηνχκελε κλήκε γηα φια ηα 

παθέηα αθνινπζίαο θιάζεο D γηα ηνπο αιγνξίζκνπο PADS + IRL θαη 

EAMSuS.  

Όπσο θαίλεηαη μεθάζαξα ζε απηά ηα δηαγξάκκαηα, ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο 

θξππηνγξάθεζεο (EAMSuS) ππεξληθά ην ζρήκα PADS + IRL ζε βξαρππξφζεζκε 

θαηαλάισζε κλήκεο γηα θάζε ηξφπν ζπκπίεζεο (θσδηθνπνίεζε H.264 θαη HEVC 

αληίζηνηρα). πγθεθξηκέλα, ε βξαρππξφζεζκε θαηαλάισζε κλήκεο παξνπζηάδεη 
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ζεκαληηθή κείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ θαη ππεξηζρχεη ζε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ην κνληέιν PADS + IRL. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο κλήκεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή 

κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα ην πξνηεηλφκελν ζρήκα EAMSuS [93] κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν 

ππνινγηζκφ ησλ ζρεκάησλ Phantom Flood Routing (PFR) [116], Phantom Single-path 

Routing (PSR) [117], Cryptographic Anonymity Scheme (CAS) [118], Simple 

Anonymity Scheme (SAS) [118] θαη Identity, Route and Location / reliable Identity, 

Route and Location (IRL/r-IRL) [63], φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαθνξά [63]. Ο 

Πίλαθαο 3 ζπλνςίδεη ηε ζπλνιηθή απαηηνχκελε κλήκε απηψλ ησλ ζρεκάησλ, φπνπ ν 

δείθηεο Μ αληηπξνζσπεχεη ην πιήζνο ησλ γεηηνληθψλ θφκβσλ αηζζεηήξσλ, ην Κ 

αληηπξνζσπεχεη ην ρψξν ςεπδσλχκνπ, ην 4Γt είλαη ην κέγεζνο ηνπ ρξνληθνχ παξαζχξνπ, 

θαη ην N αληηπξνζσπεχεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θφκβσλ αηζζεηήξσλ ζην δίθηπν.  

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πξνηεηλφκελν ζρήκα δελ θάλεη ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο (k
+

bs) θαη ηνπ θνηλνχ (δηακνηξαδφκελνπ) κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

(kx-bs), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αιγφξηζκν IRL / r-IRL, αιιά κφλν ηνπ one-time 

pad ηνπ αιγφξηζκνπ PADS, θαηαλαιψλεη: Μ (26 + 32Γt) + 24 bits κλήκε ζε θάζε θφκβν 

αηζζεηήξα. Ζ ηηκή 24 αληηπξνζσπεχεη ηα 3 bytes πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αιγφξηζκν 

PADS [18]. 

Ζ Δηθφλα 14 απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα θάζε αιγφξηζκν 

αλά θφκβν αηζζεηήξα γηα ζχλνιν 100 θφκβσλ αηζζεηήξσλ (N = 100), 8 bytes ρψξν  

ςεπδσλχκνπ (K = 8), Γt = 5 δεπηεξφιεπηα κέγεζνο ρξνληθνχ παξαζχξνπ, θαη k
+

bs = 20 

bytes, kx-bs = 8 bytes (ηα κεγέζε ησλ θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην IRL / r-IRL), ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γεηηνληθψλ θφκβσλ (Μ). 

Ζ Δηθφλα 15 απεηθνλίδεη ηε κέγηζηε εμνηθνλφκεζε βξαρππξφζεζκεο κλήκεο (%) 

αλά θφκβν αηζζεηήξα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν EAMSuS κε ην 

πξφηππν ζπκπίεζεο HEVC, αληί ηεο ρξήζεο ηνπ PADS + IRL, γηα H.264 θαη HEVC 

αληίζηνηρα. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν θφκβνο αηζζεηήξα 1 πεξηέρεη ηα παθέηα 

αθνινπζίαο ηεο θιάζεο Α, ν θφκβνο αηζζεηήξα 2 πεξηέρεη ηα παθέηα αθνινπζίαο ηεο 

θιάζεο Β, ν θφκβνο αηζζεηήξα 3 πεξηέρεη ηα παθέηα αθνινπζίαο ηεο θιάζεο C, θαη ν 

θφκβνο αηζζεηήξα 4 πεξηέρεη ηα παθέηα αθνινπζίαο ηεο θιάζεο D. Ζ βέιηηζηε 
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ππεξίζρπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο EAMSuS έλαληη ηνπ PADS + IRL ζρήκαηνο 

παξαηεξείηαη ζηνλ θφκβν αηζζεηήξα 1 γηα παθέηα αιιεινπρίαο θιάζεο Α θαη αγγίδεη ην 

47% εμνηθνλφκεζεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο. 

Ζ Δηθφλα 16 απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε κλήκεο (%) αλά κέγεζνο 

γεηηνληθψλ αηζζεηήξσλ. Όπσο θαίλεηαη μεθάζαξα, ην πξνηεηλφκελν ζρήκα επηηπγράλεη 

εμνηθνλφκεζε κλήκεο έσο θαη 50% αλά αηζζεηήξην θφκβν ζε ζχλνιν 100 αηζζεηήξησλ 

θφκβσλ (N = 100), Γt = 5 δεπηεξφιεπηα κέγεζνο ρξνληθνχ παξαζχξνπ, θαη ηηκέο k
+

bs = 

20 bytes, kx-bs = 8 bytes (κεγέζε θιεηδηψλ ηνπ IRL / r-IRL). 

Όπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ πεηξάκαηα, ν αιγφξηζκνο EAMSuS θαίλεηαη λα 

είλαη πην ειαθξχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο αλάινγνπο αιγνξίζκνπο, φπσο ηνλ 

IRL / r-IRL, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ 

απνξξήηνπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ IoT. Δπνκέλσο, απηφο ν λένο αιγφξηζκνο ζα κπνξνχζε λα 

πηνζεηεζεί θαη ζην πξφηππν ησλ έμππλσλ πφιεσλ (smart city framework) γηα έλα 

θαιχηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηνπο 

δσήο (πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ). 

 

 

Δηθόλα 10: Καηαλάισζε κλήκεο ζηνλ αηζζεηήξην θόκβν 1 γηα θάζε ζρήκα.  
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Δηθόλα 11: Καηαλάισζε κλήκεο ζηνλ αηζζεηήξην θόκβν 2 γηα θάζε ζρήκα.  

 

 

 

Δηθόλα 12: Καηαλάισζε κλήκεο ζηνλ αηζζεηήξην θόκβν 3 γηα θάζε ζρήκα.  
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Δηθόλα 13: Καηαλάισζε κλήκεο ζηνλ αηζζεηήξην θόκβν 4 γηα θάζε ζρήκα.  

 

 

 

Δηθόλα 14: πλνιηθή αλάιπζε θαηαλάισζεο κλήκεο αλά αηζζεηήξην θόκβν 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θόκβσλ γηα θάζε ζρήκα. 
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Δηθόλα 15: Μέγηζηε εμνηθνλόκεζε βξαρππξόζεζκεο κλήκεο αλά αηζζεηήξην 

θόκβν κε ρξήζε EAMSuS κε HEVC αληί γηα PADS+IRL κε Η.264 θαη 

PADS+IRL κε HEVC αληίζηνηρα.  

 

 

Δηθόλα 16: Δμνηθνλόκεζε κλήκεο (%) αλά αηζζεηήξην θόκβν ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκό ησλ γεηηνληθώλ ηνπ θόκβσλ.  
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4 Δπίινγνο 

Όπσο είδακε ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο πφιεηο αλαβαζκίδνληαη ζε «έμππλεο 

πφιεηο» πηνζεηψληαο φιεο ηηο θαηλνηφκεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πνηφηεηα δσήο (QoL) ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη 

βειηηζηνπνηψληαο ηελ πνηφηεηα εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ (QoE). Με ηε ρξήζε ησλ 

Αζχξκαησλ Γηθηχσλ Αηζζεηήξσλ (WSN) θαη ηνπ «Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ» (IoT) 

ην έξγν ηεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ έμππλσλ πφιεσλ γίλεηαη επθνιφηεξν, φκσο ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ αζθαιή κέηξα θαηά ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ αζχξκαησλ 

αηζζεηήξσλ, θαζψο δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ ηνπο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

πλεπψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνηαζεί πνιιά ζρήκαηα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε θξππηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο , γηα ηελ αζθαιέζηεξε 

κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Χζηφζν, αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ βειηησκέλε αζθάιεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ, ζπρλά είλαη πνιχ 

ελεξγνβφξνη, απαηηψληαο πνιινχο πφξνπο ζε κλήκε, θαζηζηψληαο έσο θαη αδχλαηε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε κηθξνζπζθεπέο ρακειψλ δπλαηνηήησλ, φπσο νη αζχξκαηνη 

αηζζεηήξεο (ρακειή δηαζέζηκε κλήκε, ζπρλά αδχλακνο επεμεξγαζηήο θιπ).   

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλεηαη έλα λέν ζρήκα αζθαιείαο γηα 

απνδνηηθφηεξε θαη αζθαιέζηεξε δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο 

ζην IoT, πνπ ππφζρεηαη λα δψζεη ιχζε ζηα άλσζη πξνβιήκαηα. Σν ζρήκα απηφ θάλεη 

κεξηθή ρξήζε δχν αιγνξίζκσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ άιινπο εξεπλεηέο γηα WSN ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (PADS θαη IRL/r-IRL), ηνπο νπνίνπο θαη ελνπνηεί θαηάιιεια, κε 

ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα ελζσκαησζεί ζην IoT Smart City Framework, 

πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά νθέιε ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

«έμππλεο πφιεο».  
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4.1  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο 

απηήο εξγαζίαο, δείρλνπλ πσο ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο EAMSuS επηηπγράλεη 

ρακειφηεξε θαηαλάισζε κλήκεο ζηνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ηνπ IoT, ελ ζπγθξίζεη 

κε ηνλ IRL/r-IRL αιγφξηζκν, ελψ εμαζθαιίδεη πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο   

ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ – θαηνίθσλ ηεο έμππλεο πφιεο – θαη θξππηνγξάθεζεο ηεο 

δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο ζηνπο αηζζεηήξηνπο θφκβνπο, θάλνληαο κεξηθή ρξήζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ PADS.  

Ζ εμνηθνλφκεζε κλήκεο αλά αηζζεηήξην θφκβν εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

γεηηνληθψλ θφκβσλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηζζεηήξσλ ζηελ πεξηνρή, ηηο ηηκέο ησλ 

θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ IRL/r-IRL αιγφξηζκν θαη ην κέγεζνο ηνπ ρξφλνπ 

ηνπ παξαζχξνπ. πγθεθξηκέλα, ζε πείξακα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 100 αηζζεηήξσλ, 5 

δεπηεξφιεπηα ρξφλν παξαζχξνπ, θαη κέγεζνο ησλ δχν θιεηδηψλ 20 θαη 8 bytes 

αληίζηνηρα, ην πξνηεηλφκελν ζρήκα πξνζθέξεη έσο θαη 50% εμνηθνλφκεζε κλήκεο αλά 

αηζζεηήξα. Δπίζεο, ε κέγηζηε εμνηθνλφκεζε βξαρππξφζεζκεο κλήκεο αλά αηζζεηήξην 

θφκβν ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρήκα EAMSuS αληί ηνπ ζρήκαηνο PADS + IRL αγγίδεη ην 

47% ζηα πεηξάκαηα.  

4.2  Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηελ εμέηαζε, αλάιπζε θαη ζχγθξηζε πέξα ηνπ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απνξξήηνπ, ηεο θαηαλάισζεο κλήκεο ζηνπο 

αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο, αιιά φρη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. Δίλαη ινγηθφ 

πσο ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ επηθέξεη θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, σζηφζν ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ζρεηηθή κέηξεζε γηα λα ζπγθξηζεί 

κε αληίζηνηρνπο αιγνξίζκνπο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ παξάγνληα ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο.  

Δπίζεο, ν αιγφξηζκνο ρξήδεη πινπνίεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ελφο δηθηχνπ αληηθεηκέλσλ (πξνηχπνπ IoT), θαζψο ηα πεηξάκαηα 

θαη νη κεηξήζεηο είλαη αξηζκεηηθέο κε κεδεληθέο απψιεηεο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ 
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δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ εμαγσγή 

ηνπο, φπσο πρ. πεξηβαιινληνινγηθνχο, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θιπ.   

4.3  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Χο κειινληηθή έξεπλα, πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο ζε 

κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, εθαξκνγήο ηνπ ζε έλαλ αηζζεηήξα, θαη έπεηηα ε 

πξνζνκνίσζε θαη ν έιεγρφο ηνπ ζε έλα δείγκα πξαγκαηηθψλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ κηαο 

έμππλεο πφιεο, ηα νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν θαη ζα εμππεξεηνχλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ  

ηνπο. 

Δπίζεο, κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ κειινληηθά 

είλαη ε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ηεο έμππλεο 

πφιεο γηα πνηθίια ζελάξηα, θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε άιια ζρήκαηα αζθαιείαο θαη 

δνθηκαζκέλνπο αιγνξίζκνπο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ ζην 

δίθηπν, φπσο νη IAES [15], LISA [16], ESPA [17], θ.ά..  

Σέινο, κειινληηθά δχλαηαη ε κειέηε θαη ζπκπεξίιεςε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ad hoc θαη θηλεηψλ δηθηχσλ [9], [119] θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 

ηεο ηνπνζεζίαο ησλ ρξεζηψλ-θαηνίθσλ ηεο έμππλεο πφιεο, κέζσ πηνζέηεζεο ή 

δεκηνπξγίαο αλάινγσλ εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ κεραληζκψλ [120].  
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Παξάξηεκα Α – Πιεξνθνξίεο & Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί πξνέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

―An Efficient Algorithm for Media-based Surveillance System (EAMSuS) in IoT Smart 

City Framework”, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηνλ πεξαζκέλν Μάην ζην δηεζλέο πεξηνδηθφ 

Future Generation Computer Systems ηνπ Elsevier.  

 

Γηα επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν, 

αλαηξέμηε ζηελ παξαθάησ αλαθνξά:  

 Vasileios A. Memos, Kostas E. Psannis, Yutaka Ishibashi, Byung-Gyu Kim, and 

B.B. Gupta, “An Efficient Algorithm for Media-based Surveillance System 

(EAMSuS) in IoT Smart City Framework”, Future Generation Computer Systems 

(FGCS), May 2017. http://doi.org/10.1016/j.future.2017.04.039 

 

Αθνινπζεί παξαθάησ ζε πςειή αλάιπζε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

αιγνξίζκνπ, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 3.1, Δηθφλα 8.  
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Παξάξηεκα Γ – Πεξί πγγξαθέα  

Ο Μέκνο Βαζίιεηνο ηνπ Αζαλαζίνπ εηζήρζε ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2007 ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απ’ φπνπ απνθνίηεζε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2012. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, εηζήρζε ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηελ θαηεχζπλζε «Σερλνινγίεο 

πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ», γηα λα νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017. Δδψ θαη 10 ρξφληα αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηνλ επξχηεξν 

ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θξππηνγξαθίαο θαη πξνζηαζίαο απνξξήηνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα επηηειεί ηφζν ζπγγξαθηθφ έξγν φζν θαη έξγν αμηνινγεηή-

βαζκνινγεηή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά. 
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