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Περίληψη  
 

Η εργασία προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση των logistics 

εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων, βασισμένο στη τεχνολογία πληροφορικής και 

επικοινωνιών. Αφού αποσαφηνίσει τις σχετικές με την εργασία έννοιες, ανατρέχει στη 

σχετική βιβλιογραφία, αναζητώντας τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις και εφαρμογές 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για το σκοπό αυτό. Η τεχνολογία RFID 

επιλέγεται για την ταυτοποίηση-αναγνώριση και τον εντοπισμό της θέσης των αγαθών καθώς 

αυτά μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ τα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων προκρίνονται για την παρακολούθηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά 

μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υπολογιστική νέφους αποτελεί το 

προτεινόμενο από την εργασία μοντέλο για την ενοποίηση των προτεινόμενων τεχνολογιών 

και εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την αποθήκευση και 

ανάλυση των προερχόμενων από τις δύο προαναφερόμενες τεχνολογίες δεδομένων (μεγάλης 

κλίμακας). Για την επικοινωνία των δεδομένων ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας κρίνονται από την εργασία κατάλληλα τα κοινωνικά μέσα και οι διαδικτυακές 

εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Η αυτοτελής εξέταση της τεχνολογίας RFID, των 

ασύρματων δικτύων αισθητήρων, των δεδομένων μεγάλης κλίμακας και της υπολογιστικής 

νέφους επιτρέπει την κατανόηση σε βάθος των δυνατοτήτων τους και παρέχει το υπόβαθρο 

για τη συνεργατική σύνθεσή τους, σύνθεση η οποία συγκροτεί ένα από τα μοντέλα 

επικοινωνίας του διαδικτύου των πραγμάτων. Η υλοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων 

στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων επιτυγχάνει την αποτελεσματική παράδοση ασφαλών 

τροφίμων στους καταναλωτές. Η εργασία φιλοδοξεί να καταδείξει στους υπευθύνους των 

εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων τις προοπτικές που δημιουργούνται για την ανάπτυξη 

συστημάτων αυτονομημένου ελέγχου της ροής των τροφίμων από την υλοποίηση του 

διαδικτύου των πραγμάτων. Η εργασία καταλήγει καταθέτοντας τις προτάσεις της αναφορικά 

με τη μελλοντική εξέλιξη της έρευνας των επιδράσεων του διαδικτύου των πραγμάτων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 
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1 Εισαγωγή  
 

Το 1960, ο McCarthy εισήγαγε στη θεωρία του μάρκετινγκ την έννοια του "μείγματος 

μάρκετινγκ", η οποία περιελάμβανε τέσσερις παραμέτρους: (1) το προϊόν (product), (2) την 

τιμή (price), (3) την προώθηση (promotion), και (4) τη διανομή (place)
.
 οι παράμετροι αυτοί 

στο σύνολό τους καλούνται "τα 4Ps του μάρκετινγκ". Η διανομή, ειδικότερα, αφορά στην 

πορεία που το τελικό προϊόν ακολουθεί, προκειμένου να μεταβιβαστεί από τον τελικό 

παραγωγό στον τελικό αγοραστή
.
 οι επιχειρηματικές οντότητες που επιφορτίζονται τη 

διαδικασία μεταβίβασης του προϊόντος συνιστούν ένα κανάλι διανομής. 

 

Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (information and 

communication technology) συνετέλεσε στη μετεξέλιξη των καναλιών διανομής σε 

εφοδιαστικές αλυσίδες με άμεσο συνεπακόλουθο τη μετάβαση του ανταγωνισμού από το 

επίπεδο της εταιρείας στο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφοδιαστική αλυσίδα 

αποτελεί το επιχειρηματικό εκείνο σχήμα, στα πλαίσια του οποίου διεκπεραιώνεται ένα 

πλήθος δραστηριοτήτων όπως προβλέψεις ζήτησης και προγραμματισμός παραγωγής, αγορές 

πρώτων υλών και προμηθειών, διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών, και logistics, 

προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική μετακίνηση των 

προϊόντων από τον αρχικό πλέον παραγωγό στον τελικό αγοραστή. Η συνεισφορά της 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε καθεμία από τις προαναφερόμενες 

δραστηριότητες ποικίλει. 

 

Η εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην επίδραση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών σε μία από τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα logistics, και 

ειδικότερα στον αυτονομημένο έλεγχο αυτών. Ο αυτονομημένος έλεγχος των logistics αφορά 

στην ικανότητα των διακινούμενων αντικειμένων να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν 

πληροφορίες, και βάσει αυτών να ενεργούν αυτοβούλως (Böse and Windt, 2007). Οι Schuldt 

et al. (2010) ισχυρίζονται ότι ο αυτονομημένος έλεγχος της ροή των αγαθών κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει: (1) την ταυτοποίηση-αναγνώριση και τον εντοπισμό της 

θέσης των αγαθών, (2) την επίγνωση των συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά βρίσκονται, (3) 

την επικοινωνία και (4) ανάλυση των σχετικών με τη ροή των αγαθών δεδομένων
.
 

προτείνοντας την υπολογιστική νέφους ως τον κεντρικό πυλώνα για την επιτέλεση των 

λειτουργιών αυτών. Οι Scholz-Reiter et al. (2004), εντούτοις, εξέφρασαν την ένστασή τους 

αναφορικά με τη χρησιμότητα πλήρως απαλλαγμένων από τον ανθρώπινο παράγοντα 

logistics. Η εργασία προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση των logistics 
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εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων συνδυάζοντας τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (βλ. σχήμα 1). Το θεωρητικό πλαίσιο αφενός μεν 

εκπληρώνει το σύνολο των προϋποθέσεων των Schuldt et al. (2010) για τον αυτονομημένο 

έλεγχο της ροής των αγαθών, αφετέρου δε συμμερίζεται τις ενστάσεις των Scholz-Reiter et 

al. (2004) αναφορικά με τη χρησιμότητα μιας απόλυτης αυτονομίας των logistics, 

επιτρέποντας την επικοινωνία του ανθρώπινου παράγοντα με το προτεινόμενο "σύστημα". 

 

Τα τρόφιμα συνιστούν μια ιδιάζουσα περίπτωση προϊόντων καθώς υπόκεινται σε επιβλαβείς 

για τον άνθρωπο αλλοιώσεις ως αποτέλεσμα φυσιολογικών, μικροβιολογικών και βιοχημικών 

διεργασιών, η ένταση των οποίων επηρεάζεται από συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως 

θερμοκρασία, σχετική υγρασία, συγκέντρωση αερίων, έκθεση στο ηλιακό φως και στο 

οξυγόνο κ.α.. Η πραγμάτωση του θεωρητικού αυτού πλαισίου φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην 

αποτελεσματική παράδοση ασφαλών τροφίμων στον τελικό καταναλωτή. 

 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση του θεωρητικού πλαισίου για τη μοντελοποίηση των logistics 

εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων 

 

 

Αντικαθιστώντας τις λειτουργίες στη σχηματική απεικόνιση του θεωρητικού πλαισίου για τη 

μοντελοποίηση των logistics εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων, με τις αντίστοιχα 

προτεινόμενες από την εργασία τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (βλ. πίνακα 1), το θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνει μια εφαρμόσιμη μορφή (σχήμα 

2), σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία RFID, επιφορτίζεται την ταυτοποίηση-αναγνώριση 

και τον εντοπισμό της θέσης των αγαθών καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αναλαμβάνουν την 

παρακολούθηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά μετακινούνται κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα δεδομένα (μεγάλης κλίμακας) αμφότερων των τεχνολογιών 

μεταφέρονται, αποθηκεύονται και αναλύονται στο νέφος. Η επικοινωνία του ανθρώπου με το 

σύστημα επιτυγχάνεται μέσω των κοινωνικών μέσων και διαδικτυακών εφαρμογών κινητής 

τηλεφωνίας. 

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενες από την εργασία τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών για την υλοποίηση του θεωρητικού πλαισίου 

μοντελοποίησης των logistics εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων 

Λειτουργία Τεχνολογία και εφαρμογή τεχνολογίας 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

Ταυτοποίηση-αναγνώριση και εντοπισμός 

της θέσης των αγαθών 

RFID 

Επίγνωση των συνθηκών υπό τις οποίες τα 

αγαθά βρίσκονται 

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

Επικοινωνία των σχετικών με τη ροή των 

αγαθών δεδομένων 

Κοινωνικά μέσα 

Διαδικτυακές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 

Ανάλυση των σχετικών με τη ροή των 

αγαθών δεδομένων 

Δεδομένα μεγάλης κλίμακας 

 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της υλοποίησης του θεωρητικού πλαισίου για τη 

μοντελοποίηση των logistics εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων 

 

 

Η εργασία εξετάζει την προοπτική η υπολογιστικής νέφους να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο 

των τεχνολογιών και εφαρμογών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του θεωρητικού 
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πλαισίου για τη μοντελοποίηση εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων και το μέσο διάχυσης των 

σχετικών με τη ροή των αγαθών πληροφοριών. Επιπλέον, διερευνά τη δυνατότητα: (1) της 

τεχνολογίας RFID να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τη θέση των αγαθών καθώς αυτά 

μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων να παρακολουθούν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα αγαθά μετακινούνται κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, (3) των κοινωνικών μέσων και των διαδικτυακών 

εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας να προσφέρουν στον ανθρώπινο παράγοντα δίαυλο 

επικοινωνίας με το σύστημα, και (4) της ανάλυσης των δεδομένων (μεγάλης κλίμακας) των 

τεχνολογιών RFID και των ασύρματων δικτύων αισθητήρων να συνδράμουν στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη ροή των αγαθών. 

 

Για την έρευνά της η εργασία βασίστηκε στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, για την οποία 

αξιοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης google.scholar και η βάση δεδομένων scopus. Οι λέξεις 

κλειδιά που επιλέχθηκαν αφορούσαν τρεις διακριτές θεματικές περιοχές: (1) την εφοδιαστική 

αλυσίδα, (2) τις τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και 

(3) τον αγροδιατροφικό τομέα. Οι λέξεις-κλειδιά συνδυάζονταν ανά τρεις – μία λέξη-κλειδί 

από κάθε θεματική περιοχή. Αναζητήθηκαν όλοι οι συνδυασμοί που ήταν δυνατό να 

προκύψουν. 

 

Πίνακας 2: Λέξεις-κλειδιά βιβλιογραφικής επισκόπησης ομαδοποιημένες ανά θεματική 

περιοχή 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

logistics big data agriculture 

supply chain (management) cloud (computing) food (industry) 

 internet of things  

 mobile  

 RFID  

 social media  

 wireless sensor networks  

 

Η εργασία υιοθετεί την ακόλουθη δομή: (1) περιγράφει αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και αποσαφηνίζει τις σχετικές με την εργασία έννοιες, (2) 

μελετά τη συνεισφορά της υπολογιστικής νέφους στην ενοποίηση των τεχνολογιών και 

εφαρμογών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του θεωρητικού πλαισίου για τη 

μοντελοποίηση εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων και στη διάχυση ανάμεσα στα μέλη της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας των σχετικών με τη ροή των αγαθών πληροφοριών, (3) παρουσιάζει 

τις δυνατότητες της τεχνολογίας RFID για την ταυτοποίηση-αναγνώριση και τον εντοπισμό 

της θέσης των αγαθών καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, (4) 

αναδεικνύει τη χρησιμότητα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων στην επίγνωση των 

συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, (5) 

προτείνει για την επικοινωνία των σχετικών με τη ροή των αγαθών δεδομένων, εναλλακτικές 

λύσεις που βασίζονται στο διαδίκτυο (κοινωνικά μέσα και διαδικτυακές εφαρμογές κινητής 

τηλεφωνίας), (6) υπογραμμίζει τη σημασία της ανάλυσης των σχετικών με τη ροή των 

αγαθών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για την αυτονομημένη ροή των αγαθών κατά μήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, (7) προσεγγίζει την έννοια του "διαδικτύου των πραγμάτων" ως 

συγκερασμό των προαναφερόμενων τεχνολογιών, και (8) καταλήγει παραθέτοντας τα 

συμπεράσματά της και προτείνοντας ερευνητικά ερωτήματα για μελλοντική μελέτη. 
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2 Ψηφιακό  Εφοδιαστικό  Δίκτυο  
 

Ο όρος "διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας" (supply chain management) πρωτοεμφανίστηκε 

στη βιβλιογραφία το 1982 (Oliver and Webber, 1982). Έκτοτε στη διοίκηση εφοδιαστικής 

αλυσίδας αποδόθηκε μια πληθώρα ορισμών, με συνέπεια να επικρατήσει σύγχυση σε σχέση 

με το πραγματικό νόημα, το επιστημονικό πεδίο, τα ειδοποιά στοιχεία και τις συνθήκες 

ενεργοποίησής της, καθώς και σε σχέση με τη διαμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(supply chain). 

 

Οι Mentzer et al. (2001) εκτιμούν ότι στη σύγχυση αυτή συμβάλλει το γεγονός ότι ο όρος 

"διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας" περιγράφει δύο διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες: (1) τη 

διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας ως διοικητική φιλοσοφία, την οποία αποκαλούν 

"προσανατολισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα", και (2) τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας ως 

υλοποίηση της προαναφερόμενης διοικητικής φιλοσοφίας. Προσανατολισμός στην 

εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται η αναγνώριση εκ μέρους ενός οργανισμού των συστημικών, 

στρατηγικών επιπτώσεων των τακτικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη διοίκηση των 

διαφόρων ροών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Hult et al. (2008) προσεγγίζουν τον 

προσανατολισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα ως μια στρατηγική ικανότητα που βελτιώνει την 

απόδοση του οργανισμού και συνεισφέρει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

ορίζοντάς την αφαιρετικά ως το βαθμό στον οποίο, μεταξύ των μελών της αλυσίδας, 

επικρατεί η προδιάθεση για τη θεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μιας ολοκληρωμένης 

οντότητας και την ικανοποίηση των αναγκών της με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Οι Esper et 

al. (2010) ισχυρίζονται ότι ο προσανατολισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα αφορά στην 

ευθυγράμμιση ή αλλιώς προσαρμογή μιας προσανατολισμένης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

στρατηγικής με μια αντίστοιχα προσανατολισμένη στην εφοδιαστική αλυσίδα εσωτερική 

δομή, συστατικά στοιχεία της οποίας συναποτελούν ο οργανωσιακός σχεδιασμός, οι 

ανθρώπινοι πόροι, η πληροφορική τεχνολογία (information technology) και η οργανωσιακή 

μέτρηση. Η άποψη ότι ο προσανατολισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί μια αναγκαία 

συνθήκη για την υλοποίηση της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πλέον κυρίαρχη στη 

βιβλιογραφία (ενδεικτικά αναφέρονται οι Kotzab et al., 2011
.
 Min and Mentzer, 2004

.
 Min et 

al., 2007
.
 Stank et al., 2005). Απότοκα του προσανατολισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι 

η ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Alfalla-Luque et al., 2013) και ο προσανατολισμός των 

μελών της στον πελάτη (Mentzer et al., 2001). 

 

Η ενοποίηση των βασικών επιχειρησιακών διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί 
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το θεμέλιο λίθο, αν δεν είναι συνώνυμη, της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Gunasekaran 

and Ngai, 2004
.
 Lambert and Cooper, 2000

.
 Lambert et al., 1998

.
 Pagell, 2004

.
 Simchi-Levi et 

al., 2000). Οι Stevens and Johnson (2016) ορίζουν ως ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 

(supply chain integration) την ευθυγράμμιση, τη σύνδεση και το συντονισμό ανθρώπων, 

πληροφοριών, γνώσεων και στρατηγικών σε όλα τα σημεία επαφής και επιρροής κατά μήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η αποδοτική και αποτελεσματική 

ροή υλικών, χρημάτων, πληροφοριών και γνώσεων σε απόκριση των αναγκών των πελατών. 

Η ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά μια τυποποιημένη διεργασία, η οποία έχει ως 

αφετηρία την εσωτερική ενοποίηση της εταιρείας (Kim, 2013), και επεκτείνεται στην 

ενοποίηση των πληροφοριών, το συντονισμό των δραστηριοτήτων και την κοινή ιδιοκτησία 

των πόρων, και τη σύνδεση των οργανωσιακών σχέσεων των μελών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Alfalla-Luque et al., 2013). Στο τακτικό επίπεδο και όσο αφορά στον τομέα της 

μεταποίησης, εντοπίζονται δύο αλληλοσχετιζόμενες μορφές ενοποίησης: (1) ο συντονισμός 

και η ενοποίηση των προς τα εμπρός αποστολών αγαθών ανάμεσα σε προμηθευτές, 

μεταποιητές, εμπόρους και πελάτες, και (2) ο προς τα πίσω συντονισμός των τεχνολογιών 

πληροφορικής και της ροής δεδομένων από τους πελάτες έως τους προμηθευτές (Frohlich and 

Westbrook, 2001). Η ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας και η πληροφορική τεχνολογία είναι 

έννοιες αλληλένδετες, καθώς η ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 

(information systems) προαπαιτεί την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και διεργασιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ παράλληλα τα συστήματα πληροφορικής τεχνολογίας είναι 

απαραίτητα για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η πληροφορική τεχνολογία αποτελεί το "νευρικό σύστημα" της διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας, μέσω του οποίου διαβιβάζονται πληροφορίες που αφορούν στις προσθέτουσες αξία 

επιχειρησιακές διεργασίες, πληροφορίες οι οποίες μπορούν να προέρχονται τόσο από την 

αγορά όσο και από τη ροή των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Gunasekaran 

and Ngai, 2004). Η υλοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας, καθιστώντας εφικτή τη 

διάχυση των πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνεργασία των 

εταίρων αυτής, επιτυγχάνει την σε πραγματικό χρόνο ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

ευεργετικές συνέπειες για την απόδοση της τελευταίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι Chang et 

al., 2013
.
 Frohlich and Westbrook, 2001

.
 Li et al., 2009

.
 Prajogo and Olhager, 2012

.
 

Rosenzweig et al., 2003
.
 Vickery et al., 2003

.
 Villena et al., 2009). 

 

Η βιβλιογραφία κατακλύζεται από ερμηνείες του όρου "διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας", 

αδυνατώντας να κατασταλάξει σε έναν ολοκληρωμένο, καθολικά αποδεκτό ορισμό
.
 οι 
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ορισμοί των Mentzer et al. (2001) και του Council of Supply Chain Management 

Professionals – CSCMP (2013) τυγχάνουν της μεγαλύτερης αποδοχής. Οι Stock and Boyer 

(2009) αναλύοντας ποιοτικά 173 ορισμούς της "διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας" ορίζουν 

ως διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας τη διοίκηση ενός δικτύου σχέσεων στο εσωτερικό μιας 

εταιρείας και μεταξύ αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών και επιχειρησιακών μονάδων 

αποτελούμενων από προμηθευτές υλικών, αγοραστές προμηθειών, παραγωγικές 

εγκαταστάσεις, logistics

, μάρκετινγκ και σχετικά συστήματα που διευκολύνουν την προς 

εμπρός και την αντίστροφη ροή υλικών, υπηρεσιών, χρημάτων και πληροφοριών από τον 

αρχικό προμηθευτή στον τελικό πελάτη με όφελος την προσθήκη αξίας, τη μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη της ικανοποίησης 

του πελάτη. Ο ορισμός αυτός αφενός μεν αποσαφηνίζει το επιστημονικό πεδίο της διοίκησης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αφετέρου δε περιγράφει εμμέσως τη διαμόρφωση των εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνοντας τη φράση "από τον αρχικό προμηθευτή στον 

τελικό πελάτη", επιβεβαιώνει τον εγγενή προσανατολισμό των εφοδιαστικών αλυσίδων στον 

τελικό πελάτη (Gunasekaran et al., 2001
.
 Jeong and Hong, 2007

.
 Stevens, 1989). 

 

Σχήμα 3: Σχηματική απεικόνιση των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες του "προσανατολισμού 

στην εφοδιαστική αλυσίδα", της "ενοποίησης" και της "διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας" 

 

 

Το επιστημονικό πεδίο της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα η σχέση της με τα 

                                                           

 Η πλέον ενδεδειγμένη μετάφραση του όρου "logistics" είναι εφοδιαστική. Προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε σύγχυση με τον όρο "εφοδιαστική αλυσίδα", στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ως έχει ο 

αγγλικός όρος "logistics". 
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logistics αποτέλεσε σημείο τριβής στη βιβλιογραφία. Οι Larson and Halldorsson (2004) 

εντοπίζουν στη σχετική βιβλιογραφία τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη 

σχέση διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics: (1) την παραδοσιακή προσέγγιση, (2) την 

προσέγγιση της αναδιατύπωσης, (3) την ενωτική προσέγγιση, και (4) την προσέγγιση της 

διασταύρωσης. Με την πάροδο των ετών επικράτησε η ενωτική προσέγγιση, σύμφωνα με την 

οποία η "διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας" είναι μια έννοια ευρύτερη από τη "διοίκηση 

logistics" (ενδεικτικά αναφέρονται οι Bechtel and Jayaram, 1997
.
 Cooper et al., 1997b

.
 

Giunipero and Brand, 1996
.
 Lambert et al., 1998

.
 Mentzer et al., 2001

.
 Mentzer et al., 2008

.
 

Min and Mentzer, 2000
.
 Ross, 1998

.
 Rushton et al., 2010

.
 Stadtler, 2005), προσέγγιση με την 

οποία συντάσσεται και η παρούσα εργασία. Προκειμένου, ωστόσο, να επιτύχει τους σκοπούς 

της, η εργασία προσεγγίζει τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας ως μια διεργασία διοίκησης 

[...], πληροφοριών και ροών υλικών που λαμβάνει χώρα σε όλη την έκταση των εταιρικών 

συνόρων, ούτως ώστε να παρασχεθεί βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και οικονομική αξία 

μέσω της συγχρονισμένης διοίκησης της ροής των φυσικών αγαθών και των συναφών 

πληροφοριών από την προέλευση στην κατανάλωση (La Londe, 1997). 

 

Μια εταιρεία σπανίως αποτελεί μέλος μίας μόνο εφοδιαστικής αλυσίδας (Christopher, 2011). 

Οι Cooper et al. (1997a) απορρίπτουν τη γραμμικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ισχυριζόμενοι ότι οι ιδιαίτερες σχέσεις που μια εταιρεία αναπτύσσει ξεχωριστά με κάθε έναν 

από τους εταίρους της σχηματίζουν ένα "δένδρο αξίας". Ο κορμός του δένδρου συμβολίζει 

την ίδια την εταιρεία, ενώ τα κλαδιά και οι ρίζες του δένδρου τους προμηθευτές και τους 

πελάτες της εταιρείας αντίστοιχα. Στα μάτια, ωστόσο, ενός εξωτερικού παρατηρητή οι 

συνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργούν την εικόνα ενός 

επιχειρηματικού δικτύου. Μια εφοδιαστική αλυσίδα, από έναν αρχικό προμηθευτή σε έναν 

τελικό πελάτη, αποτελεί κατά συνέπεια την "πρώτη ύλη" για το σχηματισμό ενός 

ενοποιημένου δικτύου συνεργασίας (Poirier and Bauer, 2001). Οι Lazzarini et al. (2001) 

εισήγαγαν στη βιβλιογραφία τον όρο "netchain" (καταχρηστικά μεταφράζεται ως 

"δικτυοαλυσίδα"), προκειμένου να αναδείξουν το αλληλένδετο ανάμεσα στις εφοδιαστικές 

αλυσίδες και τα διαμορφούμενα από αυτές εφοδιαστικά δίκτυα. Πλέον, η προσέγγιση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ως ένα δίκτυο οντοτήτων είναι διάχυτη στη βιβλιογραφία (ενδεικτικά 

αναφέρονται οι Christopher, 2011
.
 Gadde et al., 2010

.
 Harland, 1996

.
 Lambert et al., 1998

.
 

Singh Srai and Gregory, 2008). Η εφοδιαστική αλυσίδα διατηρεί τη γραμμικότητά της μόνο 

όταν συνδέει έναν αρχικό προμηθευτή με έναν τελικό πελάτη (Cooper et al., 1997a), και 

ταυτόχρονα δεν απαιτείται η πραγματοποίηση οριζόντιων δραστηριοτήτων από διαφορετικά 
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μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εργασία μελετά τις περιπτώσεις γραμμικών 

εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής βασικά στάδια: 

γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική μονάδα, μεταποίηση, χονδρική πώληση, λιανική 

πώληση, και κατανάλωση
.
 τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω της μεταφοράς και της 

αποθήκευσης. 

 

Οι Mentzer et al. (2001) διαχωρίζουν τα κανάλια διανομής ως αυθύπαρκτα επιχειρησιακά 

φαινόμενα από τις ενσυνείδητα διοικούμενες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η βιβλιογραφία δεν 

ομοφωνεί σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη λειτουργία μιας διοικούμενης 

εφοδιαστικής αλυσίδας από τη λειτουργία ενός καναλιού διανομής. Τα εν λόγω στοιχεία 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως δραστηριότητες, πρακτικές, χαρακτηριστικά κ.α.
.
 στην 

εργασία αυτή καλούνται "ειδοποιά στοιχεία". Οι Mentzer et al. (2001) συμπεριλαμβάνουν 

στις δραστηριότητες που επιτελούνται στα πλαίσια της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας την 

ενοποιημένη συμπεριφορά, την ανταλλαγή πληροφοριών, τον αμοιβαίο καταμερισμό 

κινδύνων και ανταμοιβών, τη συνεργασία, την κοινή στόχευση και εστίαση στην 

εξυπηρέτηση των πελατών, την ενοποίηση των διεργασιών, και τη δημιουργία και διατήρηση 

μακροχρόνιων σχέσεων. Οι Lambert and Cooper (2000) αναγνωρίζουν τρείς βασικές 

συνιστώσες-χαρακτηριστικά της δομής του επιχειρηματικού δικτύου: (1) τα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) τις δομικές διαστάσεις του δικτύου, και (3) τους διαφορετικούς 

τύπους συνδέσεων των διεργασιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, 

έχοντας θέσει τον πελάτη στο επίκεντρο των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τονίζουν τη σημασία της ακριβούς και έγκαιρης επεξεργασίας και ροής των πληροφοριών για 

τη συντονισμένη και εστιασμένη στον πελάτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι Tan 

et al. (2002) εντόπισαν στη βιβλιογραφία εικοσιπέντε πρακτικές διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας και κατηγοριοποίησαν τις εικοσιτέσσερις από αυτές στις έξι ακόλουθες, ευρείες 

εννοιολογικές δομές: (1) στην ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) την ανταλλαγή 

πληροφοριών, (3) τα χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας, (4) τη διοίκηση 

εξυπηρέτησης πελατών, (5) τη γεωγραφική εγγύτητα, και (6) την ικανότητα just-in-time. Οι 

Li et al. (2006) εκτιμούν ότι οι κυριότερες πρακτικές της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας 

που συνεισφέρουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κατ' επέκταση στη 

βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης είναι: η στρατηγική συνεργασία με τους προμηθευτές, 

οι σχέσεις με τους πελάτες, το επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών, η ποιότητα της 

ανταλλαγής πληροφοριών, και η αναβολή. Οι Stock and Boyer (2009) αναγνωρίζουν τρεις 

κεντρικές ιδέες στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας: (1) τις δραστηριότητες, (2) τα οφέλη, 
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και (3) τα στοιχεία/συστατικά. Οι δραστηριότητες συνιστούν την κυρίαρχη κεντρική ιδέα της 

διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και συμπεριλαμβάνουν τόσο τις αμφίδρομες ροές υλικών, 

υπηρεσιών, χρημάτων και πληροφοριών, όσο και το δίκτυο των εσωτερικών και εξωτερικών 

σχέσεων. Οι Lee et al. (2010), επισκοπώντας τη βιβλιογραφία, κατέληξαν ότι η διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από: συνθήκες ενεργοποίησης, δραστηριότητες και 

συνέπειες
.
 τις σημαντικότερες δραστηριότητες συνιστούν η ανταλλαγή πληροφοριών και η 

συνεργασία. Η βιβλιογραφία προσεγγίζει τα ειδοποιά στοιχεία της διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας από ποικίλες οπτικές και ως εκ τούτου δεν συγκλίνει σε μία κοινώς αποδεκτή 

άποψη σχετικά με τον αριθμό και την υπόστασή τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εντούτοις, 

αποτελεί ένα ειδοποιό στοιχείο που άμεσα ή έμμεσα αναφέρεται στην πλειονότητα των 

σχετικών δημοσιεύσεων. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής κατέστησε εφικτή την 

σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, με ευεργετικές συνέπειες για την απόδοση της τελευταίας (ενδεικτικά αναφέρονται 

οι Cachon and Fisher, 2000
.
 Fawcett et al., 2007

.
 Jin, 2006

.
 Lee and Whang, 2000

.
 Lee et al., 

2000
.
 Lin et al., 2002

.
 Yu et al., 2001). 

 

Η πληροφορική τεχνολογία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή και ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας επισπεύδει τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών, ενισχύει τη συνεργασία και βελτιώνει το συντονισμό, ενώ 

παρέχοντας την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων (Auramo et 

al., 2005), βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πελατών και βελτιστοποιώντας τις 

επιτελούμενες επιχειρησιακές διεργασίες σε κάθε επίπεδο οργάνωσης (Fuchs and Otto, 2015). 

Η χρήση λογισμικού διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

επίτευξη της πλειονότητας των επιμέρους επιδιωκόμενων ωφελειών από τη διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας

: στη μείωση του κόστους παραγωγής, του χρόνου απόκρισης, των 

διατηρούμενων αποθεμάτων και των παρατηρούμενων σε αυτά ελλείψεων, του κόστους 

μεταφοράς και του κόστους προμηθειών, στην καλύτερη αξιολόγηση και επιλογή 

προμηθευτών, και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας (Buxmann et al., 2004). Οι 

υιοθετούμενες από την εταιρεία τεχνολογίες πληροφορικής πρέπει να επιλέγονται με 

γνώμονα τις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας σε πληροφόρηση και σε κάθε περίπτωση να 

ευθυγραμμίζονται με την υλοποιούμενη από εκείνη στρατηγική διοίκησης εφοδιαστικής 

                                                           

 Μια εξαιρετική εργασία σχετικά με τα οφέλη από την υλοποίηση της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, στην 

οποία μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος, είναι εκείνη των Fawcett et al. (2008). 
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αλυσίδας (Wu et al., 2013), ενώ για να είναι επωφελείς πρέπει να ενσωματώνονται στις 

επιχειρησιακές διεργασίες των εταιρειών –οι επιχειρησιακές διεργασίες, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, πρέπει να επανασχεδιάζονται– και να υποστηρίζονται από τις κατάλληλες 

εργασιακές πρακτικές (Zhang et al., 2011). Η πληροφορική τεχνολογία των logistics 

κατηγοριοποιείται σε εσωτερική (πληροφορική τεχνολογία και πρακτικές για το διαμοιρασμό 

πληροφοριών στο εσωτερικό της επιχείρησης) και εξωτερική (πληροφορική τεχνολογία και 

πρακτικές για το διαμοιρασμό πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καθώς και συστήματα που επιτρέπουν στις εταιρείες να αποκτούν πληροφορίες 

απευθείας από τους πελάτες τους) (Savitskie, 2007). Η εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

της στις εξωτερικές τεχνολογίες πληροφορικής που ελέγχουν και κατά το δυνατό 

αυτοματοποιούν τη ροή των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Δεδομένης της κρισιμότητας της ενοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας για την πραγμάτωση της 

διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, η εργασία προτείνει και παρουσιάζει την υπολογιστική 

νέφους ως μια σύγχρονη τεχνολογία ενοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφορικά με τις 

τεχνολογίες που εξυπηρετούν τη ροή των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας η 

εργασία βασίζεται στην άποψη των Schuldt et al. (2010) σύμφωνα με την οποία οι 

λειτουργίες που πρέπει να επιτελούνται για την επίτευξη της αυτονομημένης ροής των 

αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: (1) η ταυτοποίηση-αναγνώριση και ο 

εντοπισμός της θέσης των αγαθών, (2) η επίγνωση των συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά 

βρίσκονται, (3) η επικοινωνία και (4) ανάλυση των σχετικών με τη ροή των αγαθών 

δεδομένων. 
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3 Ενοποίηση  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  –  Υπολογιστική  Νέφους  
 

Η υπολογιστική νέφους (cloud computing) αναφέρεται τόσο στις εφαρμογές που διατίθενται 

ως υπηρεσίες στο διαδίκτυο όσο και στο λογισμικό των συστημάτων και το hardware

 των 

υπολογιστών  στα κέντρα δεδομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (Armbrust et al., 

2010). Σύμφωνα με τους Mell and Grance (2011) η υπολογιστική νέφους είναι ένα μοντέλο 

που επιτρέπει την πανταχού διαθέσιμη, βολική, κατ' απαίτηση, μέσω δικτύου πρόσβαση σε 

ένα κοινόχρηστο σύνολο (δεξαμενή) παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. 

δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), οι οποίοι μπορούν να 

παρασχεθούν και να αποδεσμευτούν τάχιστα και με ελάχιστη διοικητική προσπάθεια ή 

αλληλεπίδραση του χρήστη με τον πάροχο των υπηρεσιών. 

 

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της υπολογιστικής νέφους περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά επίπεδα: 

(1) το επίπεδο του hardware/κέντρου δεδομένων που επιφορτίζεται τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων του νέφους (cloud), (2) το επίπεδο της υποδομής/εικονικοποίησης που 

δημιουργεί μια δεξαμενή αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων, τους οποίους και 

κατατέμνει με τη βοήθεια τεχνολογιών εικονικοποίησης, (3) το επίπεδο της πλατφόρμας που 

αποτελείται από λειτουργικά συστήματα και πλαίσια εφαρμογών και αποβλέπει στην 

ελαχιστοποίηση του φόρτου από την ανάπτυξη εφαρμογών απευθείας στον περιέκτη (δηλ. 

στην τοποθεσία εγκατάστασης) της εικονικής μηχανής, και (4) το επίπεδο της εφαρμογής που 

συνιστά την κορυφή της αρχιτεκτονικής της υπολογιστικής νέφους και περιλαμβάνει τις 

εφαρμογές καθαυτές
.
 τα οποία και συνδέονται ασθενώς μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια 

αρθρωτή διάταξη. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την αυτόνομη ανάπτυξη κάθε επιπέδου 

ξεχωριστά και υποστηρίζει τις απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών, ελαττώνοντας 

παράλληλα τις δαπάνες διαχείρισης και συντήρησης (Zhang et al., 2010). 

 

Η αρχιτεκτονική της υπολογιστικής νέφους εξυπηρετεί ένα καθοδηγούμενο επιχειρηματικό 

μοντέλο παροχής υπηρεσιών, όπου το κάθε επίπεδο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αμέσως 

ανώτερο επίπεδο
.
 το επίπεδο της εφαρμογής προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τελικό 

χρήστη. Οι υπηρεσίες των επιπέδων του hardware και της υποδομής συναθροίζονται, 

σχηματίζοντας μία κατηγορία υπηρεσιών, τις υπηρεσίες υποδομής (Infrastructure as a Service 

– IaaS), ενώ τα δύο επόμενα επίπεδα προσφέρουν υπηρεσίες πλατφόρμας (Platform as a 

                                                           
 Η μετάφραση του όρου "hardware" είναι σκληρό υλικό. Εξαιτίας της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης του όρου 

"hardware" στην ελληνική πραγματικότητα, στην παρούσα εργασία ο όρος χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς να 

μεταφραστεί. 
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Service – PaaS) και υπηρεσίες λογισμικού (Software as a Service – SaaS) αντίστοιχα (Zhang 

et al., 2010). Οι υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (Data Storage as a Service – DSaaS) 

συνιστούν ειδικού τύπου υπηρεσίες υποδομής και αφορούν στην παροχή εικονικού 

αποθηκευτικού χώρου (Dillon et al., 2010). 

 

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες υποδομής και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες πλατφόρμας δεν είναι ευκρινής (Armbrust et al., 2010)
.
 συνήθης 

πρακτική είναι οι εταιρείες να προσφέρουν παράλληλα, υπό διαφορετικές εμπορικές 

επωνυμίες, υπηρεσίες υποδομής και υπηρεσίες πλατφόρμας (στο εξής οι εταιρείες αυτές 

αναφέρονται ως πάροχοι υποδομής) και οι πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού (αναφέρονται στο 

εξής ως πάροχοι υπηρεσιών) να μισθώνουν πόρους από έναν ή περισσότερους παρόχους 

υποδομής για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες (Zhang et al., 2010) 

(οι εταιρείες παροχής υποδομής και/ή υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους καλούνται πάροχοι 

νέφους). 

 

Η εταιρεία πληροφορικής IBM προσθέτει μία ακόμα κατηγορία υπηρεσιών στη δική της 

προσέγγιση του μοντέλου υπηρεσιών της υπολογιστικής νέφους, την υπηρεσία 

επιχειρησιακής διεργασίας (Business Process as a Service – BPaaS). Η υπηρεσία 

επιχειρησιακής διεργασίας είναι ένα εξειδικευμένο μοντέλο προσφοράς υπηρεσιών 

λογισμικού, στο οποίο πάροχοι νέφους σε επιχειρήσεις προσφέρουν μεθόδους για τη 

μοντελοποίηση, αξιοποίηση, εξατομίκευση και κατανεμημένη εκτέλεση επιχειρησιακών 

διεργασιών (Accorsi, 2011). Πρόκειται ουσιαστικά για την αυτοματοποίηση μιας 

επιχειρησιακής διεργασίας, καθώς ο χρήστης (στην προκειμένη περίπτωση μια 

επιχειρηματική οντότητα) αναθέτει την επιτέλεση μιας κάθετης και/ή οριζόντιας 

επιχειρησιακής διεργασίας σε έναν εξωτερικό πάροχο, ο οποίος από τις υπηρεσίες της 

υπολογιστικής νέφους προσφέρει υπηρεσίες λογισμικού κατ' ελάχιστο, και αποτελεί το 

θεμέλιο της ενοποίησης των επιχειρησιακών διεργασιών που διασχίζουν τα εταιρικά σύνορα. 

 

Με βάση το περιβάλλον μέσω του οποίου οι υπηρεσίες της υπολογιστικής νέφους 

καθίστανται διαθέσιμες στους χρήστες, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες νεφών: 

– το δημόσιο νέφος (public cloud), στο οποίο οι υπηρεσίες της υπολογιστικής νέφους 

καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, είτε δωρεάν είτε με 

κόστος που εξαρτάται από τη χρήση των υπηρεσιών, 

– το ιδιωτικό νέφος (private cloud), το οποίο αναφέρεται σε εσωτερικά, μη διαθέσιμα στο 
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ευρύ κοινό κέντρα δεδομένων μίας και μόνο εταιρείας, το μέγεθος των οποίων είναι 

τόσο μεγάλο ώστε να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της υπολογιστικής νέφους, 

– το κοινοτικό νέφος (community cloud), το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες 

οντοτήτων (προσώπων ή οργανισμών) που διαθέτουν κοινές επιδιώξεις, και 

– το υβριδικό νέφος (hybrid cloud), το οποίο συνδυάζει δύο ή περισσότερα μοντέλα 

νεφών (συνήθως το δημόσιο με το ιδιωτικό νέφος) (Mell and Grance, 2011). 

Η επιλογή ανάμεσα στο δημόσιο ή το ιδιωτικό νέφος εμπεριέχει ένα δίλημμα ανάμεσα στην 

ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ασφάλεια των 

δεδομένων αντίστοιχα (Schramm et al., 2010). 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής νέφους είναι (Armbrust et al., 2010
.
 Mell and 

Grance, 2011
.
 Zhang et al., 2010): 

– η χωρίς περιορισμούς, κατ' απαίτηση, αυτόματη κλιμάκωση και αποκλιμάκωση των 

απασχολούμενων υπολογιστικών πόρων, 

– η χρέωση με βάση τη βραχυπρόθεσμη χρήση των υπολογιστικών πόρων, 

– η συγκέντρωση και η πολυμίσθωση κοινών πόρων
.
 πολυμίσθωση είναι η ικανότητα 

ενός και μόνο λογισμικού να παρέχει τις υπηρεσίες του σε πολλαπλούς χρήστες 

ταυτόχρονα (Calero et al., 2010), 

– η γεωγραφική κατανομή της υποδομής του νέφους και η ευρεία δικτυακή πρόσβαση, 

και 

– η μετατροπή των κεφαλαιακών δαπανών σε δαπάνες λειτουργίας και η μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου. 

 

Η "υπολογιστική νέφους" σε αντίθεση με άλλους εξειδικευμένους τεχνολογικούς όρους δεν 

περιγράφει μια καινούρια τεχνολογία, αλλά ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο ενώνει 

και αξιοποιεί ένα σύνολο από υφιστάμενες τεχνολογίες, προκειμένου η επιχείρηση να 

βελτιώσει τη λειτουργία της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τεχνολογικές και οικονομικές 

απαιτήσεις για αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας. Η υπολογιστική νέφους αξιοποιεί 

την τεχνολογία της εικονικοποίησης, προκειμένου να προσφέρει υπολογιστικούς πόρους ως 

ωφέλεια (Zhang et al., 2010). Η υπολογιστική νέφους αποτελεί ένα γρήγορο και αποδοτικό 

μέσο για την επέκταση της υποδομής των τεχνολογιών πληροφορικής του οργανισμού και 

καθιστά τον οργανισμό ικανό να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει επιπρόσθετες πληροφορίες 

(Wu et al., 2013). 
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Οι Lindner et al. (2010) ορίζουν ως εφοδιαστική αλυσίδα νέφους δύο ή περισσότερα μέρη 

που συνδέονται μέσω της παροχής υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους, σχετικών πληροφοριών 

και κεφαλαίων. Η πρόθεση μιας εταιρείας να υιοθετήσει τις τεχνολογίες της υπολογιστικής 

νέφους στο πλαίσιο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζεται καθοριστικά από 

(Wu et al., 2013): 

– την πολυπλοκότητα των επιτελούμενων επιχειρησιακών διεργασιών, 

– το βαθμό στον οποίο η οργανωσιακή κουλτούρα ενθαρρύνει την υιοθέτηση καινοτόμων 

τεχνολογιών, 

– τη συμβατότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων
.
 η συμβατότητα 

αναφέρεται στην ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων να ανταλλάσσουν μεταξύ 

τους οποιασδήποτε μορφής πληροφορίες (Byrd and Turner, 2000), και 

– τη λειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων
.
 η λειτουργικότητα 

των πληροφοριακών συστημάτων αναφέρεται στη δυνατότητα προσθήκης, 

τροποποίησης ή απομάκρυνσης δομοστοιχείων των εφαρμογών λογισμικού με τη 

μικρότερη δυνατή ή ακόμη και μηδαμινή επίδραση στη συνολική λειτουργία των 

εφαρμογών (Byrd and Turner, 2000). 

 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας που ενδείκνυται να μεταφερθούν 

στο νέφος, με απώτερο στόχο την ενοποίησή τους και την προαγωγή της συνεργασίας των 

εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαμβάνονται: η πρόβλεψη της ζήτησης και ο 

προγραμματισμός της παραγωγής, ο εφοδιασμός και οι προμήθειες, τα logistics, και η 

διοίκηση των υπηρεσιών και η διαχείριση των ανταλλακτικών. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών 

της υπολογιστικής νέφους στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας συνοδεύεται από σημαντικά 

οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη, όπως: 

– αποδοτικότητα κόστους, 

– απλοποίηση
.
 οι υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους διασφαλίζουν την ομαλή ροή των 

πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

– ευελιξία, 

– σε πραγματικό χρόνο ορατότητα, και 

– δυνατότητα κλιμάκωσης. 

 

Βασική προϋπόθεση προκειμένου μια εταιρεία να αποκομίσει τα οφέλη της υπολογιστικής 

νέφους είναι η υιοθέτηση μιας οργανωσιακής κουλτούρας που απενοχοποιεί την ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας (Aivazidou et al., 2012). 
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Η μεταφορά στο νέφος εφαρμογών που υποστηρίζουν διεπιχειρησιακές συναλλαγές όπως τα 

συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) 

και τα συστήματα διοίκησης σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship Management 

– CRM) είναι ασύμφορη από καθαρά οικονομική σκοπιά (Dillon et al., 2010). 

 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων logistics υποστηρίζονται και συντονίζονται από 

πληροφοριακά συστήματα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών τόσο στο 

εσωτερικό των οργανισμών, όσο και μεταξύ αυτών στα πλαίσια ενός δικτύου δημιουργίας 

αξίας, προκειμένου η κατάλληλη πληροφορία να είναι διαθέσιμη στον κατάλληλο άνθρωπο, 

στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη τοποθεσία, στην κατάλληλη μορφή, με απώτερο 

στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Η υπολογιστική νέφους, επιτρέποντας σε πραγματικό 

χρόνο τον κεντρικό συγχρονισμό των δεδομένων και τη χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 

πρόσβαση σε αυτά, διασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή των σχετικών με τα logistics 

πληροφοριών και καθιστά εφικτή τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και την ενοποίηση των logistics (Dubey and Jain, 2014). 

 

Επιπλέον, η ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ζητήσεις των καταναλωτών 

προαπαιτεί, μεταξύ άλλων, ευέλικτα και κλιμακούμενα logistics. Η υπολογιστική νέφους σε 

συνέργεια με λογισμικούς πράκτορες είναι σε θέση να προσφέρει στα logistics τα 

χαρακτηριστικά αυτά και να επιτύχει τον αυτονομημένο έλεγχό τους. Η υπηρεσία 

επιχειρησιακής διεργασίας παρέχει μια πλατφόρμα συνένωσης των εξωτερικών (τρίτου 

μέρους) παρόχων logistics
.
 ο πάροχος της υπηρεσίας επιχειρησιακής διεργασίας αποτελεί 

στην ουσία έναν "μεγαλύτερης τάξης" (τέταρτου μέρους) εξωτερικό πάροχο logistics. Ο 

αυτονομημένος έλεγχος των logistics προϋποθέτει αφενός μεν τη με σημασιολογικό νόημα 

ενοποίηση δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές και η οποία επιτυγχάνεται χάρη 

στις υπηρεσίες λογισμικού, πλατφόρμας και επιχειρησιακής διεργασίας, αφετέρου δε το 

συγχρονισμό των ροών υλικών στον πραγματικό κόσμο με τις ροές των δεδομένων στο νέφος 

που επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων (Schuldt et al., 2010). 

 

Οι Holtkamp et al. (2010) αναπτύσσουν ένα "κάθετο" νέφος ειδικά για τις ανάγκες των 

logistics, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις παρεχόμενες από εκείνο υπηρεσίες. Ειδικότερα: 

– οι εφαρμογές logistics (π.χ. συστήματα διαχείρισης αποθήκης, συστήματα 

ηλεκτρονικών υπογραφών) συχνά διαθέτουν διεπαφές με συσκευές ή πολύπλοκες 

υποδομές (π.χ. κινητές τεχνολογίες ή ετικέτες RFID αντίστοιχα). Εφόσον οι εφαρμογές 
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αυτές μεταφερθούν στο νέφος, οι υπηρεσίες υποδομής αναλαμβάνουν τη σύνδεσή τους 

με το φυσικό σύστημα logistics. 

– οι υπηρεσίες πλατφόρμας αποτελούν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι 

εφαρμογές logistics. Επιπλέον, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων, επιτυγχάνουν την ενοποίηση των διαφορετικών 

υπηρεσιών logistics που προσφέρονται από διάφορους παρόχους (π.χ. τα στοιχεία μιας 

παραγγελίας που καταχωρείται σε ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών μεταφέρονται 

μέσω ενός μετατροπέα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Data 

Interchange – EDI) ως μια εντολή παράδοσης σε ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης)). 

– οι υπηρεσίες λογισμικού παρέχουν εξατομικευμένη πρόσβαση στις εφαρμογές logistics. 

Παράλληλα, επιτρέπουν την αναγνώριση, σύνδεση, αποσύνδεση και εναλλαγή 

πολλαπλών χρηστών μιας εφαρμογής από ένα τερματικό χωρίς να είναι αναγκαίος ο 

τερματισμός του τελευταίου. 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση του μοντέλου MOVIE για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων (Paul et 

al., 2016) 

 

 

Οι Paul et al. (2016) προτείνουν την υιοθέτηση του μοντέλου MOVIE (Model of Operations 

for Views and Intelligent Events – μοντέλο λειτουργιών για θεωρήσεις και ευφυή γεγονότα) 

από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων για τη βελτίωση της διαφάνειας και της 

δυνατότητας ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μείωση των απωλειών τροφίμων 

κατά τη μεταφορά. Πρόκειται για ένα καθοδηγούμενο από πραγματικού χρόνου γεγονότα 

σύστημα, το οποίο αξιοποιώντας την υπολογιστική (υβριδικού) νέφους και ποικίλα 
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πρωτόκολλα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα 

στα εμπλεκόμενα μέρη της βιομηχανίας φρέσκων προϊόντων. Το μοντέλο ελέγχει 

εξονυχιστικά τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των 

μεταφερόμενων φρούτων και λαχανικών, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα 

μεγάλης κλίμακας που δημιουργούνται από συστήματα αισθητήρων και άλλες "έξυπνες" 

συσκευές σε κάθε επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μόλις εντοπιστεί απόκλιση από τις 

βέλτιστες συνθήκες διατήρησης, το σύστημα καταγράφει την πληροφορία αυτή και την 

αποθηκεύει σε ένα ιδιωτικού νέφους κέντρο δεδομένων. Τα μέλη κάθε επιπέδου της 

εφοδιαστικής αλυσίδας διαθέτουν το δικό τους κέντρο δεδομένων, το οποίο είναι 

εγκατεστημένο σε ένα ιδιωτικό νέφος. Το εν λόγω κέντρο επικοινωνεί με ένα άλλο, 

εγκατεστημένο σε ένα δημόσιο νέφος, κέντρο δεδομένων, το οποίο είναι προσβάσιμο από 

όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξαρτήτως επιπέδου. Τα αποτελέσματα 

των ποικίλων αναλύσεων είναι επιλεκτικά διαθέσιμα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

γνώμονα το περιεχόμενό τους και τη βαρύτητα του κάθε μέλους για την εφοδιαστική 

αλυσίδα
.
 το σύστημα διαθέτει πολλαπλά, διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις πληροφορίες 

του. Επιπλέον, οι καταναλωτές, μέσω των κοινωνικών δικτύων, είναι σε θέση να λάβουν 

αλλά και να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες που περιγράφουν την κατάσταση των 

προϊόντων, γεγονός με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη τους απέναντι στο προϊόν. 

 

Οι Li et al. (2012) ανέπτυξαν ένα βασισμένο στην υπολογιστική νέφους σύστημα ψυχρής 

αλυσίδας logistics. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων, στην οποία 

συνδέονται τερματικά τόσο των παρόχων των υπηρεσιών logistics, όσο και των εξωτερικών 

πελατών τους, προκειμένου οι πρώτοι να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα της βάσης και 

αμφότεροι να ενημερώνονται για αυτά. Το σύστημα αποτελείται από έξι λειτουργικά πεδία: 

(1) τη συλλογή δεδομένων, (2) τον υπολογισμό δεδομένων (προβλέψεις για τις ανάγκες σε 

αποθέματα, υπολογισμός κόστους, διανομή αγαθών), (3) την επικαιροποίηση και μετάδοση 

δεδομένων (προβλέψεις ζήτησης με βάση τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και τα διαθέσιμα 

αποθέματα), (4) τη διοίκηση συγκρότησης (π.χ. έλεγχος δικτύου, διαχείριση συστήματος), (5) 

τη στρατηγική ελέγχου (εξατομικευμένες αναφορές, διαχείριση δεδομένων), και (6) την 

ανάπτυξη επιχείρησης (σχεδιασμός συστήματος ελέγχου των logistics). Το σύστημα αυτό 

βελτιώνει τη συνεργασία ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών logistics και τους πελάτες τους 

και την εξυπηρέτηση των τελευταίων, επιτυγχάνει τον από κοινού έλεγχο των σχετικών με τις 

πωλήσεις προϊόντων πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιταχύνει τις 

δραστηριότητες logistics καθαυτές, και μεγιστοποιεί τα οφέλη των εμπλεκομένων μερών. 
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Επιπλέον, μέσω της βελτιστοποίησης των διεργασιών επιτυγχάνει την ενοποίηση της ψυχρής 

αλυσίδας logistics στο σύνολό της και παρέχει πλήρη ορατότητα και έλεγχο των 

επιτελούμενων δραστηριοτήτων.  

 

Σχήμα 4: Σχηματική απεικόνιση συστήματος ψυχρής αλυσίδας logistics βασισμένο στην 

υπολογιστική νέφους (Li et al., 2012) 

 

 

Η διαδικασία υιοθέτησης της υπολογιστικής νέφους από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

logistics περιλαμβάνει τρία βήματα: 

1. ανάλυση του υπάρχοντος περιβάλλοντος πληροφορικής τεχνολογίας
.
 σε μια εταιρεία 

logistics τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να δίνουν έμφαση στην υποστήριξη της 

αποθήκευσης, της διανομής κ.τ.λ., που αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς της, 

2. απόφαση για τη μετάβαση ή όχι στο νέφος των υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας
.
 

συνήθως συστήματα που δεν υποστηρίζουν τον πυρήνα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της εταιρείας μεταφέρονται με λιγότερη περίσκεψη στο νέφος, και 

3. μετάβαση στο νέφος των υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας
.
 η μετάβαση αυτή 

προαπαιτεί την ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία 

απρόσκοπτων διεπαφών ανάμεσα στα εταιρικά συστήματα και τις υπηρεσίες που 

μετέβησαν στο νέφος (Li et al., 2012). 
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Πίνακας 3: Παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας που συνδέει την υπολογιστική νέφους με 

την υλοποίηση των προτεινόμενων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών για την υλοποίηση του θεωρητικού πλαισίου μοντελοποίησης των logistics 

εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων 

Τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 

RFID Dabas and Gupta (2010)
.
 Jamal et al. (2013)

.
 

Kardas et al. (2013)
.
 Owunwanne and Goel (2010)

. 

 Parvathy et al. (2013)
.
 Supriya and Djearamane (2013)

. 

 Xie et al. (2013)
.
 Zhong et al. (2016)

.
 

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Aslam et al. (2012)
.
 Chandra and Lee (2014)

.
 

Chung et al. (2013)
.
 Dash et al. (2010)

.
 

Dash et al. (2012)
.
 Kanagaraj et al. (2015)

. 

Piyare and Lee (2013)
.
 Piyare et al. (2013)

.
 

Rajesh et al. (2010)
.
 Zhang et al. (2013b)

.
 

Διαδικτυακές εφαρμογές 

κινητής τηλεφωνίας 

Dinh et al. (2013)
.
 Huerta-Canepa and Lee (2010)

. 

 Park and Kim (2014)
.
 Qi and Gani (2012)

.
 

Reza Rahimi et al. (2014)
.
 Verbelen et al. (2012)

. 

Wang and Dey (2013)
.
 Yang et al. (2013)

.
 

Δεδομένα μεγάλης κλίμακας Agrawal et al. (2011)
.
 Baek et al. (2015)

.
 

Cuzzocrea (2013)
.
 Demirkan and Delen (2013)

. 

 Fernández et al. (2014). Hashem et al. (2015)
.  

Ji et al. (2012)
.
 O'Driscoll et al. (2013)

.
 

Simmhan et al. (2013)
.
 Zhang et al. (2013c)

.
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Πίνακας 4: Σύγκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά, εσωτερικά συστήματα logistics και σε εκείνα που βασίζονται στην υπολογιστική νέφους (Li et 

al., 2012) 

 
Παραδοσιακά, εσωτερικά 

συστήματα logistics 

Βασισμένα στην υπολογιστική νέφους 

συστήματα logistics 

Εφαρμογή Χρησιμοποιούνται πόροι πληροφορικής τεχνολογίας (π.χ. 

δίσκοι, βάσεις δεδομένων) ιδιοκτησίας του αντίστοιχου 

τμήματος για την εφαρμογή του συστήματος logistics 

Χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι πόροι πληροφορικής 

τεχνολογίας ιδιοκτησίας παρόχου τρίτου μέρους για την 

εφαρμογή του συστήματος logistics 

Σύνδεση Πρόσβαση στο εταιρικό κέντρο δεδομένων μέσω σύνδεσης 

τοπικού δικτύου (Local Area Network – LAN) 

Πρόσβαση στο κέντρο δεδομένων μέσω του διαδικτύου, με 

χρήση ακόμη και φορητών τερματικών, χωρίς χρονικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς 

Πλεονεκτήματα Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των πόρων πληροφορικής 

τεχνολογίας
.
 χρήματα απαιτούνται μόνο για τη μακροχρόνια 

χρήση του συστήματος logistics 

Τα δεδομένα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του τμήματος 

πληροφορικής τεχνολογίας, σχετικά ασφαλή και 

αποθηκευμένα σε γνωστή τοποθεσία
.
 δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις αναφορικά με τη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο 

Ο ιδιοκτήτης των πόρων πληροφορικής τεχνολογίας είναι 

ένας πάροχος τρίτου μέρους
.
 δυνατότητα πληρωμής με βάση 

τη βραχυπρόθεσμη χρήση των υπολογιστικών πόρων 

Δεδομένα πολλών εταιρειών ελέγχονται από έναν πάροχο 

τρίτου μέρους με συνέπεια τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των κέντρων 

δεδομένων 

Μειονεκτήματα Το κόστος κεφαλαίου της πληροφορικής τεχνολογίας, της 

λειτουργίας και της συντήρησής της είναι ιδιαίτερα υψηλό 

Χρονικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί πρόσβασης 

Οι ανάγκες σε πόρους πληροφορικής τεχνολογίας 

ικανοποιούνται από εξωτερικούς παρόχους, με το ενδεχόμενο 

να ανακύπτουν ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας να 

είναι πιθανό 

Αποθήκευση των δεδομένων σε άγνωστη τοποθεσία, σχετικά 

μη ασφαλής χρήση του συστήματος logistics 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα μεικτό σύστημα 

logistics (με ένα μέρος των δεδομένων της εταιρείας να 

αποθηκεύεται στο νέφος) απαιτείται ισχυρή συνδεσιμότητα 
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4 Ταυτοποίηση-Αναγνώριση  και  Εντοπισμός  της Θέσης  των  Αγαθών  –  
Ραδιοσυχνική  Αναγνώριση  

 

Η ραδιοσυχνική αναγνώριση (Radio Frequency Identification – RFID) είναι μια τεχνολογία 

αυτόματης αναγνώρισης οντοτήτων που αναπτύχθηκε το 1948 από τον Harry Stockman. 

Πρόκειται για ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα που εντός της ακτίνας δράσης του αφενός μεν 

εντοπίζει και ταυτοποιεί οντότητες, αφετέρου δε διαβάζει και συλλέγει δεδομένα από αυτές. 

Η RFID βελτιώνει την επεξεργασία των δεδομένων, δρώντας συμπληρωματικά στις 

υπάρχουσες τεχνολογίες, και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας (Roberts, 2006). 

 

Ένα σύστημα RFID απαρτίζεται από τρία βασικά εξαρτήματα: (1) έναν πομποδέκτη 

(transceiver – transmitter/receiver), (2) έναν αναμεταδότη (transponder – 

transmitter/responder), και (3) μία κεραία ή πηνίο
.
 τα οποία συνδυάζονται με δύο 

διαφορετικούς τρόπους για να συνθέσουν τα συστατικά μέρη του συστήματος RFID: (1) ένας 

αναμεταδότης και μία κεραία τοποθετούνται σε έναν κατάλληλο περιέκτη-θύλακα και 

συνθέτουν την ετικέτα RFID (αναφέρεται στο εξής ως ετικέτα) και (2) ένας πομποδέκτης και 

μία κεραία συνθέτουν τη συσκευή ανάγνωσης ετικετών RFID (αναφέρεται στο εξής ως 

αναγνώστης). Η ετικέτα περιέχει τόσο προεγγεγραμμένα δεδομένα όσο και δεδομένα που 

εκείνη "συλλέγει" σε πραγματικό χρόνο
.
 αμφότερα τα μεταδίδει μέσω ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων-ραδιοκυμάτων στον αναγνώστη. Οι ετικέτες διακρίνονται σε ενεργητικές, παθητικές 

και ημι-παθητικές. Οι ενεργητικές ετικέτες αξιοποιούν την ενέργεια του πεδίου του 

αναγνώστη μόνο για την ενεργοποίησή τους
.
 την απαραίτητη για τη λειτουργία του 

εσωτερικού κυκλώματος και τη μετάδοση των δεδομένων τους ενέργεια την εξασφαλίζουν 

από έναν ενσωματωμένο στην ετικέτα συσσωρευτή, με αποτέλεσμα είτε να έχουν 

πεπερασμένη διάρκεια ζωής, είτε να απαιτούν επαναφόρτιση. Αντίθετα, οι παθητικές ετικέτες 

αξιοποιούν την ενέργεια του πεδίου του αναγνώστη τόσο για τη λειτουργία του εσωτερικού 

κυκλώματος όσο και για τη μετάδοση των δεδομένων τους
.
 θεωρητικά οι παθητικές ετικέτες 

έχουν απεριόριστη διάρκεια λειτουργίας. Οι ενεργητικές ετικέτες σε σύγκριση με τις 

παθητικές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο κόστος, διαστάσεις, χωρητικότητα δεδομένων 

και ακτίνα αναγνωσιμότητας, και μικρότερη διάρκεια ζωής, ενώ αποδίδουν καλύτερα σε 

περιβάλλοντα αυξημένου ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. Οι ημι-παθητικές ετικέτες αξιοποιούν 

την ενέργεια ενός συσσωρευτή για τη λειτουργία του εσωτερικού τους κυκλώματος, ενώ 

αντλούν την απαραίτητη για τη μετάδοση των δεδομένων τους ενέργεια από το πεδίο του 

αναγνώστη. 
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Εικόνα 2: Ετικέτα RFID
.
 στο εσωτερικό της διακρίνεται ο αναμεταδότης και περιμετρικά η 

κεραία 

 

 

Η επιχειρηματική αξία της τεχνολογίας RFID έγκειται στη δυνατότητα δημιουργικής 

αξιοποίησης των μεταδιδόμενων από την ετικέτα στον αναγνώστη δεδομένων (Delen et al., 

2007). Προκειμένου μια εταιρία να είναι σε θέση να επεξεργαστεί, να ενσωματώσει, να 

αποθηκεύσει και να αξιοποιήσει τα δεδομένα που η ετικέτα μεταδίδει στον αναγνώστη, 

πρέπει να διαθέτει κάποιο πληροφοριακό σύστημα (Whitaker et al., 2007). Την επικοινωνία 

ανάμεσα στον αναγνώστη και το πληροφοριακό σύστημα επιφορτίζεται ένα ενδιάμεσο 

λογισμικό (middleware) (Saygin et al., 2007). 

 

Η τεχνολογία RFID διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην υποστήριξη των logistics, των 

διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων ταχείας ανταπόκρισης, λόγω της 

ικανότητάς της να παρέχει σε πραγματικό χρόνο ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα που 

μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Zhu et al., 2012). Η τεχνολογία 

RFID: αυξάνει την ορατότητα των πληροφοριών (Delen et al., 2007), αυξάνει την ορατότητα 

των αγαθών καθώς αυτά κινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την αβεβαιότητα της ζήτησης (Lee and Özer, 2007), μειώνει την 

παραμόρφωση της πληροφορίας (Dai and Tseng, 2012), και του συνεπαγόμενου από αυτήν 

φαινομένου της "παραμόρφωσης" της ζήτησης (Bottani et al., 2010), βελτιώνει τις αποφάσεις 

αναπλήρωσης αποθεμάτων (Gaukler et al., 2008), και την απόδοση της διοίκησης 

αναπλήρωσης αποθεμάτων (Wang et al., 2008), περιορίζει τις ασυνέπειες ανάμεσα στα 

πραγματικά αποθέματα και τα αρχεία καταγραφής των αποθεμάτων (Fleish and Tellkamp, 

2005
.
 Hardgrave et al., 2009

.
 Heese, 2007), τόσο στις περιπτώσεις που οι ασυνέπειες 

οφείλονται στην ελάττωση των αποθεμάτων λόγω φθοράς ή κλοπής (Fan et al., 2014), όσο 

και στις περιπτώσεις εσφαλμένης τοποθέτησης των αποθεμάτων (Camdereli and 

Swaminathan, 2010
.
 Rekik et al., 2007), και επιτυγχάνει την ενοποίηση εφοδιαστικής 
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αλυσίδας (Fosso Wamba, 2012). Επιπλέον, η ικανότητα των συστημάτων RFID να 

παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα αγαθά, χωρίς να απαιτείται άμεση οπτική επαφή, 

καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτρέπει την εικονική 

αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου (Atzori et al., 2010). 

 

Τα τρόφιμα κατά τεκμήριο αποτελούν προϊόντα χαμηλού κόστους. Η ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας RFID από μια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος 

των τελευταίων. Η απόφαση για την υιοθέτηση ή μη της τεχνολογίας RFID δεν πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη μόνο το χρηματικό κόστος των ετικετών αλλά να συνεκτιμά και την 

επιπρόσθετη αξία που συνεπάγεται η αξιοποίηση των πληροφοριών που οι ετικέτες 

συλλέγουν χωρίς επιπρόσθετο κόστος εργασίας (Zhu et al., 2012). Η τεχνολογία RFID σε 

πλήθος εφαρμογών εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων υιοθετείται παράλληλα με τα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

 

Οι Wang et al. (2012) σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα βασισμένο στην τεχνολογία RFID 

σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του οίνου, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους καταναλωτές 

να "κατανοήσουν" τον οίνο καλύτερα. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει και τεχνολογίες 

αισθητήρων, και εποπτεύει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του οίνου, επιφορτιζόμενο 

την καταγραφή, την επεξεργασία και τη διοίκηση όλων των σχετικών με τους οίνους 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν σε όλα τα στάδια 

παραγωγής του οίνου: την καλλιέργεια των αμπελιών, τη ζύμωση, την παλαίωση και τη 

διανομή μέχρι τη στιγμή που οι οίνοι διατίθενται προς πώληση στον καταναλωτή. Με βάση 

τις πληροφορίες αυτές αξιολογείται (βαθμολογείται στην αριθμητική κλίμακα μηδέν έως 

δέκα) η ποιότητα κάθε επιμέρους σταδίου. Η ποιότητα του τελικού οίνου εκφράζεται στην 

ίδια αριθμητική κλίμακα και προκύπτει με βάση τις βαθμολογίες στην ποιότητα των 

επιμέρους σταδίων. Για την αξιολόγηση τόσο της ποιότητας των επιμέρους σταδίων όσο και 

του τελικού οίνου προτείνεται μια μέθοδος που συνδυάζει έναν αλγόριθμο "k-εγγύτερων 

γειτόνων" με ένα απλό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Το σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας 

επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση και τη διοίκηση της παραγωγής του οίνου στο σύνολό 

της. Επιπλέον είναι σε θέση να εντοπίσει και να προειδοποιήσει εγκαίρως για αστοχίες κατά 

μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τις όποιες απώλειες, και να προλάβει τη 

δημιουργία απομιμήσεων. 

 

Οι Costa et al. (2013) ανασκόπησαν τη βιβλιογραφία και ανέλυσαν τις τρέχουσες εφαρμογές 

της τεχνολογίας RFID στον αγρο-διατροφικό τομέα
.
 για το σκοπό αυτόν οργάνωσαν τη 
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σχετική βιβλιογραφία με βάση τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας RFID. Επίσης 

παρείχαν μια επικαιροποιημένη ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων αναφορικά με την 

εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στην παραγωγή, στη διανομή και στην τελική πώληση 

διαφορετικών τυπολογιών προϊόντων (οπωροκηπευτικών, προϊόντων κρέατος, 

γαλακτοκομικών προϊόντων, αλιευμάτων, προϊόντων αρτοποιίας, ποτών και άλλων 

προϊόντων) της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας. Οι Costa et al. (2013) απέδωσαν την 

πολυλειτουργικότητα της τεχνολογίας RFID και την ικανότητά της να συνεισφέρει στη 

βελτίωση των logistics διαφορετικών σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δυνατότητα 

σύζευξης ενός εξελιγμένου τύπου "έξυπνης" ετικέτας από τη μία, με διαφορετικούς κατά 

περίπτωση περιβαλλοντικούς αισθητήρες από την άλλη
.
 σύζευξη για την οποία 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Η 

μελέτη συμπεραίνει ότι η τεχνολογία RFID: (1) βελτιώνει την κάθετη ιχνηλασιμότητα

 των 

προϊόντων και την παρακολούθηση των συνθηκών επεξεργασίας σε κάθε στάδιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) αυξάνει την αποτελεσματικότητα των διεργασιών, (3) 

αυστηροποιεί την παρακολούθηση της ποιότητας, και (4) βελτιώνει την ακρίβεια των 

διαθέσιμων σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σε τελωνειακούς υπαλλήλους και σε καταναλωτές 

πληροφοριών. Παρά τη διαρκή και με μεγάλο ρυθμό διείσδυσή της τεχνολογίας RFID στον 

αγρο-διατροφικό τομέα, οι πρακτικές εφαρμογές της στον τομέα αυτό παραμένουν 

περιορισμένες, εξαιτίας δυσκολιών οικονομικής και τεχνικής φύσης. Η αξιοποίηση της 

υπολογιστικής νέφους για την αποθήκευση και το διαμοιρασμό των δεδομένων που είναι 

εγγεγραμμένα στις ετικέτες, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών που μόλις αναφέρθηκαν. Η εγγενής πολυπλοκότητα και το ετερόκλητο υπόβαθρο 

των επαγγελματιών της εφοδιαστικής αλυσίδας ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν 

τροχοπέδη για την ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID από τις εφοδιαστικές αλυσίδες. 

 

Οι Bertolini et al. (2013) αξιοποίησαν την τεχνολογία RFID για να βελτιστοποιήσουν τη 

διαχείριση του επιπέδου των αποθεμάτων στα ράφια των καταστημάτων, τον ανεφοδιασμό 

των ραφιών, και την πρόληψη της συρρίκνωσης των αποθεμάτων σε μια ιταλική εφοδιαστική 

αλυσίδα ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) δύο 

επιπέδων
.
 τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά που διακινούνταν ήταν φρέσκα τρόφιμα. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα περιελάμβανε ένα κέντρο διανομής και δύο καταστήματα της εταιρείας 

Auchan
.
 η εξέταση μίας μόνο εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά ένα σημαντικό περιορισμό της 

                                                           

 Αναφορικά με τα τρόφιμα, η ιχνηλασιμότητα αφορά στην παρακολούθηση μιας παρτίδας προϊόντος καθώς και 

του ιστορικού αυτής κατά μήκος ολόκληρης ή μέρους μιας αλυσίδας παραγωγής, από τη συγκομιδή στη 

μεταφορά, την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη διανομή και τις πωλήσεις (Moe, 1998). 
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έρευνας. Περίπου 60 είδη τροφίμων (φρέσκα ζυμαρικά και σάλτσες, τυριά, χοιρομέρια και 

άλλα αναλώσιμα τρόφιμα) επισημάνθηκαν με ετικέτες που επικολλήθηκαν σε 30.000 

χαρτοκιβώτια μεταφοράς τους. Για τέσσερις μήνες παρακολουθείτο σε πραγματικό χρόνο η 

κίνηση των χαρτοκιβωτίων από το κέντρο διανομής μέχρι και τα καταστήματα λιανικής, όπου 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID ελέγχονταν με ακρίβεια το επίπεδο των αποθεμάτων 

στα ράφια και την αποθήκη καθώς και η συρρίκνωση των προϊόντων. Η τεχνολογία RFID 

είναι σε θέση να διαγιγνώσκει μια πιθανή έλλειψη προϊόντων στα ράφια, την οποία αποτρέπει 

ο έγκαιρος και ακριβής ανεφοδιασμός αυτών. Η πλήρης ορατότητα των προϊόντων που 

βρίσκονται στα ράφια επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείρισή τους, με απώτερη ωφέλεια για το 

λιανέμπορο το μειωμένο κόστος κατακράτησης κεφαλαίου. Μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

απογραφή των αποθεμάτων και ορθή εκμετάλλευση του χρόνου ζωής του προϊόντος 

παρέχουν περιθώρια για περαιτέρω σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη βελτίωση της 

διαδικασίας ανεφοδιασμού των ραφιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η 

τεχνολογία RFID: (1) βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όταν οι ελλείψεις σε 

αποθέματα προκύπτουν από λάθη σε επαναλαμβανόμενες παραγγελίες, από ασυνέπειες 

ανάμεσα στα πραγματικά αποθέματα και τα αρχεία καταγραφής των αποθεμάτων και από 

παραλειφθείντες ή ανεπαρκείς ανεφοδιασμούς
.
 βελτίωση που μεταφράζεται ποσοτικά σε 

αύξηση των πωλήσεων κατά 0,28%, (2) βελτιώνει τη διοίκηση των αποθεμάτων στα ράφια
.
 

βελτίωση που μεταφράζεται ποσοτικά σε αύξηση των πωλήσεων κατά 0,33%, και (3) μειώνει 

τη συρρίκνωση των αποθεμάτων όταν αυτή οφείλεται σε λάθη σε επαναλαμβανόμενες 

παραγγελίες και σε διοικητικά λάθη
.
 μείωση που μεταφράζεται ποσοτικά σε αύξηση των 

πωλήσεων κατά 1,14%
.
 επιτυγχάνοντας συνολικά μια ποσοστιαία αύξηση 1,75% των 

πωλήσεων. Επιπλέον, η αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID επιτρέπει τη διάθεση περισσότερο 

φρέσκων τροφίμων, επιμηκύνοντας κατά 18% το χρόνο που τα τρόφιμα είναι διαθέσιμα στο 

ράφι. 

 

Οι Ha et al. (2014) δημιούργησαν ένα σχεσιακό-διαρθρωτικό μοντέλο, προκειμένου να 

αναγνωρίσουν τις επιδράσεις της εισαγωγής της RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων 

και ποτών της Νότιας Κορέας. Στη μελέτη τους οι Ha et al. (2014) προσέγγισαν την 

εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ποτών ως ένα σύνολο έξι δραστηριοτήτων: (1) των 

προμηθειών, (2) της παραγωγής, (3) της μεταφοράς, (4) των πωλήσεων, (5) της αποθήκευσης, 

και (6) της διεύθυνσης, και θεώρησαν ότι για τη διακίνηση των προϊόντων μέσω της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνονται ετικέτες στα κουτιά μεταφοράς ή στις παλέτες. Για 

τη συλλογή των δεδομένων διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 240 εταιρείες των οποίων τα 
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κύρια προϊόντα ήταν εμφιαλωμένα ποτά, μπισκότα και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και 

αλιευμάτων
.
 επεστράφησαν 167 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό 69,6%). Σύμφωνα 

με το ερευνητικό πλαίσιο των Ha et al. (2014) η εισαγωγή της RFID θα βελτιώσει τη 

λειτουργική απόδοση της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πλαίσιο αυτό λαμβάνει 

επίσης υπόψη την άμεση επίδραση της RFID στις έξι προαναφερθείσες δραστηριότητες (δηλ. 

προμήθειες, παραγωγή, μεταφορά, πωλήσεις, αποθήκευση και διεύθυνση) της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Η έρευνα συμπεραίνει ότι το σύστημα RFID επιδρά θετικά στις σχέσεις ανάμεσα 

στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι η εισαγωγή της RFID προάγει την 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός 

που εν συνεχεία επιτρέπει το συντονισμό και την ενοποίηση μιας συνολικής διοίκησης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας το σύστημα RFID 

αναμένεται όχι μόνο να επιτρέψει στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας να βελτιώσουν 

τις ωφέλειες τους, αλλά και να προάγει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας συνολικά. 

 

Οι Hwang et al. (2015) προτείνουν ένα βασισμένο στην τεχνολογία RFID και στα ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων σύστημα ιχνηλάτησης του κόκκινου ginseng

, εστιάζοντας στον 

ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Reengineering – BPR)
.
 ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διεργασιών θεωρείται ο κρισιμότερος παράγοντας για 

την πραγμάτωση συνεργιών και την επιτυχή υλοποίηση του συστήματός τους. Η "ως-έχει" 

ανάλυση ("as-is" analysis) κατέδειξε τρεις προβληματικές καταστάσεις αναφορικά με τη 

διαδικασία της ιχνηλάτησης: (1) την ανεπαρκή και αναποτελεσματική χειρονακτική 

καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών (ηλιοφάνεια, σχετική υγρασία, θερμοκρασία και 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2) κατά την καλλιεργητική περίοδο, (2) την απώλεια 

και τη σύγχυση, στο στάδιο της επεξεργασίας των πρώτων υλών, συγκεντρωθεισών κατά την 

καλλιεργητική περίοδο πληροφοριών, και (3) την αδυναμία παροχής ακριβούς και έγκαιρης 

πληροφόρησης στον τελικό χρήστη σχετικά με τα προϊόντα που προτίθεται να καταναλώσει. 

Προς επίλυση των προβλημάτων αυτών οι Hwang et al. (2015) προτείνουν αντίστοιχα: (1) 

την εγκατάσταση ασύρματων δικτύων αισθητήρων και την αυτόματη μετάδοση των 

συλλεχθέντων από αυτά δεδομένων σε ένα σύστημα ERP, (2) τη χρησιμοποίηση ετικετών 

RFID για την ταυτοποίηση και την καταγραφή του ιστορικού κάθε παρτίδας προϊόντος 

ξεχωριστά, και (3) την χρησιμοποίηση του κώδικα ταχείας ανταπόκρισης (Quick Response – 

                                                           

 Το κόκκινο ginseng παράγεται από την αποξηραμένη ρίζα του φυτού Panax Ginseng της οικογένειας 

Araliaceae, του οποίου οι θεραπευτικές ιδιότητες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. 
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QR code). Οι Hwang et al. (2015) καταλήγουν ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID χωρίς 

προηγούμενο ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών, απαξιώνει την εν λόγω 

τεχνολογία, καθιστώντας την ισάξια της τεχνολογίας γραμμωτού κώδικά (barcode). 
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5 Επίγνωση των Συνθηκών του Περιβάλλοντος των Αγαθών  –  
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων  

 

Η απαρχή της έρευνας για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων τοποθετείται χρονικά περί το 

1980 (Wang and Balasingham, 2010). Η πρόοδος της τεχνολογίας μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών 

συστημάτων, των ασύρματων επικοινωνιών και της ψηφιακής ηλεκτρονικής επέτρεψε την 

ανάπτυξη χαμηλού κόστους και κατανάλωσης ενέργειας, πολυλειτουργικών, μικρού μεγέθους 

κόμβων-αισθητήρων που επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς φυσική σύνδεση (Akyildiz et al., 

2002). Ο κόμβος-αισθητήρας είναι μια μικροσκοπική συσκευή, η οποία περιλαμβάνει τρία 

συν ένα βασικά συστατικά μέρη: (1) ένα υποσύστημα αίσθησης για την απόκτηση δεδομένων 

από το εγγύτερο φυσικό περιβάλλον, (2) ένα υποσύστημα τοπικής επεξεργασίας και 

αποθήκευσης των δεδομένων, και (3) ένα υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας για τη 

μετάδοση των δεδομένων. Επιπλέον (βλ. το προαναφερόμενο "συν ένα" βασικό συστατικό 

μέρος), απαιτείται και μια πηγή ενέργειας, προκειμένου ο κόμβος-αισθητήρας να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τις εν λόγω λειτουργίες
.
 συνήθως χρησιμοποιείται ένας μη-

επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής (Anastasi et al., 2009). 

 

Οι κόμβοι-αισθητήρες που συγκροτούν ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων διακρίνονται σε: 

(1) πηγές, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από το περιβάλλον τους, (2) αποδέκτες, στους 

οποίους συγκεντρώνονται τα δεδομένα που συνέλεξαν οι πηγές, και (3) δρομολογητές, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν τη διαβίβαση των δεδομένων από τις πηγές στους αποδέκτες. Τα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων συνιστούν μία από τις κύριες υποστηρικτικές τεχνολογίες του 

διαδικτύου των πραγμάτων. Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των κόμβων-αισθητήρων 

καθιστούν τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μια υποσχόμενη τεχνολογία για την ανίχνευση 

διαφόρων κατηγοριών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επιδρούν στην ασφάλεια και την 

ποιότητα των τροφίμων, όπως είναι η θερμοκρασία, η (σχετική) υγρασία, η συγκέντρωση του 

CO2, του αιθυλενίου και άλλων αερίων, η δόνηση κ.α.. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών δικτύων σε ό,τι αφορά στο κόστος, το μέγεθος, την 

κατανάλωση ενέργειας, την ευελιξία και τη δυνατότητα κατανομής της ευφυΐας τους (Ruiz-

Garcia et al., 2009). Για την επιλογή της κατάλληλης τοπολογίας ενός ασύρματου δικτύου 

αισθητήρων, το οποίο επιφορτίζεται την παρακολούθηση παραμέτρων που επιδρούν στην 

ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές και 

χημικές ιδιότητες των τελευταίων (Wang et al., 2015). Η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας 

καθορίζει επίσης σε σημαντικό βαθμό τη διαμόρφωση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων
.
 

μια εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από διαφορετικά στάδια και αντίστοιχα διαφορετικές 
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λειτουργίες (μεταποίηση, μεταφορά, αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών), οι οποίες για να 

πραγματοποιηθούν απαιτούν με τη σειρά τους διαφορετικές λειτουργικότητες από τους 

κόμβους του δικτυού (Liu et al., 2004). 

 

Πίνακας 5: Τοπολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων (Narayana, 2013
.
 Sharma et al., 

2013) 

Τοπολογία Περιγραφή 

Διαύλου Τα μεταδιδόμενα από έναν κόμβο δεδομένα λαμβάνονται από όλους τους 

κόμβους του δικτύου. Κάθε κόμβος ελέγχει εάν τα δεδομένα προορίζονται 

για αυτόν, και εφόσον επιβεβαιώσει ότι όντως αποτελεί τον παραλήπτη τους, 

τα επεξεργάζεται περαιτέρω. 

Αστέρα Κάθε πηγή επικοινωνεί απευθείας και αποκλειστικά με έναν κεντρικό 

αποδέκτη. 

Δένδρου Αποτελεί υβρίδιο των τοπολογιών διαύλου και αστέρα. Οι κόμβοι 

σχηματίζουν μια "ιεραρχική" δομή: οι πηγές βρίσκονται στη "βάση της 

ιεραρχίας" και συνδέονται με τοπολογία διαύλου με έναν "ανώτερό" τους 

δρομολογητή, ο οποίος συνδεόμενος με τοπολογία αστέρα με ένα 

βρισκόμενο στο ανώτατο "ιεραρχικό επίπεδο" αποδέκτη του αποστέλλει τα 

δεδομένα τους. 

Κατανεμημένη Συνιστά μια λιγότερο "ιεραρχική" παραλλαγή της τοπολογίας δένδρου, όπου 

κάθε κόμβος βασίζεται στους γειτονικούς κόμβους του για τη μετάδοση των 

δεδομένων που συλλέγει. 

Βρόγχου Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που να σχηματίζουν το 

μικρότερου δυνατού μήκους, κλειστό βρόγχο, μέσω του οποίου 

αναμεταδίδουν τα δεδομένα μιας "αρχικής" πηγής προς μία κάθε φορά 

κατεύθυνση. 

Κυκλική Ο αποδέκτης βρίσκεται στο κέντρο ενός νοητού κύκλου, στην επιφάνεια του 

οποίου βρίσκονται με ομοιόμορφη πυκνότητα, ομόκεντρα κατανεμημένες οι 

πηγές. 

Πλέγματος Η περιοχή που το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων ελέγχει, κατατέμνεται σε 

όμοια, μη-επικαλυπτόμενα τμήματα, στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν 

περισσότεροι του ενός κόμβοι, υπό την αίρεση ότι σε κάθε τμήμα σε 

λειτουργία θα βρίσκεται πάντα μόνο ένας κόμβος. 

 

Οι Evers et al. (2007) ανέπτυξαν μια γενικού σκοπού πλατφόρμα για την ασφαλή εκτέλεση 

δυναμικά "φορτωμένων" προγραμμάτων, τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία ασύρματων 

δικτύων αισθητήρων. Οι κόμβοι των ασύρματων δικτύων αισθητήρων λειτουργούν ως 

συσκευές ενεργούς παρακολούθησης της μεταφοράς
.
 στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η 

καταγραφή της διαδικασίας της μεταφοράς, η επιβεβαίωση της τήρησης των ορθών 

συνθηκών διακίνησης των τροφίμων, και η επισήμανση της αλλοίωσης που τα τελευταία 

υφίστανται ως συνέπεια της παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων. Οι Evers et al. (2007) 
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θεωρούν την περίπτωση της μεταφοράς μπανανών από ένα αγρόκτημα στο Rio de Janeiro, 

Βραζιλία, στο κέντρο διανομής μιας αλυσίδας supermarket στο Rotterdam, Ολλανδία. Οι 

συσκευές ενεργούς παρακολούθησης της μεταφοράς των μπανανών προσαρμόζονται στις 

προοριζόμενες για το σκοπό αυτό παλέτες. Κατά τη μεταφορά τους οι μπανάνες πρέπει όχι 

μόνο να διατηρούνται σε θερμοκρασία κυμαινόμενη από 10-15
ο
C, αλλά και να μην 

προσεγγίζουν σε πηγές εκπομπής αιθυλενίου, όπως είναι οι φρέσκοι κόκκοι καφέ
.
 το 

αιθυλένιο είναι αέριο το οποίο επηρεάζει δυσμενώς τη διεργασία της ωρίμανσης των 

μπανανών. Οι συσκευές ενεργούς παρακολούθησης της μεταφοράς: 

– ελέγχουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανά λεπτό και αποθηκεύουν τοπικά τις 

πραγματοποιηθείσες μετρήσεις
.
 εφόσον η θερμοκρασία αποκλίνει από τα 

προκαθορισμένα όρια εκπέμπεται σήμα κινδύνου, 

– πριν τη φόρτωση των παλετών στα εμπορευματοκιβώτια (containers) ανιχνεύουν κατά 

πόσο σε κοντινή απόσταση βρίσκονται κόκκοι καφέ ή άλλα επιβλαβή για τις μπανάνες 

προϊόντα, ενώ μετά τη φόρτωση των παλετών στα containers "αναθέτουν" την εργασία 

αυτή στα τελευταία, προκειμένου εκείνα να "ρωτήσουν" τα γειτνιάζοντα containers 

τους κατά πόσο περιέχουν επιβλαβή για τις μπανάνες προϊόντα
.
 εφόσον διαπιστωθεί η 

παρουσία τέτοιων προϊόντων, το γεγονός αυτό αποθηκεύεται τοπικά και εκπέμπεται 

σήμα κινδύνου, και 

– καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς ελέγχουν την τήρηση του δρομολογίου και του 

χρονοδιαγράμματος
.
  οποιαδήποτε απόκλιση από τα προγραμματισθέντα αποθηκεύεται 

τοπικά ενώ παράλληλα εκπέμπεται σήμα κινδύνου. 

 

Οι Fu et al. (2008) πραγματεύονται ένα βασισμένο σε ασύρματο δίκτυο αισθητήρων ευφυές 

σύστημα διοίκησης ψυχρής (δηλ. ελεγχόμενης, χαμηλότερης του περιβάλλοντος 

θερμοκρασίας) εφοδιαστικής αλυσίδας
.
 οι ψυχρές εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν 

"κοινοτοπία" για τη βιομηχανία των τροφίμων. Αυτονόητα η μέτρηση της θερμοκρασίας 

αποτελεί το θεμέλιο για τη λειτουργία μιας ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεδομένου ότι η 

τεχνολογία RFID στερείται ευφυΐας και αδυνατεί να αντιληφθεί τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, προτείνεται η ενοποίησή της με ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων

. 

 

 

                                                           

 Η ενοποίηση της τεχνολογίας RFID με την αντίστοιχη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, αν και συνιστά 

μια πολλά υποσχόμενη προοπτική, εντούτοις συνοδεύεται από σημαντικές αρχιτεκτονικές προκλήσεις (Zhang 

and Wang, 2006). Οι Ruiz-Garcia et al. (2009) αποκαλούν στο σύνολό τους τις βασισμένες σε αισθητήρες 

τεχνολογίες RFID και ασύρματων δικτύων αισθητήρων "ασύρματες τεχνολογίες αισθητήρων". 
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Πίνακας 6: Σύγκριση συστημάτων RFID και ασύρματων δικτύων αισθητήρων (Liu et al., 

2008) 

Χαρακτηριστικό RFID Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

Σκοπός Ανιχνεύουν την παρουσία 

αντικειμένων που έχουν 

επισημανθεί με ετικέτα 

Αισθάνονται περιβαλλοντικές 

παραμέτρους ή παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση αντικειμένων στα 

οποία έχουν τοποθετηθεί 

αισθητήρες 

Συστατικά μέρη Ετικέτες, αναγνώστες Πηγές, δρομολογητές, αποδέκτες 

Πρωτόκολλα Πρότυπα RFID ZigBee, WiFi 

Επικοινωνία Μοναδικού άλματος (single-hop) Πολλαπλών αλμάτων (multi-hop) 

Κινητικότητα Οι ετικέτες μετακινούνται μαζί με 

τα αντικείμενα στα οποία έχουν 

επικολληθεί 

Οι κόμβοι-αισθητήρες στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων 

είναι στατικοί 

Παροχή ενέργειας Μέσω συσσωρευτή και/ή του 

πεδίου του αναγνώστη 

Μέσω συσσωρευτή αποκλειστικά 

Προγραμματισμός Κατά κανόνα χαρακτηρίζονται ως 

κλειστά συστήματα 

Προγραμματιζόμενα 

Κόστος Χαμηλό (κυρίως) για τις 

(παθητικές) ετικέτες, υψηλό για 

τους αναγνώστες 

Χαμηλό για τις πηγές, υψηλό για 

το δρομολογητή και τον 

αποδέκτη 

Ανάπτυξη Καθορισμένη, απαιτεί 

προσεκτική τοποθέτηση 

Τυχαία ή καθορισμένη 

Στόχοι σχεδίασης Η βέλτιστη ανάγνωση των 

ετικετών 

Η επίτευξη του εκάστοτε σκοπού 

 

Οι παλέτες των προϊόντων διαθέτουν: μια ετικέτα RFID που περιέχει τις σχετικές με τα 

προϊόντα πληροφορίες (περιγραφή προϊόντος, τόπος και χρόνος αποστολής και παραλαβής 

κ.τ.λ.), οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες και σε μια βάση δεδομένων, και έναν αισθητήρα 

μέτρησης της θερμοκρασίας, ο οποίος καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος των προϊόντων. Τα δεδομένα που "αισθάνεται" ο κάθε αισθητήρας τα 

μεταδίδει σε έναν κόμβο-αποδέκτη που με τη σειρά του τα μεταβιβάζει στη βάση δεδομένων, 

στην οποία είναι ήδη αποθηκευμένες οι πληροφορίες των προϊόντων. Οι πληροφορίες των 

προϊόντων σε συνδυασμό με τα δεδομένα θερμοκρασιών δημιουργούν το "ιστορικό 

πληροφοριών του περιβάλλοντος του προϊόντος", το οποίο είναι προσβάσιμο στους χρήστες 

μέσω μιας εφαρμογής ιστού. 

 

Οι Pang et al. (2009) παρουσιάζουν μια υπηρεσία παρακολούθησης κρίσιμων για τη 
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μεταφορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, συνδυάζοντας 

κινητούς και απομακρυσμένου ελέγχου ασύρματους κόμβους-αισθητήρες με την τεχνολογία 

RFID. Η υπηρεσία προσφέρει τρεις διαφορετικές βασικές αξίες: (1) τη σε πραγματικό χρόνο 

παρακολούθηση των συνθηκών του περιβάλλοντος και της θέσης των μεταφερόμενων 

τροφίμων, (2) την υπέρμετρα λεπτομερή και σε μάκρος χρόνου καταγραφή των σχετικών με 

τα μεταφερόμενα τρόφιμα παραμέτρων, και (3) το πλέον σημαντικό είναι ότι απευθύνεται και 

σε μη εξειδικευμένα στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής άτομα. Οι παράμετροι που 

ελέγχονται περιλαμβάνουν τις συντεταγμένες του παγκόσμιου συστήματος στιγματοθέτησης 

(Global Positioning System – GPS), τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, τη συγκέντρωση 

CO2, οξυγόνου και αιθυλενίου, και την υφιστάμενη από τα τρόφιμα επιτάχυνση στους τρεις 

άξονες. Μέσω μιας προσανατολισμένης στην υπηρεσία αρχιτεκτονικής (Service Oriented 

Architecture – SOA) δικτύου, προσφέρονται σε πραγματικό χρόνο υπηρεσίες καταγραφής 

των περιβαλλοντικών συνθηκών, παρακολούθησης, ειδοποίησης, ελέγχου κλειστού βρόγχου 

και ανταλλαγής πληροφοριών. Τις υπηρεσίες διαχειρίζεται καθολικά ένα "κέντρο 

επιχειρήσεων", το οποίο επιπλέον ελέγχει το σύνολο των κόμβων-αισθητήρων και των 

βάσεων δεδομένων. Η μετάδοση στο "κέντρο επιχειρήσεων" των δεδομένων που οι 

ασύρματοι κόμβοι-αισθητήρες συλλέγουν επιτυγχάνεται μέσω ασύρματων δικτύων ευρείας 

περιοχής (Wide Area Network – WAN). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο 

δίκτυο WAN, τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά και μόλις η σύνδεση αποκατασταθεί 

αποστέλλονται μαζικά στο "κέντρο επιχειρήσεων". Αναφορικά με την καθεαυτή χρήση της 

υπηρεσίας, αυτή περιλαμβάνει πέντε βήματα: (1) την εγγραφή του χρήστη, (2) τον καθορισμό 

των ρυθμίσεων λειτουργίας των κόμβων μέσω της επιλογής και/ή του προσδιορισμού των 

τιμών των ελεγχόμενων από τους αισθητήρες παραμέτρων, π.χ. τοποθεσία (συντεταγμένες) 

και χρόνος αποστολής και παραλαβής, συχνότητα καταγραφής των μετρούμενων 

παραμέτρων, επιτρεπόμενο εύρος της τιμής των παραμέτρων, (3) τη σύνδεση του χρήστη, (4) 

οι κόμβοι καταγράφουν τις συνθήκες του περιβάλλοντός, τα δεδομένα που συλλέγονται 

εικονικοποιούνται και παρουσιάζονται στο χρήστη μέσω μιας διεπαφής ιστοσελίδας, ο οποίος 

λαμβάνει ειδοποιήσεις και ελέγχει την όλη διαδικασία μέσω ενός τερματικού, και (5) οι 

υπηρεσίες ενσωματώνονται στο σύστημα ERP του χρήστη. Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες 

από ένα εύρος τερματικών – από προσωπικούς υπολογιστές μέχρι συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας. 
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Πίνακας 7: Σύγκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά δίκτυα και στα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων (Dargie and Poellabauer, 2010) 

Παραδοσιακά δίκτυα Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

Σχεδίαση για την επίτευξη γενικών στόχων
.
 

εξυπηρέτηση πολλών εφαρμογών 

Σχεδίαση για την επίτευξη ενός μόνο στόχου
.
 

εξυπηρέτηση μιας εφαρμογής 

Τυπικές κύριες ανησυχίες κατά το σχεδιασμό 

είναι η απόδοση και οι λανθάνοντες χρόνοι 

(καθυστερήσεις) του δικτύου
.
 η ενέργεια δεν 

αποτελεί βασικό παράγοντα ανησυχίας 

Η ενέργεια αποτελεί τον κύριο περιορισμό 

κατά το σχεδιασμό όλων των συστατικών 

μερών των κόμβων και του δικτύου 

Τα δίκτυα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

βάσει σχεδίων 

Ad hoc (δηλ. χωρίς προηγούμενη σχεδίαση) 

ανάπτυξη και δομή του δικτύου καθώς και 

χρησιμοποίηση πόρων 

Οι συσκευές και τα δίκτυα λειτουργούν σε 

ελεγχόμενα και ήπια περιβάλλοντα 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων συχνά 

λειτουργούν υπό αντίξοες περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

Η συντήρηση και η επιδιόρθωση είναι 

σχετικά απλή, ενώ η πρόσβαση στα δίκτυα 

είναι εύκολη 

Η φυσική πρόσβαση στους κόμβους-

αισθητήρες είναι συχνά δύσκολη, αν όχι 

αδύνατη 

Η αστοχία των συστατικών μερών 

αντιμετωπίζεται μέσω της προβλεπόμενης 

συντήρησης και της επιδιόρθωσης 

Η αστοχία των συστατικών μερών είναι 

αναμενόμενη και αντιμετωπίζεται μέσω του 

κατάλληλου σχεδιασμού του δικτύου 

Η απόκτηση καθολικής επίγνωσης του 

δικτύου είναι εφικτή, ενώ η κεντρική 

διοίκησή του είναι επίσης δυνατή 

Η πλειονότητα των αποφάσεων λαμβάνεται 

τοπικά χωρίς την υποστήριξη ενός κεντρικού 

συστήματος διοίκησης 

 

Οι Wang et al. (2015) ανέπτυξαν ένα πραγματικού χρόνου ασύρματο δίκτυο αισθητήρων 

καταγραφής των περιβαλλοντικών συνθηκών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών τροφίμων 

βασισμένο στο πρωτόκολλο ZigBee

. Το σύστημα των Wang et al. (2015) αποτελείται από 

τρία μέρη: 

1. κόμβοι-αισθητήρες τοποθετούνται στο εσωτερικό των κιβωτίων και των οχημάτων 

μεταφοράς των τροφίμων 

Οι κόμβοι-αισθητήρες συνοδεύουν τα τρόφιμα σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας καταγράφοντας τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, τη συγκέντρωση του 

CO2, και τις συντεταγμένες GPS, και ελέγχοντας για ενδεχόμενη διάρρηξη, αφύσικη 

δόνηση, υπέρμετρη κλίση, και απρόοπτη πτώση της συσκευασίας. 

2. ένα δίκτυο WAN, το οποίο μπορεί να είναι είτε το διαδίκτυο είτε το δίκτυο κινητής 

                                                           
 Tο πρωτόκολλο ZigBee είναι ένα "ανοιχτό" πρότυπο ασύρματης δικτύωσης απομακρυσμένου ελέγχου 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών αισθητήρων κατάλληλο για εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και μεγάλη διάρκεια ζωής και που απαιτούν 

ασφαλή δικτύωση. 
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τηλεφωνίας. 

Προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα εργασίας, θύρες GPRS

 (General Packet Radio Service – γενικό πακέτο 

υπηρεσιών ραδιοσυχνοτήτων) και WiFi

 είναι επίσης ενσωματωμένες στην πύλη 

δικτύου. 

3. τα τερματικά των χρηστών, στα οποία αποστέλλονται δεδομένα και ειδοποιήσεις από το 

δίκτυο WAN. 

Το σύστημα των Wang et al. (2015) μέσω των αισθητήρων του προσφέρει μια πιο 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο χρήστη αναφορικά με την κατάσταση των τροφίμων, 

καθώς ενημερώνει ταυτόχρονα σχετικά τόσο με τις περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και με τις 

κινήσεις στις οποίες τα τρόφιμα υπόκεινται. 

 

                                                           

 Υπηρεσία υψηλού ρυθμού μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

 Η μετάφραση του όρου "WiFi" είναι ασύρματη πιστότητα. Εξαιτίας της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης του 

όρου "WiFi" στην ελληνική πραγματικότητα, στην παρούσα εργασία ο όρος χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς να 

μεταφραστεί. 
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6 Επικοινωνία των Σχετικών με τη Ροή των Αγαθών  Πληροφοριών  
6.1 Διαδίκτυο  

 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου (internet) και η αξιοποίησή του στο βιομηχανικό περιβάλλον 

απετέλεσε μία από τις συνιστώσες που συνέτειναν στη μετάβαση του ανταγωνισμού από το 

επίπεδο της εταιρείας στο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανάδειξη της 

στρατηγικής σημασίας της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Προσφέροντας σε πραγματικό 

χρόνο και χωρίς χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς επικοινωνία μεταξύ 

προμηθευτών και πελατών, το διαδίκτυο συνετέλεσε στην εξομάλυνση της ροής των αγαθών 

και των υπηρεσιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Lancioni et al., 2003a
.
 2003b). Η 

χρήση διαδικτυακών εφαρμογών υποστηρίζει την ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 

προσφέροντας, ανάμεσα σε πολλά άλλα οφέλη, αποδοτικότητα στη μετάδοση, έγκαιρη 

διαθεσιμότητα, ευρεία κοινοποίηση και διαφάνεια των σχετικών με τη λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρηματικών πληροφοριών. Τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

που βρίσκονται σε εγγύτερα προς τον πελάτη επίπεδα χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

το διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου στην ανοδική ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά 

στην ανταλλαγή πληροφοριών και είναι περιορισμένη συγκρινόμενη με τη αντίστοιχη χρήση 

του στην καθοδική ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας που αποσκοπεί στην ενοποίηση της 

τελευταίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το διαδίκτυο ενισχύει αφ' εαυτού την επικοινωνία 

ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Cagliano et al., 2003). 

 

Η υπολογιστική νέφους και το διαδίκτυο αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες για τη 

διάχυση των πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά κανόνα, η ηγέτιδα εταιρεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αναθέτει σε έναν πάροχο νέφους τη συγκέντρωση μέσω της 

δημιουργίας βάσεων δεδομένων, την επεξεργασία, τη διάχυση και την παρουσίαση μέσω 

τυποποιημένων διεπαφών των πληροφοριών στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

παρουσίαση από τον πάροχο νέφους των πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας στα μέλη 

της μέσω τυποποιημένων διεπαφών καθιστά τις υπηρεσίες του ισοδύναμες με τα "κλασσικά" 

συστήματα ERP και CRM. Δεδομένης της δυναμικής φύσης της εφοδιαστικής αλυσίδας –

δίκτυο διαρκώς επανακαθοριζόμενων σχέσεων– και της συμπερίληψης του τελικού πελάτη 

ως αναπόσπαστο τμήμα της, το διαδίκτυο, βελτιώνοντας συνεχώς την ασφάλεια, τη 

σταθερότητα και τη συμβατότητά του και αποτελώντας ένα οικουμενικό μέσο για τη 

μετάδοση πληροφοριών, συνιστά ιδανική λύση για τη διάχυση των πληροφοριών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στα μέλη της (Jun and Wei, 2011). 
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Η διαρκής βιομηχανοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας μέσω της ανάπτυξης της 

υπολογιστικής νέφους και της διάδοσης των ανοιχτών πλατφορμών παροχής υπηρεσιών, η 

εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης και η ανάπτυξη των οπτικών ινών που 

ανοίγουν το δρόμο για τη δημιουργία νέων, πραγματικού χρόνου εφαρμογών, και η 

"επανάσταση" του διαδικτύου των πραγμάτων που προσφέρει την προοπτική σύνδεσης των 

απανταχού ευφυών συσκευών και αισθητήρων στο διαδίκτυο, συνιστούν μια νέα εποχή στην 

εξέλιξη του διαδικτύου – το διαδίκτυο του μέλλοντος. 

 

Ο έλεγχος της ροής των τροφίμων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει την 

εικονικοποίησή τους (δηλ. την ψηφιακή απεικόνιση των ιδιοτήτων τους). Τα προϊόντα όμως 

αυτά συνιστούν ζώντες οργανισμούς και οι ιδιότητές τους μεταβάλλονται δυναμικά, 

παράγοντας διαρκώς νέες ποσότητες δεδομένων. Παράλληλα, οι συνθήκες υπό τις οποίες τα 

τρόφιμα βρίσκονται επιδρούν καθοριστικά στην "κατάστασή" τους. Επιπρόσθετα, κάθε 

εμπλεκόμενο στη διακίνηση των τροφίμων μέρος ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση σε 

διαφορετικό "κομμάτι" των ιδιοτήτων των τροφίμων και των συνθηκών του περιβάλλοντός 

τους. Οι εφαρμογές του διαδικτύου του μέλλοντος ενδείκνυνται για την αποτελεσματική 

εικονικοποίηση των ροών logistics και την υποστήριξη τόσο της έγκαιρης και αλάνθαστης 

διάχυσης των πληροφοριών που κατά περίπτωση ενδιαφέρουν όσο και της ανάλυσης και 

παρουσίασης των πληροφοριών αυτών (Verdouw et al., 2013). 

 

6.2 Κοινωνικά Μέσα  
 

Τα κοινωνικά μέσα (social media) αποτελούν μια ομάδα διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες 

βασίζονται στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του δικτύου 2.0 (web 2.0) και επιτρέπουν 

τη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες καθώς και την ανταλλαγή του περιεχομένου 

αυτού μεταξύ των χρηστών (Kaplan and Haenlein, 2010). Σύμφωνα με τον Mayfield (2008), 

σταδιακά η κοινωνική υπολογιστική αναμένεται να επιδράσει σχεδόν σε κάθε επιχειρησιακό 

ρόλο, σε κάθε είδους εταιρεία, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. 

 

Η ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει 

τη συγκέντρωση πληροφοριών από μια ευρεία βάση πηγών και την κοινοποίηση των 

πληροφοριών αυτών στους μετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα, αμβλύνοντας, ενίοτε δε 

και εξαλείφοντας, την ασυμμετρία πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

κοινωνικά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα προς τους 

ακόλουθους σκοπούς: 
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– πληροφορίες προερχόμενες από τα κοινωνικά μέσα μπορούν να ενσωματωθούν στα 

συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, παρέχοντας ένα νέο πλαίσιο για την επικοινωνία 

και την ανταλλαγή πληροφοριών, 

– συνδρομή στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας εφικτή τη διεξαγωγή των επικοινωνιών σε 

πολλαπλές κατευθύνσεις, 

– συγκέντρωση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τους μετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, ούτως ώστε να σχηματιστεί μια πληρέστερη εικόνα για εκείνους αλλά και για 

την εξελισσόμενη οντολογία της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

– απόκτηση πληροφοριών από συνήθως απρόσιτους μετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, προκειμένου να αμβλυνθεί η ασυμμετρία πληροφοριών κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, και 

– βελτίωση της ταχύτητας δημιουργίας και επεξεργασίας των πληροφοριών. 

 

Το twitter χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ενός αριθμού διαφορετικών γεγονότων που 

αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως: η άφιξη ή η αναχώρηση ενός φορτίου από ή σε 

μια αποθήκη (η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη δημιουργία 

μηνυμάτων twitter που καταγράφουν την κίνηση των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας), ένα γεγονός (π.χ. ατύχημα, "κλείσιμο" δρόμου) που μπορεί να επηρεάσει τις 

παραμέτρους ή ακόμα και τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας μεταφοράς, ή η ανάγκη για 

την παραλαβή ενός συγκεκριμένου τύπου φορτίου. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους και της 

δομής των μηνυμάτων του, το twitter μπορεί να ενσωματωθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

μέσω "έξυπνων" συστημάτων που θα αναλύουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και θα τα 

εισάγουν, αφού πρώτα τα μετατρέψουν κατάλληλα, στα υφιστάμενα πληροφοριακά 

συστήματα, συμπληρώνοντας ή ακόμα και αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες ροές 

πληροφοριών (O'Leary, 2011). Η θετική επίδραση των προερχόμενων από τα κοινωνικά μέσα 

πληροφοριών σε άλλες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η αποθήκευση, 

προϋποθέτει τη συνεπή και σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών ανάλυσή τους 

(Laforte, 2016). 

 

Η κοινωνική δικτύωση στον παρόντα χρόνο διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία 

ανάμεσα στους ανθρώπους στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας
.
 τα κοινωνικά μέσα είναι 

πιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επικοινωνία και η συνεργασία 

ανθρώπων από πολλές διαφορετικές ομάδες και εταιρείες, εγκατεστημένες σε διαφορετικές 
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γεωγραφικές περιοχές με διαφορές στην ώρα. Στο μέλλον η κοινωνική δικτύωση αναμένεται 

να επιδράσει καθοριστικά και στις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι μόνο μέσω των 

"κλασσικών", δημόσια διαθέσιμων κοινωνικών μέσων (π.χ. facebook, twitter), αλλά και μέσω 

εφαρμογών επιχειρησιακής κοινωνικής δικτύωσης αιχμής όπως τα Asana, Bloomfire, Igloo, 

SAP Jam, Slack, Yammer και την ενσωμάτωση δυνατοτήτων των κοινωνικών μέσων στα 

"παραδοσιακά" πληροφοριακά συστήματα (Gonzalez, 2013). 

 

6.3 Διαδικτυακές Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας  
 

Η ενσωμάτωση προηγμένων διαδικτυακών δυνατοτήτων στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας 

άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού που επιτρέπουν στους 

χρήστες των συσκευών αυτών να διεκπεραιώνουν έναν σημαντικό αριθμό εργασιών 

(Cagliano et al., 2017). Ο όρος "κινητή διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας" αναφέρεται στην 

αξιοποίηση λογισμικού διαδικτυακών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας

 για την υποστήριξη 

των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους, 

τη βελτίωση της ανταπόκρισης, και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κινητή 

διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας συμπληρώνει, συνδυάζει και ενιότε υποκαθιστά εν μέρει τα 

υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ενσωματώμενη σε αυτά, επιτυγχάνοντας την 

ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς να 

απαιτούνται ενσύρματες συνδέσεις. Οι κινητές τεχνολογίες διευρύνουν τις δυνατότητες της 

διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο, κατ' απαίτηση, χωρίς 

γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς ανταπόκριση, μέσω απομακρυσμένων, εικονικών 

μεθόδων. Επιπρόσθετα, οι κινητές τεχνολογίες αξιοποιούνται στη βελτιστοποίηση των 

επιχειρησιακών διεργασιών οποιασδήποτε ενεργοποιούμενης από την πληροφορική 

τεχνολογία λειτουργικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική ροή και 

ανταλλαγή των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τρία κύρια μελήματα των 

κινητών τεχνολογιών στα πλαίσια της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: (1) η εξεύρεση 

της κατάλληλης τοποθεσίας για την αποδοτική διανομή αγαθών και υπηρεσιών, (2) ο 

συγχρονισμός των δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και 

για τη διαχείριση των logistics, και (3) η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και η ικανοποίηση 

των πελατών
.
 τα οποία πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με: (1) τα γεγονότα (δηλ. τις 

συναλλαγές), τα οποία λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, (2) την πανταχού παρουσία 

                                                           

 Στα πλαίσια της εργασίας, το σύνολο των κινητών συσκευών (π.χ. "έξυπνα" τηλέφωνα, tablets, φορητοί 

προσωπικοί υπολογιστές) και του αντίστοιχου λογισμικού αναφέρεται στο εξής ως "κινητές τεχνολογίες" 

(mobile technologies). 

https://www.pcmag.com/business/directory/online-collaboration/62-asana
https://www.pcmag.com/business/directory/idea-management/829-bloomfire
https://www.pcmag.com/business/directory/online-collaboration/146-igloo
https://www.pcmag.com/business/directory/enterprise-social-networking/433-sap-jam
https://www.pcmag.com/business/directory/online-collaboration/78-slack
https://www.pcmag.com/business/directory/enterprise-social-networking/523-yammer
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των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, και (3) την προσωποποίηση των 

παρεχόμενων στους χρήστες υπηρεσιών κινητών τεχνολογιών (Eng, 2006), ενώ στα δυνητικά 

της αποτελέσματα περιλαμβάνονται: (1) η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στο 

προσωπικό της εταιρείας, και ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες και προμηθευτές της 

και (2) ο εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών διεργασιών μέσω του επανακαθορισμού των 

διαδικασιών πρόσβασης στα δεδομένα της εταιρείας (Liang et al., 2007). 

 

Οι Klein et al. (2014) ανέλυσαν τη χρήση κινητών τεχνολογιών στη διοίκηση και τον έλεγχο 

του κινδύνου σε μια εφοδιαστική αλυσίδα βόειου κρέατος στη Βραζιλία μέσω μίας μελέτης 

περίπτωσης και πρότειναν ένα εννοιολογικό πλαίσιο που συνδέει τη χρήση των κινητών 

τεχνολογιών με τον έλεγχο του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες σε 

ένα αναπτυσσόμενο κράτος όπως είναι η Βραζιλία. Οι Klein et al. (2014) συμπεραίνουν ότι οι 

κινητές τεχνολογίες μειώνουν τον κίνδυνο κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ελέγχοντας τη ροή των προϊόντων και των πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, όταν αποσκοπούν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και 

υποστηρίζονται από ένα σύνολο τεχνολογικών υποδομών και κοινωνικοοικονομικών 

παραγόντων. 

 

Οι Cagliano et al. (2015) πρότειναν μια συστημική μεθοδολογία για την εκτίμηση της 

προοπτικής διάχυσης, τη διευκόλυνση των πολιτικών διάχυσης και την ανάλυση των 

λειτουργικών και οικονομικών επιδράσεων της διάχυσης μιας βασισμένης στα "έξυπνα" 

τηλέφωνα καινοτόμου υπηρεσίας που καθιστά εφικτή τη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Για την παρούσα 

εργασία ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγματευόμενη από τους Cagliano et al. (2015) 

υπηρεσία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά ακολούθως. Η υπηρεσία βασίζεται σε μια 

εφαρμογή ιστού που δημιουργήθηκε από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom Italia για 

"έξυπνα" τηλέφωνα και επιτρέπει τη διαδικτυακή υποβολή παραγγελιών, τον έλεγχο των 

αποθεμάτων και τη διοίκηση των αποστολών και των παραλαβών. Όλοι οι χρήστες της 

υπηρεσίας μοιράζονται πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν, την παραγγελία, τα 

αποθέματα και την αποστολή των προϊόντων και χρεώνονται ένα χρηματικό ποσό για την 

αποδοχή ή την αποστολή της παραγγελίας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η εφαρμογή 

"έξυπνου" τηλεφώνου συνιστά τη διεπαφή που συνδέει τους χρήστες με έναν κεντρικό 

διακομιστή και επιτελεί δύο κύριες λειτουργικότητες: (1) την υποστήριξη της δρομολόγησης 

των οχημάτων και (2) την υποβοήθηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στον 
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κεντρικό διακομιστή ένας "συγκεντρωτής δεδομένων" λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες από εξωτερικές πηγές και τις αποστολές εμπορευμάτων από τη 

"μονάδα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας", προκειμένου να προσφέρει στην "υπηρεσία 

διαχείρισης της κυκλοφορίας" δεδομένα για τον καθορισμό των αποστάσεων και των χρόνων 

των ταξιδιών καθώς και άλλων στοιχείων εισόδου απαραίτητων στο "βελτιστοποιητή 

δρομολογίων", ένα ευφυές πραγματικού χρόνου σύστημα δρομολόγησης οχημάτων, το οποίο 

δημιουργεί τις βέλτιστες διαδρομές για την αποδοτική μεταφορά των εμπορευμάτων. Η 

"μονάδα διοίκησης πληροφοριών υπηρεσίας" αποστέλλει τα δρομολόγια αυτά στην εφαρμογή 

"έξυπνου" τηλεφώνου του χρήστη όπως επίσης και στη "μονάδα διοίκησης εφοδιαστικής 

αλυσίδας" του διακομιστή. Η "μονάδα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας" λαμβάνει 

παραγγελίες από τους χρήστες της εφαρμογής, τις οποίες και προωθεί στους συνδεδεμένους 

προμηθευτές, διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα εργαλεία για τον προγραμματισμό και την 

εκτέλεση των αποστολών, επιτρέπει τις ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές, ενημερώνει τα 

επίπεδα των αποθεμάτων και συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις παραγγελίες, τις 

αποστολές και τα αποθέματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες διανομής. Τα 

αποτελέσματα της "μονάδας διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας" αποθηκεύονται επιπλέον και 

στο "συγκεντρωτή δεδομένων", ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά δεδομένα κατά τη 

δρομολόγηση. 

 

Σχήμα 5: Η αρχιτεκτονική της βασισμένης στα "έξυπνα" τηλέφωνα υπηρεσίας (Cagliano et 

al., 2015) 
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Τα "έξυπνα" τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ευέλικτες πύλες δικτύου για τη 

συγκέντρωση και προώθηση στο διαδίκτυο δεδομένων προερχόμενων από αισθητήρες (Aloi 

et al., 2017). Οι Alfian et al. (2017) προτείνουν ένα πραγματικού χρόνου σύστημα 

καταγραφής της θερμοκρασίας, της υγρασίας και των συντεταγμένων του παγκόσμιου 

συστήματος στιγματοθέτησης και λήψης φωτογραφιών βασισμένο στους αισθητήρες των 

"έξυπνων" τηλεφώνων. Το σύστημα πλαισιώνεται από μια κλιμακούμενη μη-σχεσιακή βάση 

δεδομένων για την αποθήκευση των παραγόμενων από αυτό δεδομένων μεγάλης κλίμακας, 

ενώ εντοπίζει και διαχωρίζει τις ακραίες τιμές. Το σύστημα υλοποιήθηκε και δοκιμάστηκε σε 

μια κορεατική εφοδιαστική αλυσίδα kimchi

.  

 

Σχήμα 6: Η αρχιτεκτονική του βασισμένου στους αισθητήρες των "έξυπνων" τηλεφώνων 

συστήματος (Alfian et al., 2017) 

 

 

Σε κάθε "έξυπνο" τηλέφωνο εγκαθίσταται μια εφαρμογή android και προσαρμόζονται 

αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Για την καταγραφή των 

συντεταγμένων GPS και τη λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιούνται οι ενσωματωμένοι στο 

"έξυπνο" τηλέφωνο αισθητήρες. Έπειτα τα "έξυπνα" τηλέφωνα τοποθετούνται στους χώρους 

ψύξης του παραγωγού, του μεταφορέα και του διανομέα και συλλέγουν τα ανάλογα 

δεδομένα. Εξαιτίας της δυνατότητας κίνησης, του χαμηλού κόστους και της υψηλής 

                                                           
 Παραδοσιακό πιάτο λαχανικών τουρσί και καρυκευμάτων. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF&action=edit&redlink=1
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υπολογιστικής ισχύος τους, τα "έξυπνα" τηλέφωνα αποτελούν την πύλη δικτύου του 

συστήματος, αποστέλλοντας περιοδικά τα δεδομένα στον διακομιστή μέσω μιας σύνδεσης 

Wi-Fi. Η υπηρεσία ιστού λαμβάνει τα δεδομένα, τα οποία και αποθηκεύει σε μια μη-

σχεσιακή βάση δεδομένων (MongoDB)
.
 κατόπιν οι ακραίες τιμές εντοπίζονται και 

"απομακρύνονται" από τη βάση δεδομένων. Τα εναπομείναντα δεδομένα παρουσιάζονται 

εικονοποιημένα μέσω μιας εφαρμογής ιστού στους χρήστες του συστήματος. 

 

Εικόνα 3: Το "έξυπνο" τηλέφωνο ως πύλη δικτύου (Alfian et al., 2017) 

 

 

Η μελέτη των Alfian et al. (2017) καταλήγει ότι η ενοποίηση των βασισμένων στα έξυπνα 

τηλέφωνα αισθητήρων, μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων και των μεθόδων εντοπισμού των 

ακραίων τιμών διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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7 Ανάλυση Δεδομένων  –  Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας  
 

Ο όρος "δεδομένα μεγάλης κλίμακας" (big data) περιγράφει το μεγάλο όγκο δεδομένων που 

ενυπάρχει στο δικτυωμένο, ψηφιοποιημένο, κατακλυσμένο από αισθητήρες, καθοδηγούμενο 

από τις πληροφορίες κόσμο, και που αναπτύσσεται με ρυθμό ο οποίος υπερβαίνει το ρυθμό 

της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου της ανάλυσης δεδομένων (National Institute of 

Standards and Technology – NIST, 2015). Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας είναι σύνολα 

δεδομένων που τα παραδοσιακά εργαλεία πληροφορικής τεχνολογίας και 

λογισμικού/hardware δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν, να αποκτήσουν, να διαχειριστούν 

και να επεξεργασθούν εντός αποδεκτών χρονικών ορίων (Chen et al., 2014). 

 

Την έννοια των "δεδομένων μεγάλης κλίμακας" πρώτος συνέλαβε, χωρίς όμως να ονομάσει, 

ο Laney (2001), ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

συνυφαίνεται με τη διαχείριση τριών καινοφανών διαστάσεων που διαθέτουν τα δεδομένα 

που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές: (1) το μεγάλο όγκο, (2) τη μεγάλη 

ταχύτητα δημιουργίας, και (3) την ποικιλομορφία. Η βιβλιογραφία καθολικά υιοθέτησε την 

άποψη του Laney (2001) αναφορικά με τα ειδοποιά χαρακτηριστικά των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας, τα οποία στο σύνολό τους αποκαλεί "τα τρία Vs των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας", σχολιάζοντας παράλληλα για το καθένα από αυτά (McAfee and Brynjolfsson, 

2012): 

– όγκος (volume) 

Ο όγκος των διακινούμενων κάθε δευτερόλεπτο στο διαδίκτυο δεδομένων υπερβαίνει 

τον όγκο των προ είκοσι ετών αποθηκευμένων σε ολόκληρο το διαδίκτυο δεδομένων. 

– ταχύτητα (velocity) 

Η ταχύτητα δημιουργίας των δεδομένων, σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών, είναι 

ακόμα πιο σημαντική από ό,τι είναι ο όγκος των δεδομένων. Η σε πραγματικό χρόνο ή 

έστω η σε σχεδόν πραγματικό χρόνο συλλογή και ανάλυση δεδομένων είναι πιθανό να 

προσδώσει στις εταιρείες πολύ περισσότερη ευελιξία σε σχέση με ανταγωνιστές τους 

που αδυνατούν να πράξουν αναλόγως. 

– ποικιλομορφία (variety) 

Πολλές από τις πλέον σημαντικές πηγές δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι σχετικά 

πρόσφατες. Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας περιλαμβάνουν δομημένα, ημι-δομημένα 

και μη-δομημένα δεδομένα που λαμβάνουν τη μορφή κειμένων, ενημερώσεων ή 

εικόνων που αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα, ενδείξεων από αισθητήρες, σημάτων 
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GPS από κινητά τηλέφωνα κ.α.. 

 

Εικόνα 4: Το φαινόμενο των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Chen et al., 2014) 

 

 

Οι Gantz and Reinsel (2011) παραθέτουν την άποψη της εταιρείας ερευνών αγοράς IDC, 

σύμφωνα με την οποία "οι τεχνολογίες των δεδομένων μεγάλης κλίμακας περιγράφουν μια 

νέα γενιά τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών που σχεδιάστηκαν για την εξαγωγή με οικονομικό 

τρόπο της αξίας που περιέχουν πολύ μεγάλοι όγκοι δεδομένων μεγάλης ποικιλομορφίας, 

επιτρέποντας τη σύλληψη, τον εντοπισμό και/ή την ανάλυσή τους με μεγάλη ταχύτητα", 

προκειμένου να στηρίξουν τον ισχυρισμό τους ότι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας δεν είναι 

ένα "πράγμα"
.
 αντίθετα είναι μια δυναμική δραστηριότητα που διαπερνά πολλούς από τους 

τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας. Οι Chen et al. (2014), στηριζόμενοι στην προσέγγιση 

της IDC, διατείνονται ότι η αξία (value) αποτελεί το τέταρτο "V" των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας
.
 αξία που είναι ιδιαίτερα υψηλή πλην όμως περιλαμβάνεται σε πολύ χαμηλή 

πυκνότητα στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Σε ασυμφωνία με τους Chen et al. (2014), το 

NIST (2015) θεωρεί τη μεταβλητότητα (variability), την αλλαγή δηλαδή οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού των δεδομένων όπως ο ρυθμός ροής, η μορφή ή το περιεχόμενο, ως το 

τέταρτο "V" των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 
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Οι Manyika et al. (2011) προσεγγίζουν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας ως έναν ακόμα 

συντελεστή παραγωγής. Ενστερνιζόμενοι τον ορισμό των δεδομένων μεγάλης κλίμακας ως 

συνόλων δεδομένων, το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τις δυνατότητες συλλογής, 

αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης των τυπικών εργαλείων λογισμικού των βάσεων 

δεδομένων, τονίζουν ότι το μέγεθος που πρέπει να έχουν τα σύνολα δεδομένων ώστε να 

χαρακτηριστούν ως "μεγάλης κλίμακας" είναι σχετικό. Τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων και 

τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία λογισμικού σε κάθε κλάδο διαφέρουν ως προς το μέγεθος και 

τις δυνατότητές τους αντίστοιχα, ενώ με την πάροδο του χρόνου η τεχνολογική πρόοδος θα 

αυξάνει το μέγεθος που θα απαιτείται προκειμένου να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός "μεγάλης 

κλίμακας" σε σύνολα δεδομένων. Παράλληλα οι Manyika et al. (2011) υποστηρίζουν ότι από 

την αξία που ενυπάρχει στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας οι εταιρείες μπορούν να 

προσβλέπουν σε σημαντικά επιχειρησιακά και οικονομικά οφέλη, τα οποία όμως εκτιμούν ότι 

διαφέρουν ως προς την έκτασή τους από κλάδο σε κλάδο. 

 

Κατά τους McAfee and Brynjolfsson (2012) τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας επιτρέπουν τόσο 

στις "ψηφιοποιημένες" όσο και στις "παραδοσιακές" επιχειρήσεις να μετρήσουν τις 

παραμέτρους λειτουργίας τους, αποκτώντας έτσι περισσότερη γνώση και για το περιβάλλον 

τους και για τον εαυτό τους, και κατόπιν να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή για τη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων, –και όπως αργότερα υποστήριξαν και οι Chen et al. (2014)– τη 

βελτίωση της απόδοσής τους και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όσο 

περισσότερο οι εταιρείες καθοδηγούνται στη λήψη των αποφάσεών τους από τα δεδομένα, 

τόσο καλύτερα αποδίδουν σε αντικειμενικά μεγέθη όπως τα οικονομικά και επιχειρησιακά 

αποτελέσματα. 

 

Η ανάλυση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο
.
 απαιτείται 

η μεγιστοποίηση της συνεργασίας των λειτουργιών της επιχείρησης, δηλαδή η επίτευξη 

διαλειτουργικού συντονισμού και η συνεργασία ειδικών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία 

για την αξιοποίηση της αξίας που ενυπάρχει στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Chen et al., 

2014
.
 McAfee and Brynjolfsson, 2012). Η δημιουργία μιας νέας, ενιαίας αρχιτεκτονικής 

δικτύου δεδομένων μεγάλης κλίμακας, η οποία θα επιτρέπει σε αναλυτές και μηχανικούς να 

έχουν πρόσβαση σε διάφορα είδη δεδομένων, ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις γνώσεις 

τους και να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση αναλυτικών στόχων, είναι απαραίτητη (Chen 

et al., 2014), δεδομένου ότι τα υπολογιστικά συστήματα που μέχρι πρότινος επιφορτίζονταν 

την απόκτηση (εύρος ζώνης), την επεξεργασία (υπολογιστική ισχύς) και την αποθήκευση 
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(δομημένες βάσεις δεδομένων) των σημαντικών εταιρικών πληροφοριών αδυνατούν πλέον να 

ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (δηλ. στα "Vs") των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας (McAfee and Brynjolfsson, 2012). 

 

Η υπολογιστική νέφους και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. 

Από τη μία, η υπολογιστική νέφους ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε υποδομές των δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας, ενώ από την άλλη, η ανάδυση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

επιταχύνει τη διάδοση της υπολογιστικής νέφους. Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας αποτελούν 

το αντικείμενο λειτουργιών υπολογιστικής εντάσεως και δοκιμάζουν την ικανότητα των 

συστημάτων αποθήκευσης. Κύριος σκοπός της υπολογιστικής νέφους είναι να παράσχει 

υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους κάτω από συγκεντρωτική διοίκηση, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών δεδομένων μεγάλης κλίμακας εξαιρετικών 

υπολογιστικών δυνατοτήτων. Η υπολογιστική νέφους, καθιστώντας εφικτή την 

πραγματοποίηση παράλληλης επεξεργασίας, αυξάνει έμμεσα την αποδοτικότητα της 

απόκτησης και της ανάλυσης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Αναφορικά με την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, αυτή επιτυγχάνεται με 

την αποθήκευσή τους στο νέφος σε κατανεμημένες μη-σχεσιακές (NoSQL

) βάσεις 

δεδομένων. Η υπολογιστική νέφους μεταλλάσσοντας την πληροφορική τεχνολογία αποτελεί 

τη θεμέλιο υποδομή των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, τα οποία αξιοποιούνται για την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων (Chen et al., 2014). 

 

Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας αναμένεται να επιδράσουν καθοριστικά σχεδόν σε κάθε 

σφαίρα επιχειρηματικής δραστηριότητας (Barton and Court, 2012
.
 McAfee and Brynjolfsson, 

2012)
.
 σε σχέση δε με τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας διαθέτουν τη δυναμική να φέρουν 

την επανάσταση (Waller and Fawcett, 2013). Η αξιοποίηση των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας απαιτεί από τις εταιρείες να διαθέτουν τρεις αμοιβαία υποστηρικτικές ικανότητες: 

(1) να εντοπίζουν, να συνδυάζουν και να διαχειρίζονται δημιουργικά πολλαπλές εσωτερικές 

(π.χ. κοινωνικά μέσα, αισθητήρες) και εξωτερικές (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, δελτία καιρού) 

πηγές δεδομένων, εκμεταλλευόμενες τις σύγχρονες, βασισμένες στην υπολογιστική νέφους 

αρχιτεκτονικές και υποδομές, (2) να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αφενός μεν εξελιγμένα 

αφετέρου δε φιλικά προς τον μέσο χρήστη αναλυτικά μοντέλα πρόβλεψης και 

                                                           
 Για τη μόνιμη αποθήκευση και τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας μη-οργανωμένων συνόλων δεδομένων, όπως 

είναι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας, κατά κανόνα προτείνεται η χρήση κατανεμημένων συστημάτων αρχείων 

(Distributed File Systems – DFS) και μη-σχεσιακών (NoSQL) βάσεων δεδομένων
.
 ενίοτε όμως 

χρησιμοποιείται και μια μεικτή αρχιτεκτονική σχεσιακών και μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Chen et al., 

2014). 
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βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, τα οποία να εστιάζουν στους κύριους 

παράγοντες καθορισμού της απόδοσης, και (3) να μπορούν να μετασχηματίζονται 

οργανωσιακά, επανασχεδιάζοντας τις διεργασίες τους και αποκτώντας την αναγκαία για τη 

χρήση των προαναφερόμενων αναλυτικών μοντέλων εξοικείωση. Τις τρεις αυτές ικανότητες 

οι εταιρείες πρέπει να τις χρησιμοποιούν συντονισμένα, προκειμένου  να βελτιώσουν τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες τους, τις εμπειρίες των πελατών τους και τη στρατηγική τους. Η 

αναζήτηση των δεδομένων πρέπει να γίνεται στοχευμένα, έχοντας πάντοτε υπόψη το προς 

επίλυση πρόβλημα ή την προς αξιοποίηση ευκαιρία (Barton and Court, 2012). 

 

Η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη συλλογή δεδομένων από έναν 

μεγάλο αριθμό κομβικών για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σημείων. Η επιστήμη 

των δεδομένων διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδους από διάφορους επιστημονικούς τομείς σε συνδυασμό με τη θεωρία της διοίκησης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, για την επίλυση σχετικών με τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 

προβλημάτων και την πρόβλεψη αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που 

αφορούν στην ποιότητα και στη διαθεσιμότητα των προαναφερόμενων δεδομένων (Waller 

and Fawcett, 2013). Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας αξιοποιούνται στη διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βελτιστοποίηση της διοίκησης logistics και της διαχείρισης 

των αποθεμάτων, για το συντονισμό των προμηθευτών των εταιρειών κ.α., προκειμένου οι 

τελευταίες να εξισορροπήσουν την προσφορά με τη ζήτηση, να καταρτίσουν τον 

προϋπολογισμό τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους (Chen et al., 2014). 

 

Στόχος της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων για την ικανοποίηση των τελικών πελατών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πληθώρα 

δεδομένων που παράγονται κατά την περιήγηση των καταναλωτών στις εμπορικές 

ιστοσελίδες (εξίσου σημαντική πηγή δεδομένων αποτελούν και οι ηλεκτρονικές εμπορικές 

συναλλαγές καθαυτές) επιτρέπουν τη μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών καθώς και των 

συνηθειών, των προτιμήσεων και των χαρακτηριστικών τους, γεγονός που μπορεί να 

βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους. Η 

στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύσσεται με βάση τις ροές των σχετικών με τις 

ανάγκες των πελατών πληροφοριών, πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από τον κατάλληλο 

μετασχηματισμό των δεδομένων από την περιήγηση και τις συναλλαγές των πελατών στις 

εμπορικές ιστοσελίδες, με χρήση πολύπλοκων αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων. Το σύνολο 

των δραστηριοτήτων (προγραμματισμός παραγωγής, διανομή, αποθήκευση και παράδοση) 
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της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας σχεδιάζεται με βάση τις απαιτήσεις των τελικών 

πελατών (Li et al., 2016). 

 

Οι Zhang et al. (2013a) παρουσιάζουν αλγορίθμους οι οποίοι, αξιοποιώντας δεδομένα που 

προέρχονται από τους "έξυπνους" αισθητήρες ενός συστήματος διαδικτύου των πραγμάτων, 

επιτυγχάνουν τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης των τροφίμων κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και πιθανώς επιμολυσμένων τροφίμων που τέθηκαν προς 

διάθεση στην αγορά. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του χειρισμού των δεδομένων με 

τη μικρότερη δυνατή απώλεια στην ακρίβεια του εντοπισμού της πηγής μόλυνσης των 

τροφίμων, οι Zhang et al. (2013a) ανέπτυξαν μια στρατηγική συλλογής δεδομένων, η οποία 

συγκεντρώνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες για ένα σχετικά μικρό αριθμό τροφίμων που 

διακινούνται στην τελική αγορά μέσω της υπό εξέταση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τον όγκο των δεδομένων που χειρίζονται οι αλγόριθμοι. 

Μέσω της μελέτης περίπτωσης ενός συστήματος διαδικτύου των πραγμάτων και της 

εμπεριστατωμένης αξιολόγησής του, κατέδειξαν ότι η στρατηγική και οι αλγόριθμοι που 

προτείνουν βρίσκουν εφαρμογή και στην περίπτωση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

 

Ο Sonka (2014) τονίζει τη σημασία που έχει η ταχύτητα, η ποικιλομορφία και η μετέπειτα 

ανάλυση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας για το γεωργικό τομέα. Η ενοποίηση των 

δεδομένων που προέρχονται από πολυάριθμες πηγές (συνεργαζόμενες ή ακόμα και 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, κυβερνητικές οντότητες) και μέσα ("δραστηριότητα" κινητών 

τηλεφώνων, αισθητήρες), η ενοποιημένη ανάλυση των δεδομένων αυτών καθώς και η 

αναπροσαρμογή των σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας 

(προμηθευτές, πελάτες), αποτελούν προαπαιτούμενο για την αξιοποίηση των δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας στη γεωργία. Μία μεμονωμένη γεωργική εκμετάλλευση δεν είναι σε θέση 

να παράγει τον όγκο και το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών της. Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας παρέχουν πρόσβαση σε άνευ προηγουμένου 

ακριβείς πληροφορίες και δυνατότητες λήψης αποφάσεων, όταν χρησιμοποιούνται 

στοχευμένα. Ο Sonka (2014) συνοψίζει τις επιδράσεις των δεδομένων μεγάλης κλίμακας στη 

βάση του ανταγωνισμού: (1) στη δραστική μείωση του κόστους, (2) στη βελτίωση της 

ποιότητας με γνώμονα τις απαιτήσεις του πελάτη και (3) στην αναπροσαρμογή των σχέσεων 

που αναπτύσσονται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Ο τρόπος μέσω του οποίου τα δεδομένα 

μεγάλης κλίμακας μπορούν να επιδράσουν στη γεωργία δεν είναι σαφώς καθορισμένος, ίσως 

επειδή η γεωργική παραγωγή συνίσταται από βιολογικές διεργασίες, οι οποίες αν και είναι 
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δυνατό να μετρηθούν, είναι δύσκολο να ελεγχθούν και να επαναληφθούν. 

 

Οι Li and Wang (2015) ανέπτυξαν ένα βασισμένο σε δεδομένα αισθητήρων μοντέλο 

τιμολόγησης μη-επεξεργασμένων, συντηρούμενων υπό ψύξη τροφίμων. Τα δεδομένα αυτά 

συχνά είναι μη-δομημένα και μεγάλου όγκου, χαρακτηριστικά που διαθέτουν και τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας, καθώς προέρχονται από ένα δίκτυο αισθητήρων που 

καταγράφει την κίνηση και την εξέλιξη σε συνάρτηση με το χρόνο της θερμοκρασίας 

φρέσκων λαχανικών κατά μήκος μιας ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, και χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό της εναπομένουσας διάρκειας ζωής των λαχανικών, η οποία αποτελεί τη 

βάση για την τιμολόγηση των τελευταίων. Επιπλέον, τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων καθώς τα τελευταία διέρχονται από τα 

διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αριθμητική προσομοίωση που 

πραγματοποίησαν οι Li and Wang (2015) για διάφορες επιχειρησιακές συνθήκες και 

χαρακτηριστικά προϊόντων ανέδειξε τα οφέλη από την υιοθέτηση της προσέγγισής τους για 

τους εμπόρους λιανικής. Οι Li and Wang (2015) επισημαίνουν τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη καθοδηγούμενων από τα 

δεδομένα στρατηγικών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 

 

Οι McDonald and Sharrock (2015) μελέτησαν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ηλεκτρονικού εμπορίου φρούτων στην Κίνα και προέβλεψαν ότι στο εγγύς μέλλον η 

απαίτηση των καταναλωτών για ασφαλή φρούτα με βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

θα καταστήσει το παγκόσμιο εμπόριο φρούτων μια βιομηχανία εντάσεως πληροφορίας. 

Συστήματα αισθητήρων παρακολουθούν και καταγράφουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 

φρούτα αρχικά καλλιεργούνται και στη συνέχεια μεταφέρονται στον τελικό καταναλωτή. Τα 

προερχόμενα από τα συστήματα αισθητήρων δεδομένα μεγάλης κλίμακας συσχετίζονται με 

τα αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιούν οι "ηλεκτρονικοί" έμποροι σχετικά με την 

ικανοποίηση των καταναλωτών από τα φρούτα που παρέλαβαν, προκειμένου να γίνουν 

καλύτερα κατανοητές οι φυσιολογικές και οι περιβαλλοντικές παράμετροι που εξασφαλίζουν 

την παράδοση στον τελικό καταναλωτή φρούτων με τα επιθυμητά από εκείνον χαρακτηριστικά. 

 

Σύμφωνα με τους Ahearn et al. (2016) τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας μπορούν να 

ικανοποιήσουν την απαίτηση των καταναλωτών για εφαρμογή αειφόρων καλλιεργητικών 

πρακτικών και παραγωγή ασφαλών τροφίμων από μια εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελώντας 

ένα δυνητικό μέσο για τη "μετάφραση" καλών (ορθών) γεωργικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης σε αποδεδειγμένα έγκυρες 
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γενικεύσεις που αφορούν στην αειφορία της αγρο-διατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας και 

στην ασφάλεια των παραγόμενων από εκείνην τροφίμων. Οι Ahearn et al. (2016) 

επισημαίνουν τρεις κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν από την υιοθέτηση των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην οργάνωση και διοίκηση των αγρο-διατροφικών 

εφοδιαστικών αλυσίδων: (1) στις συγκεντρωτικές παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες 

ελλοχεύει ο κίνδυνος περιορισμού των διαθέσιμων στους καταναλωτές επιλογών, ειδικότερα 

στην περίπτωση των προϊόντων αειφόρου γεωργίας, (2) η γεωργική εκμετάλλευση ενδέχεται 

να πάψει να αποτελεί πηγή καινοτόμων στρατηγικών, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσής της 

στις πρακτικές που υπαγορεύονται από την κεντρική ανάλυση των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας, και (3) την πιθανή επιτάχυνση της συγκέντρωσης της γεωργικής παραγωγής. 

 

Οι Wolfert et al. (2017) προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για την "τελευταία λέξη" 

των εφαρμογών των δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην "έξυπνη" γεωργία –"έξυπνη" 

γεωργία ορίζεται ο έλεγχος της γεωργικής εκμετάλλευσης από "έξυπνες" συσκευές 

συνδεδεμένες στο διαδίκτυο– και να εντοπίσουν τις κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας στη διοίκηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στο δίκτυο 

που τις περιβάλλει, ανασκόπησαν τη βιβλιογραφία, ακολουθώντας μια δομημένη προσέγγιση 

και αναπτύσσοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης. Αναγνωρίζοντας ότι η 

πολυπλοκότητα των εφαρμογών δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην "έξυπνη" γεωργία 

προαπαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν 

διαφορετικούς ρόλους στην αλυσίδα αξίας των δεδομένων, οι Wolfert et al. (2017) 

βασίστηκαν στη σχετική με τη διοίκηση δικτύων και τις καθοδηγούμενες από τα δεδομένα 

στρατηγικές βιβλιογραφία για τη δημιουργία του εννοιολογικού πλαισίου της ανάλυσής τους. 

Πιο συγκεκριμένα δημιούργησαν το δικό τους εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης της 

βιβλιογραφίας στηριζόμενοι στο εννοιολογικό πλαίσιο των Lambert and Cooper (2000) (βλ. 

ενότητα "Ψηφιακό Εφοδιαστικό Δίκτυο"). Το πλαίσιο των Wolfert et al. (2017) είναι ένα 

σύστημα εφαρμογών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, το οποίο περιλαμβάνει τρία επιμέρους 

επίπεδα: (1) τις επιχειρηματικές διεργασίες (συμπεριλαμβάνονται η αλυσίδα δεδομένων, η 

διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης και οι διεργασίες της γεωργικής εκμετάλλευσης), (2) 

το δίκτυο των ενδιαφερόμενων μερών και (3) η διοίκηση δικτύου (συμπεριλαμβάνονται η 

οργανωσιακή και η τεχνολογική διάσταση). Οι Wolfert et al. (2017) κατέληξαν ότι η 

επίδραση των εφαρμογών των δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην "έξυπνη" γεωργία 

υπερβαίνει τα όρια της πρωτογενούς παραγωγής και ασκείται στο σύνολο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας τροφίμων. Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη των 
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καλλιεργητικών φροντίδων, στη λήψη σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακών αποφάσεων και 

στον επανασχεδιασμό επιχειρηματικών διεργασιών για τη δημιουργία επιχειρηματικών 

μοντέλων που "αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού". Το μέλλον της "έξυπνης" γεωργίας 

ίσως εκτυλιχθεί σε ένα συνεχές δύο ακραίων σεναρίων: (1) κλειστών, ιδιόκτητων 

συστημάτων στα οποία ο γεωργός (ως δικαιοπάροχος – franchiser) είναι μέρος μιας 

ενοποιημένης σε υψηλό βαθμό εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και (2) ανοικτών, 

βασισμένων σε ανοικτούς κώδικες, πρότυπα και διεπαφές, συνεργατικών συστημάτων, στα 

οποία ο παραγωγός, όπως και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος του εφοδιαστικού δικτύου, 

εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, διαθέτει την ευελιξία 

να επιλέξει τους επιχειρηματικούς εταίρους του τόσο αναφορικά με την υιοθετούμενη από 

εκείνον τεχνολογία όσο και σε σχέση με την καθεαυτή παραγωγή των τροφίμων. Η ακριβής 

θέση της "έξυπνης" γεωργίας στο συνεχές αυτό θα καθοριστεί από την περαιτέρω ανάπτυξη 

των σχετικών με τα δεδομένα και τις εφαρμογές υποδομών (πλατφόρμες και πρότυπα) και τη 

θεσμική ενσωμάτωση των υποδομών. 

 

Οι Ji et al. (2017) ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο συλλέγει και αξιοποιεί δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας, προκειμένου να λαμβάνονται περισσότερο εμπεριστατωμένες αποφάσεις 

αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Οι Ji et al. 

(2017) δημιούργησαν ένα δίκτυο Bayes στο οποίο εισήγαγαν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας 

της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και τις συνεπαγόμενες από αυτά πληροφορίες 

ανατροφοδότησης και γνώσεις ειδικών, ούτως ώστε να προβλέψουν τα ζητούμενα από την 

αγορά τρόφιμα. Έπειτα για την παραγωγή των εν λόγω τροφίμων επιλέγονται και 

συνδυάζονται, μέσω ενός γραφήματος συμπερασμάτων, οι διεργασίες που επιτυγχάνουν την 

παραγωγή βέλτιστης ποιότητας τροφίμων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι Ji et al. (2017) 

δεν τεκμηριώνουν με βάση τη βιβλιογραφία το προτεινόμενο από εκείνους μοντέλο, ούτε 

περιγράφουν ικανοποιητικά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας που εισάγουν στο δίκτυο Bayes. Οι Ji et al. (2017) διατείνονται ότι τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας βελτιώνουν την ικανότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων 

τροφίμων να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους και να δημιουργούν αξία 

προσαρμόζοντας και προσφέροντας σε εκείνους τα τρόφιμα που επιθυμούν σε πραγματικό 

χρόνο. Η γνώση που ενυπάρχει "κρυμμένη" μέσα στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας μπορεί να 

συνδράμει στη βελτιστοποίηση του συνόλου των επιχειρησιακών διεργασιών που αφορούν 

στην απόκτηση προμηθειών, στην παραγωγική διαδικασία και στο μάρκετινγκ, επηρεάζοντας 

τη σχεδίαση, την οργάνωση και τη διοίκηση των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων. 
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8 Διαδίκτυο  των  Πραγμάτων  
 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things) γεννήθηκε τη στιγμή που τα συνδεδεμένα 

στο διαδίκτυο αντικείμενα υπερέβησαν αριθμητικά τους αντίστοιχα συνδεμένους ανθρώπους, 

γεγονός που τοποθετείται χρονικά μεταξύ των ετών 2008-2009 (Dave, 2011). Ο εν λόγω όρος 

πρωτοεμφανίστηκε στη βιβλιογραφία το 2009 (Ashton, 2009), προκειμένου να περιγράψει τη 

σύνδεση φυσικών αντικειμένων στο διαδίκτυο, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 

συνδεσιμότητας, στην οποία ενσωματώνονται αισθητήρες. Πλέον, το διαδίκτυο των 

πραγμάτων επεκτείνεται διαρκώς, συμπεριλαμβάνοντας στο πεδίο εφαρμογών του όλο και 

περισσότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας (Nukala et al., 2016). 

 

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη σύλληψη του διαδικτύου των πραγμάτων είναι η διάχυτη 

παρουσία στο φυσικό κόσμο "πραγμάτων", όπως ετικέτες RFID, αισθητήρες, ενεργοποιητές, 

"έξυπνα" τηλέφωνα κ.τ.λ., τα οποία μέσω συστημάτων μοναδικής διευθυνσιοδότησης είναι 

σε θέση να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται με τους "γείτονές" τους, 

προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχο (Giusto et al., 2010). 

 

Οι Atzori et al. (2010) προσδίδουν και μια θεωρητική διάσταση στο διαδίκτυο των 

πραγμάτων, προσεγγίζοντάς τό ως μια εννοιολογική δομή που είναι αποτέλεσμα σύγκλισης 

τριών μερικώς επικαλυπτόμενων οραμάτων: (1) ενός προσανατολισμένου στη σημασιολογία, 

(2) ενός προσανατολισμένου στο διαδίκτυο, και (3) ενός προσανατολισμένου στα 

"πράγματα". Η πραγμάτωση του διαδικτύου των πραγμάτων δημιουργεί εκείνη τη φυσική 

αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ανάπτυξη ανεξάρτητων, συνενωμένων υπηρεσιών και 

εφαρμογών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτόνομης συλλογής δεδομένων, 

μεταφοράς συμβάντων, συνδεσιμότητας δικτύου και διαλειτουργικότητας. Βασική 

συνεισφορά του διαδικτύου των πραγμάτων είναι η βελτίωση της ορατότητας των 

αντικειμένων, δηλαδή της ιχνηλασιμότητας και της επίγνωσης της τρέχουσας θέσης και 

κατάστασής τους. Κεντρικά συστατικά στοιχεία του διαδικτύου των πραγμάτων αποτελούν: 

(1) η τεχνολογία RFID, μέσω της οποίας ιχνηλατούνται τα "πραγμάτα", εντοπίζεται η 

τρέχουσα θέση τους και επιτυγχάνεται η μοναδική διεθυνσιοδότησή τους, και (2) τα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τα οποία "ενημερώνουν" για την κατάσταση "των 

πραγμάτων". Η σε πραγματικό χρόνο επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται από τα 

συστήματα RFID και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων καθιστά εφικτή την παρακολούθηση 

σχεδόν του συνόλου των συνδέσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον η ταχεία, έγκαιρη 

και ακριβής απόκτηση σχετικών με το προϊόν πληροφοριών επιτρέπει στο σύνολο της 



Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

55 

 

εφοδιαστικής αλυσίδας να ανταποκρίνεται σε πολύπλοκες και μεταβαλλόμενες αγορές το 

συντομότερο δυνατό. Δεδομένα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων που μεταφέρουν τα 

αγαθά συνδυάζονται με δεδομένα που αφορούν στον τύπο και την κατάσταση των αγαθών, 

προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το χρόνο παράδοσης των αγαθών, 

ενδεχόμενες καθυστερήσεις και σφάλματα Η πραγμάτωση του διαδικτύου των πραγμάτων 

προαπαιτεί την ενοποίηση ενός συνόλου τεχνολογικών και επικοινωνιακών λύσεων, όπως 

τεχνολογίες αναγνώρισης και ιχνηλάτισης, ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και 

ενεργοποιητών, εξελιγμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και συστήματα κατανεμημένης 

ευφυΐας για "έξυπνα" αντικείμενα, ενώ η πραγματική εξέλιξή του είναι συνυφασμένη με 

συνεργιστικές δραστηριότητες διαφορετικών γνωστικών πεδίων, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η 

πληροφορική, η ηλεκτρονική και οι κοινωνικές επιστήμες (Atzori et al., 2010). 

 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων συνεπώς συνιστά μια σύνθεση τεχνολογιών: (1) της 

υπολογιστικής νέφους, η οποία διεκπεραιώνει υπολογιστικές και αναλυτικές εργασίες στα 

συλλεχθέντα από τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων δεδομένα μεγάλης κλίμακας, ενώ παρέχει 

κεντρική πρόσβαση στις απορρέουσες από τις προαναφερόμενες εργασίες υπηρεσίες, (2) των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας, τα οποία αναλυόμενα και επεξεργαζόμενα από αλγορίθμους 

δημιουργούν εφαρμόσιμη στη λήψη αποφάσεων γνώση, (3) των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων, και (4) της τεχνολογίας RFID, η οποία απετέλεσε το θεμέλιο λίθο για την 

ανάπτυξη του διαδικτύου των πραγμάτων. Οι τεχνολογίες αυτές υιοθετούνται από τη 

βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη ποιότητα των 

τροφίμων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνεργασία των εταίρων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων για την αξιοποίηση των προερχόμενων από τα ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων δεδομένων και η διοίκηση των πληροφοριών που εξάγονται από 

τελευταία είναι καίριας σημασίας για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Nukala et al., 2016). 

 

Ο όγκος και οι αμοιβαίες συσχετίσεις των δεδομένων αυτών καθώς και οι απαιτήσεις που 

αφορούν στη συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο, 

καθιστούν ανεπαρκείς τις "παραδοσιακές" αρχιτεκτονικές και υποδομές πληροφορικής 

τεχνολογίας. Αν για το διαδίκτυο των πραγμάτων οι τεχνολογίες RFID και ασύρματων 

δικτύων αναγνώρισης απετέλεσαν τα θεμέλιά του, ο συγκερασμός της υπολογιστικής νέφους 

και των δεδομένων μεγάλης κλίμακας επέτρεψαν την ανάπτυξή του (Chen et al., 2014). Τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας δημιουργούν ένα δίκτυο πληροφοριών που υποστηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία του δικτύου αυτού είναι η ενοποίηση των 

τεχνολογιών RFID και των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με την αντίστοιχη της 

υπολογιστικής νέφους, με απώτερο σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων που περιέχουν οι 

ετικέτες και καταγράφουν οι αισθητήρες και τη διάχυση των πληροφοριών που εξάγονται από 

την επεξεργασία των δεδομένων στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Nukala et al., 2016). 

 

Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας που δημιουργεί το διαδίκτυο των πραγμάτων, διαθέτουν δύο 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα "κοινά" δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας: 

1. ισχυρή συσχέτιση χρόνου και χώρου 

Στο διαδίκτυο των πραγμάτων κάθε συσκευή συλλογής δεδομένων βρίσκεται 

τοποθετημένη σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία και κάθε δεδομένο λαμβάνει 

χρονοσήμανση. Η ισχυρή συσχέτιση χρόνου και χώρου είναι μια σημαντική ιδιότητα 

των δεδομένων του διαδικτύου των πραγμάτων. Ο χρόνος και ο χώρος είναι δύο 

παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων. 

2. μόνο ένα μικρό ποσοστό από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μπορεί να αξιοποιηθεί 

Στο διαδίκτυο των πραγμάτων τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και μεταδίδονται 

περιλαμβάνουν μεγάλα ποσοστά θορύβου. Τα πλέον πολύτιμα δεδομένα είναι εκείνα 

που αποκλίνουν από τις συνήθεις "συνθήκες"  (Chen et al., 2014). 

 

Η αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της 

ποιότητας των τροφίμων, οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων διαδικτύου των πραγμάτων 

που συνεισφέρουν στην παρακολούθηση, στην ανάλυση και στη διοίκηση των εφοδιαστικών 

αλυσίδων τροφίμων (Zhang et al., 2013). 

 

Η διοίκηση logistics απετέλεσε τον πρώτο τομέα της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, στον 

οποίο το διαδίκτυο των πραγμάτων αξιοποιήθηκε, με άμεσα αποτελέσματα τη μείωση του 

κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι Wang and Zhang (2014) ανέπτυξαν ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας 

των τροφίμων, βασισμένο στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του διαδικτύου των πραγμάτων: (1) 

τη συνδεσιμότητα οποιουδήποτε προσώπου ή "πράγματος" χωρίς χρονικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς, (2) την αλληλεπίδραση μεταξύ των "πραγμάτων" και μεταξύ 

"πραγμάτων" και ανθρώπων, και (3) την ευφυή ικανότητα αντίληψής του. Το σύστημα των 
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Wang and Zhang (2014) περιλαμβάνει τρία επίπεδα: (1) το επίπεδο των αισθητήρων, το οποίο 

αποτελείται από αισθητήρες, ετικέτες και συσκευές ανάγνωσης RFID, και τους 

ηλεκτρονικούς κωδικούς των προϊόντων (Electronic Product Code – EPC), (2) το επίπεδο του 

δικτύου επικοινωνίας-διάχυσης των δεδομένων, και (3) το επίπεδο της εφαρμογής, το οποίο 

διασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα. Η συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων, ο καθορισμός επιτρεπτών τιμών των παραμέτρων και η εκπομπή σημάτων 

κινδύνου όταν παρατηρείται απόκλιση από αυτές, ο εικονικοποιημένος απομακρυσμένος 

έλεγχος, η ανταλλαγή πληροφοριών που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων, και η 

ιχνηλάτιση των προαναφερόμενων πληροφοριών συνιστούν τις λειτουργικότητες του 

συστήματος. Η ακολουθούμενη για τη διαχείριση των σχετικών με την ασφάλεια των 

τροφίμων πληροφοριών διαδικασία είναι οι εξής: (1) το προϊόν ταυτοποιείται αποστέλλοντας 

τις στατικές πληροφορίες του στις συσκευές ανάγνωσης RFID και εν συνεχεία αποστέλλει τις 

δυναμικές πληροφορίες που συλλέγει μέσω των αισθητήρων στον κόμβο-αποδέκτη, (2) οι 

πληροφορίες λαμβάνουν την κατάλληλη για τη διάχυση μέσω του δικτύου επικοινωνίας 

μορφή, (3) οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στο χρήστη, και (4) 

οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος για δυνητική 

μελλοντική αξιοποίηση. 

 

Οι Xiaorong et al. (2015) εντοπίζουν την πραγματική αξία του διαδικτύου των πραγμάτων 

στην επανάσταση που επιφέρει στον τρόπο που διεξάγεται το επιχειρείν, επικεντρώνοντας 

στον τρόπο λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων. Οι Xiaorong et al. (2015) 

προτείνουν μια καινοτόμο αρχιτεκτονική για το διαδίκτυο των πραγμάτων ικανή να 

παρακολουθεί και να ιχνηλατεί τα αγρο-διατροφικά προϊόντα καθώς αυτά παράγονται και 

συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται, και καταναλώνονται. Το 

διαδίκτυο των πραγμάτων παρέχει στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας πραγματικού χρόνου 

ορατότητα και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη, ευφυή, ανάληψη δράσεων προκειμένου τα 

τρόφιμα να χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, να προετοιμάζονται υπό 

τις βέλτιστες συνθήκες και να παραδίδονται εγκαίρως στον καταναλωτή. Για την 

πραγμάτωση του διαδικτύου των πραγμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων 

απαιτούνται: (1) συσκευές πεδίου (κόμβοι ασύρματων δικτύων αισθητήρων, ετικέτες και 

συσκευές ανάγνωσης RFID, τερματικά διεπαφών χρήστη κ.α.), οι οποίες συγκροτούν το 

επίπεδο της "αίσθησης", ταυτοποιώντας τα "πράγματα" και ελέγχοντας τις συνθήκες υπό τις 

οποίες αυτά βρίσκονται, (2) ένα σύστημα-ραχοκοκαλιά (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές 

ιστού, τερματικά συνδεδεμένα σε ένα κατανεμημένο δίκτυο υπολογιστών, κ.α.) που συνιστά 
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το επίπεδο της εφαρμογής παρέχοντας πρόσβαση στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

λειτουργικότητες της εφαρμογής, και (3) ένας συνδυασμός ετερογενών ενσύρματων και 

ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών (δίκτυα WiFi, ethernet, κινητής τηλεφωνίας, 

δορυφόρων, κ.α.), που συνιστά το επίπεδο της επικοινωνίας. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί 

απόκλιση από το ενδεικνυόμενο εύρος θερμοκρασιών διατήρησης των τροφίμων κατά τη 

μεταφορά τους, είτε ειδοποιούνται σχετικά τα αρμόδια άτομα, όπως ήδη εκτενώς 

αναπτύχθηκε στην ενότητα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, είτε το σύστημα 

επαναφέρει αυτόματα τη θερμοκρασία εντός των προκαθορισμένων ορίων. Παράλληλα 

επισημαίνει το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας στο οποίο παρατηρήθηκε η εν λόγω 

δυσλειτουργία. Επιπλέον το σύστημα είναι σε θέση να υποδείξει τη βέλτιστη διαδρομή για 

την έγκαιρη παράδοση των τροφίμων στον καταναλωτή. 

 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων μετατρέπει αναλογικές, στατικές, αμετακίνητες πληροφορίες 

του υλικού κόσμου σε ψηφιακούς, δυναμικούς, μετακινήσιμους πόρους, δυνητικά 

διαθέσιμους σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθιστώντας εφικτή τη μετατροπή των φυσικών 

αντικειμένων σε ψηφιακά τεχνουργήματα, με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να 

αλληλεπιδράσει. Συνιστά ένα μέσο για το μετασχηματισμό ενός υλικού αγαθού σε ρευστή, 

δυναμικά επαναδιαρθρώσιμη, ελκυστική προσφορά υπηρεσίας, στην οποία ενσωματώνονται 

εξατομικευμένες καταναλωτικές ανάγκες. Οι Ng and Wakenshaw (2017) υποστηρίζουν ότι η 

προσέγγισή τους για το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι σε σύμπνοια με τη θεωρία της 

"λογικής της κυρίαρχης υπηρεσίας" (service-dominant logic) (Vargo and Lusch, 2004
.
 2008), 

σύμφωνα με την οποία όλα τα προϊόντα (είτε πρόκειται για υλικά αγαθά, είτε για υπηρεσίες) 

κομίζουν στον πελάτη μια χρησιμότητα την οποία αποκαλούν "υπηρεσία". Οι Ng and 

Wakenshaw (2017) προτείνουν ως αντικείμενο επιστημονικής έρευνας την επίδραση του 

διαδικτύου των πραγμάτων στην έρευνα μάρκετινγκ. Τα δυνητικά ερευνητικά ερωτήματα 

αφορούν στις διεπαφές του μάρκετινγκ με τουλάχιστον ένα από τα επιστημονικά πεδία που 

συγκροτούν το διαδίκτυο των πραγμάτων. Το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί "ένα 

σύστημα μοναδικά αναγνωρίσιμων και συνδεδεμένων μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου 

συστατικών μερών, ικανό να αναπαριστά και να προσβαίνει εικονικά τα μέρη αυτά, 

δημιουργώντας μια ομοιάζουσα με το διαδίκτυο δομή, προκειμένου, μέσω των 

δεδομένων/πληροφοριών που ρέουν σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στα συστατικά μέρη, το 

σύστημα να τα εντοπίζει, να τα αισθάνεται και/ή να τα λειτουργεί από απόσταση, με 

αποτέλεσμα το σύστημα στο σύνολό του να είναι ικανό να αυξηθεί για να επιτύχει 

μεγαλύτερη ποικιλία αποτελεσμάτων με ένα δυναμικό και ευέλικτο τρόπο". Το διαδίκτυο των 



Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

59 

 

πραγμάτων προσφέρει στους ερευνητές μάρκετινγκ τη δυνατότητα να κατανοήσουν όσο ποτέ 

άλλοτε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς θα κυριαρχείται από σε πραγματικό χρόνο 

δημιουργούμενα από τα "πράγματα" δεδομένα μεγάλης κλίμακας που αφορούν στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών (Ng and Wakenshaw, 2017). 

 

Πίνακας 8: Ο βελτιστοποιητικός ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων στις συνδέσεις μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας φρέσκων αγροτικών προϊόντων (Gu and Jing, 2011) 

Συνδέσεις εφοδιαστικής αλυσίδας Βελτιστοποιητικός ρόλος διαδικτύου των πραγμάτων 

Προμηθευτές 

  

Αποδοτικός προγραμματισμός παραγωγής και μείωση αποθεμάτων 

Βελτίωση στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη 

Παρακολούθηση των προϊόντων, έγκαιρη ανάκληση προϊόντων 

αμφισβητήσιμης ποιότητας, απόκτηση από τους πελάτες πληροφοριών 

ανατροφοδότησης 

Παραγωγή βάση των αναγκών, ορθολογική κατανομή ανθρώπινων 

πόρων και υλικών παραγωγής 

Μείωση κόστους διανομής και μεταφοράς, βελτίωση του ποσοστού 

χρησιμοποίησης του εξοπλισμού 

Μεταφορείς Αυτόματη αναγνώριση, ταξινόμηση και εκκαθάριση προϊόντων 

Παρακολούθηση των προϊόντων σε όλο το μήκος του δρομολογίου τους 

με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειάς τους κατά τη μεταφορά 

Βελτίωση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της παράδοσης 

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

Λιανέμποροι Μείωση των διατηρούμενων αποθεμάτων (ασφαλείας) 

Παρακολούθηση των προϊόντων και ελάττωση των περιπτώσεων φθοράς, 

απώλειας, εσφαλμένης τοποθέτησης και κλοπής 

Βελτίωση της αποδοτικότητας μεταφοράς και μείωση του λειτουργικού 

κόστους 

Καταναλωτές Εξατομικευμένη, μειωμένου χρόνου αναζήτησης και αναμονής αγορά 

Απόκτηση περισσότερης πληροφόρησης αναφορικά με τα προϊόντα και 

τους μεταποιητές 

Καλύτερη μετά την πώληση εξυπηρέτηση 

Προνομιακές τιμές αγοράς 
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9 Συμπεράσματα  
 

Η εργασία πρότεινε ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση εφοδιαστικών δικτύων 

τροφίμων που φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην αποτελεσματική παράδοση ασφαλών τροφίμων 

στον τελικό καταναλωτή. Η υλοποίηση του θεωρητικού αυτού πλαισίου αφενός μεν 

διασφαλίζει τον αυτονομημένο έλεγχο της ροής των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, αφετέρου δε επιτρέπει στον ανθρώπινο παράγοντα να έχει πρόσβαση στα σχετικά 

με τη ροή των αγαθών δεδομένα. 

 

Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που 

επωμίζονται την υλοποίηση του θεωρητικού πλαισίου είναι: (1) η τεχνολογία RFID που 

επιφορτίζεται την ταυτοποίηση-αναγνώριση και τον εντοπισμό της θέσης των αγαθών καθώς 

αυτά μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) τα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση των συνθηκών υπό τις οποίες τα αγαθά 

μετακινούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (3) τα κοινωνικά μέσα και οι 

διαδικτυακές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που επιτυγχάνουν την επικοινωνία του 

ανθρώπου με το "σύστημα", (4) η ανάλυση των προερχόμενων από την τεχνολογία RFID και 

τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας συνεισφέρει στη λήψη των 

σχετικών με τη ροή των αγαθών αποφάσεων, και (5) η υπολογιστικής νέφους αποτελεί το 

συνδετικό κρίκο των τεχνολογιών και εφαρμογών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του 

θεωρητικού πλαισίου για τη μοντελοποίηση εφοδιαστικών δικτύων τροφίμων και παρέχει 

τους αναγκαίους υπολογιστικούς πόρους για τη αποθήκευση, ανάλυση και διάχυση των 

σχετικών με τη ροή των αγαθών πληροφοριών. Το διαδίκτυο των πραγμάτων, αποτελώντας 

μια σύνθεση της υπολογιστικής νέφους, της τεχνολογίας RFID, των ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων και των δεδομένων μεγάλης κλίμακας, αναδύεται ως μια εξαιρετική προοπτική 

για την πλήρη αυτονόμηση της ροής των αγαθών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ειδικότερα, όσο αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων πιστοποιείται ότι η υλοποίηση 

του διαδικτύου των πραγμάτων επιτυγχάνει την αποτελεσματική παράδοση ασφαλών 

τροφίμων στους καταναλωτές. 

 

Η βιβλιογραφία πιστοποιεί τη θετική επίδραση της πληροφορικής τεχνολογίας στην 

ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας και τις συνεπακόλουθες από την τελευταία ευεργετικές 

συνέπειες για την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 

να εξειδικευτεί στην επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων στην ενοποίηση εφοδιαστικής 

αλυσίδας και τις συνεπακόλουθες από την τελευταία ευεργετικές συνέπειες για την απόδοση 
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της εφοδιαστικής αλυσίδα. Ένα εξίσου ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης αποτελεί η έρευνα 

των συνεργειών ανάμεσα στις παραδοσιακές μορφές διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και το 

διαδίκτυο των πραγμάτων.  
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