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Περίληψη 

Τα τελευταία 10 χρόνια παρουσιάζεται μια συνεχής αναζήτηση νέων μεθόδων που 

θα διευκολύνουν την ζωή μας. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι αρωγός στην 

προσπάθεια αυτή, με αποτέλεσμα να μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Ένα από τα 

μεγαλύτερα projects του IoT λοιπόν είναι το Έξυπνο Σπίτι. Ήδη έχουν γίνει πολλές 

μελέτες και το εγχείρημα αυτό είναι σε εφαρμογή, ωστόσο οικονομικά κριτήρια 

κωλυσιεργούν την χρήση του στα νοικοκυριά. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι μια οικονομικά πιο προσιτή 

προσέγγιση του έξυπνου σπιτιού. Με βάση αυτό σχεδιάζεται ένα περιβάλλον, φιλικό προς 

τον χρήστη, για την εύκολη διαχείριση και διαμόρφωση του έξυπνου σπιτιού. Ειδικότερα 

παρουσιάζει την διαχείριση του φωτισμού και της θέρμανσης με έναν οικονομικό και 

καινοτόμο τρόπο. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η παρουσίαση όλων των τεχνολογιών 

που διέπουν το έξυπνο σπίτι αναλύοντας τα πλεονεκτήματά τους και την συνεισφορά τους 

στην καθημερινότητά μας.  

Με βάση αυτά υλοποιείται ένα σύστημα και τίθεται σε εφαρμογή για 24 ώρες, 

παρουσιάζοντας τα ευρήματά του. Στην συνέχεια γίνεται σχολιασμός αυτών και σύγκριση 

με άλλα παρόμοια συστήματα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Έξυπνο Σπίτι, Περιβάλλον Έξυπνου 

Σπιτιού, Έλεγχος Έξυπνου Φωτισμού, Έλεγχος Έξυπνου Θερμοστάτη. 
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Abstract 

In the past 10 years, there has been a continuous research for new methods that will 

facilitate our lives. The Internet of Things is an assistant to this endeavor, thus it enters in 

our daily routine. One of the greatest projects of IoT is therefore the Smart House. Several 

studies have already been carried out and this project is in place, however, economic 

criteria for the employment of households. 

The purpose of this research is an economically more affordable approach to the 

smart home. Based on this, a user-friendly environment is designed for the easy 

management and configuration of the smart home. In particular, it presents the 

management of lighting and heating in an economical and innovative way. 

The goal of this research is to present all the technologies that govern the smart 

home, analyzing their advantages and their contribution to our daily routine. 

Based on this, a system is implemented and put in place for 24 hours, presenting 

its findings. Then annotating them and comparing them with other similar systems. 

 

Keywords: Internet of Things, Smart Home, Smart Home Environment, Smart 

Lighting Control, Smart Thermostat Control. 



6 
 

Πρόλογος – Ευχαριστίες 

« Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την καθημερινή 

υποστήριξή τους κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αυτής όπως και καθ΄όλη 

την διάρκεια των σπουδών μου. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου, 

επίκουρο καθηγητή κ. Ψάννη, ο οποίος με εμπιστεύθηκε και με υποστήριξε πλήρως κατά 

την διάρκεια της. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας για την σωστή καθοδήγηση και τις συμβουλές τους. » 

 

 



7 
 

Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή                                                                                                                              13 
 

1.1. Έννοιες και ορισμοί                                                                                                           13 

1.2. Σημαντικότητα του θέματος                                                                                      14 

1.3. Σκοπός και Στόχος της έρευνας                                                                               14 

1.4. Δομή της διπλωματικής                                                                                             15 
 

2. Τεχνολογίες του Έξυπνου Σπιτιού                                                                                  16 
 

2.1. Radio-frequency Identification (RFID)                                                                   16 

2.1.1. Ιστορική εξέλιξη                                                                                           16 

2.1.2. Τα μέρη ενός συστήματος RFID                                                                  16 

2.1.3. Λειτουργία ενός συστήματος RFID                                                              17 

2.2. Κίνδυνοι από την χρήση RFID                                                                                 18 

2.2.1. Ανέπαφες τραπεζικές συναλλαγές                                                                18 

2.2.2. Υποκλοπή στοιχείων μέσω RFID                                                                 19 

2.2.3. Τρόποι προστασίας                                                                                        19 

2.3. Wireless Sensors Network (WSN)                                                                           20 

2.3.1. Ιστορική εξέλιξη                                                                                           20 

2.3.2. Τα μέρη ενός συστήματος WSN                                                                   20 

2.3.3. Λειτουργία ενός συστήματος WSN                                                              21 

2.4. Κίνδυνοι από την χρήση WSN                                                                                   21 

2.4.1. Τρόποι προστασίας                                                                                         21 

2.5. Bluetooth                                                                                                                   22 

2.6. ZigBee                                                                                                                      22 

2.7. Σύγκριση των Bluetooth και ZigBee                                                                      23 

 

3. Εφαρμογές του Smart Home                                                                                                       25 

 

3.1. Ενέργεια                                                                                                                  25 

3.2. Εντοπισμός Κίνησης                                                                                              27 

3.3. Διαχείριση Smart Home με ανίχνευση συναισθημάτων                                        28 

3.4. Αναγνώριση Προτύπων                                                                                         30 

3.5. Έξυπνο Ψυγείο                                                                                                       30 

3.6. Έξυπνο Πλυντήριο Ρούχων                                                                                    32 

3.7. Έξυπνα Έπιπλα                                                                                                       32 

3.8. Έξυπνος Θερμοστάτης                                                                                           33 

3.9. Έλεγχος Φωτισμού                                                                                                 35 

3.9.1. Έλεγχος Φωτισμού βασισμένος στο NFC                                                  35 

3.9.2. Έλεγχος Φωτισμού σύμφωνα με τα καιρικά φαινόμενα                             36 

 

 

 

 



8 
 

4. Ασφάλεια στο Έξυπνο Σπίτι                                                                                            38 

 

4.1. Γενικά                                                                                                                     38 

4.2. Ζητήματα ασφάλειας στην παρακολούθηση μέσω καμερών                                            39 

4.3. Αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε Blockchain                                                     40 

4.4. Λογικοί αλγόριθμοι για την ασφάλεια στο SH                                                      40 

4.5. Προσεγγίσεις ασφάλειας ενός SH χρησιμοποιώντας Arduino                               42 

 

5. Διαχείριση περιβάλλοντος έξυπνου σπιτιού με βάση IoT                                            43 

 

5.1. Έξυπνη διαμόρφωση έξυπνου περιβάλλοντος                                                       43 

5.2. Έξυπνη διαμόρφωση έξυπνου περιβάλλοντος με το Node-RED                           44 

5.3. Εγκατάσταση Node-RED                                                                                       45 

5.3.1. Εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα                                                       45 

5.3.2. Εγκατάσταση σε συσκευή                                                                           46 

5.4. Ο editor του Node-RED                                                                                         47 

5.5. FRED                                                                                                                      47 

 

6. Προτεινόμενο σύστημα                                                                                                 48 

 

6.1. Χρήση του Scheduler                                                                                             49 

6.2. Προτεινόμενος έλεγχος φωτισμού                                                                         50 

6.3. Προτεινόμενος έλεγχος θερμοστάτη                                                                      55 

6.4. Interface του χρήστη                                                                                              56 

6.5. Αποτελέσματα της έρευνας                                                                                    58 

 

7. Συμπεράσματα                                                                                                              60 

 

7.1. Πλεονεκτήματα του συστήματος                                                                           60 

7.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις                                                                                        60 

 

Βιβλιογραφίες                                                                                                                             61 

  

 

 

 

 



9 
 

 

 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1.1: Έξυπνο Σπίτι ……...…………………………………..………………………..... 1 

Εικόνα 2.1: Λογότυπο του RFID …………………………………..…………………………. 4 

Εικόνα 2.2: Τα μέρη ενός RFID ……………………………………………………………… 5 

Εικόνα 2.3: Υλικό προστασίας για κάρτες RFID (Cryptalloy) ………………………………. 4 

Εικόνα 2.4: Λογότυπο του WSN …………………………………………………………….. 5 

Εικόνα 2.5: Αρχιτεκτονική ενός συστήματος WSN …………………………………………. 6 

Εικόνα 2.6: Λογότυπο του Bluetooth ………………………………………………………… 7 

Εικόνα 2.7: Λογότυπο του ZigBee …………………………………………………………… 8 

Εικόνα 3.1: Σκοποί και ωφέλειες των τεχνολογιών SH …………………………………...… 13 

Εικόνα 3.2: Κοινωνικά ευσυνείδητο πρωτόκολλο αναμετάδοσης της ενέργειας ………….. 14 

Εικόνα 3.3: Συνολική κατανάλωση ενέργειας / ώρα της ημέρας …………………………… 14 

Εικόνα 3.4: Καταστάσεις της πόρτας σύμφωνα με τους αισθητήρες της προσέγγισης ……. 15 

Εικόνα 3.5: Χαρακτηριστικά φορητής συσκευής Koala …………………………………… 16 

Εικόνα 3.6: Διάγραμμα αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής …………………………………. 16 

Εικόνα 3.7: Αρχιτεκτονική συστήματος Smart Home 2.0 ………………………………….. 17 

Εικόνα 3.8: Εξοπλισμός Smart Home 2.0 …………………………………………………… 17 

Εικόνα 3.9: Αναλυτική παρουσίαση συστήματος Face Recognition ………………………. 18 

Εικόνα 3.10: Περιβάλλον εφαρμογής κινητού για το έξυπνο ψυγείο ………………………. 19 

Εικόνα 3.11: Αναγνώριση θέσης του αυγού στο ψυγείο …………………………………… 19 

Εικόνα 3.12: Οι τέσσερις τεχνικές αλληλεπίδρασης του FUrniTURE ……………………... 20 

Εικόνα 3.13: Σύστημα ελέγχου φωτισμού NFC με βάση τον κάθε χρήστη ………………… 24 

Εικόνα 3.14: RGB Clustering ………………………………………………………………. 25 

Εικόνα 3.15: Σύστημα ελέγχου φωτισμού με FISHEYE …………………………………… 25 

Εικόνα 4.1: Smart Home Security ………………………………………………………….. 26 

Εικόνα 4.2: Επιθέσεις ασφάλειας σε περιβάλλον έξυπνου σπιτιού ………………………… 27 

Εικόνα 4.3: Προτεινόμενη τοπολογία βιντεοπαρακολούθησης …………………………….. 28 

Εικόνα 4.4: Κάτοψη του στούντιο με τις θέσεις αισθητήρων ………………………………. 29 

Εικόνα 4.5: Block diagram του προτεινόμενου συστήματος ασφάλειας …………………… 30 

Εικόνα 5.1: Παράδειγμα χρήσης επεκτάσεων ClickScript …………………………………. 31 



10 
 

Εικόνα 5.2: Το logo του Node-RED ………………………………………………………… 32 

Εικόνα 5.3: Το logo του Node.js ……………………………………………………………. 33 

Εικόνα 5.4: Το logo του JSON ……………………………………………………………… 33 

Εικόνα 5.5: Εντολή εγκατάστασης Node-RED …………………………………………….. 34 

Εικόνα 5.6: Εντολή εγκατάστασης σε Arduino …………………………………………….. 34 

Εικόνα 5.7: Το περιβάλλον του Node-RED …………………………………………………. 35  

Εικόνα 6.1: Το προτεινόμενο σύστημα …………………………………………………...… 48 

Εικόνα 6.2: Τα settings του scheduler ……………………………………………………… 49 

Εικόνα 6.3: Το node του scheduler …………………………………………………………. 50 

Εικόνα 6.4: Τα settings του Openweathermap ……………………………………………… 50 

Εικόνα 6.5: Μεταβλητές από δελτίο καιρού ………………………………………………… 51 

Εικόνα 6.6: Function για την ρύθμιση χρώματος της λάμπας ……………………………… 52 

Εικόνα 6.7: Το node του Suncalc …………………………………………………………… 52 

Εικόνα 6.8: Function για την ρύθμιση της κατανάλωσης της λάμπας ……………………… 53 

Εικόνα 6.9: Η Έξυπνη Λάμπα ………………………………………………………………. 53 

Εικόνα 6.10: Function για την ρύθμιση της κατανάλωσης …………………………………. 54 

Εικόνα 6.11: Όλες οι αποχρώσεις της λάμπας ……………………………………………… 55 

Εικόνα 6.12: Function για την ρύθμιση του θερμοστάτη …………………………………… 56 

Εικόνα 6.13: Το θερμόμετρο ………………………………………………………………... 56 

Εικόνα 6.14: Το περιβάλλον ελέγχου του φωτισμού και της κατανάλωσης ………………... 57 

Εικόνα 6.15: Το μενού για την επιλογή της κάθε εφαρμογής ……………………………… 58 

Εικόνα 6.16: Το περιβάλλον ελέγχου του θερμοστάτη και της θερμοκρασίας …………….. 58 

Εικόνα 6.17: Μετρήσεις κατανάλωσης της ισχύς του ρεύματος …………………………… 59 

Εικόνα 6.18: Μετρήσεις Θερμοστάτη ………………………………………………………. 59 

Εικόνα 6.19: Αλλαγή θερμοκρασίας του θερμοστάτη ………………………………………. 60 

  



11 
 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1: Σύγκριση των Bluetooth και ZigBee ……………………………………………. 9 

Πίνακας 2: Προδιαγραφές 4 διαφορετικών έξυπνων θερμοστατών ………………………… 21 

Πίνακας 3: Σύγκριση λειτουργιών διάφορων θερμοστατών ……………………………….. 22 

Πίνακας 4: Κατανάλωση ισχύς αναλόγως το χρώμα της λάμπας …………………………... 54  



12 
 

  



13 
 

1. Εισαγωγή 

 

Η έννοια «αυτοματοποιημένο / έξυπνο σπίτι» αρχικά συστήθηκε πριν από περίπου 80 

χρόνια και αντιμετωπίζει διαφορετικούς τεχνικούς περιορισμούς από τότε. Η πρωτοβουλία 

αυτή επιτρέπει στους συνδρομητές της να αποκτήσουν απομακρυσμένη διαχείριση και 

παρακολούθηση διαφορετικών συσκευών στο σπίτι τους από οπουδήποτε μέσω ενός 

smartphone ή μέσω του διαδικτύου χωρίς περιορισμούς φυσικής απόστασης. [1] 

 

 

Εικόνα 1.1: Έξυπνο Σπίτι 

 

1.1 Έννοιες και ορισμοί 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) προβλέπει συνολική συγχώνευση πολλών πραγμάτων 

αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως ραχοκοκαλιά του συστήματος επικοινωνίας για τη δημιουργία 

μιας έξυπνης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των γύρω αντικειμένων. Αποτελεί 

λοιπόν ένα παγκόσμιο δίκτυο με μοναδικά διευθυνσιοδοτούμενα διασυνδεδεμένα αντικείμενα. 

Είναι μια διασύνδεση που ανιχνεύει και ενεργοποιεί συσκευές, όπως επίσης παρέχει και τη 

δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε όλες τις πλατφόρμες μέσω ενός ενιαίου 

πλαισίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας για την 

ενεργοποίηση καινοτόμων εφαρμογών. Παρά το γεγονός ότι Διαδίκτυο των Πραγμάτων φέρνει 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες επικοινωνίας για έξυπνο 

δίκτυο και τις εφαρμογές smart home, αυτές οι εφαρμογές είναι ακόμα πολύ σπάνιες. [2][3] 

Η έννοια της αυτοματοποίησης στο σπίτι (Smart Home) μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς 

τομείς, όπως: 

 η ασφάλεια,  

 ο έλεγχος φωτισμού,  

 η πυρανίχνευση,  
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 η έξυπνη θέρμανση,  

 οι αισθητήρες κίνησης,  

 ο έλεγχος της πόρτας, 

 

για να προσφέρουν στους χρήστες άνεση, ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση (χαμηλά 

λειτουργικά έξοδα) ανά πάσα στιγμή. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ενεργοποιεί μια ποικιλία 

έξυπνων οικιακών υπηρεσιών στις οποίες κάθε υπηρεσία παρέχει ένα σύνολο λύσεων οικιακού 

αυτοματισμού. 

Η επικοινωνία μεταξύ μηχανών (Machine to Machine, M2M) είναι μια αρχιτεκτονική 

επικοινωνίας που επιτρέπει σε ετερογενή συσκευές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση. [4] 

Το έξυπνο δίκτυο (Smart Grid) αποτελεί μία από τις πολλές εφαρμογές στην περιοχή της 

M2M επικοινωνίας. Οι δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται με το Smart 

Grid θέτουν μια μεγάλη πρόκληση για την επικοινωνία του δικτύου. Ως εκ τούτου, μια εφικτή 

λύση για την αποτελεσματική M2M επικοινωνία πρέπει να ξεπεράσει διάφορες προκλήσεις 

όπως ενεργειακής αποτελεσματικότητας, περιοχής κάλυψης, παρεμβολών, κλπ. [5] 

 

1.2 Σημαντικότητα του θέματος 

Νωρίτερα αναφέραμε μερικές εφαρμογές του Smart Home. Ωστόσο ο κύριος στόχος του 

Smart Home που βασίζεται στο Internet of Things είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη με έναν αυτοματισμό που συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης 

χρόνου και ενέργειας τους. Ελέγχει τα συστήματα ισχύος και άλλα απαιτούμενα συστήματα 

εντός του σπιτιού με ελάχιστη απαίτηση τη σύνδεση στο Ίντερνετ.  

Ο προγραμματισμός των διεργασιών μεταξύ των έξυπνων συσκευών σε ένα Smart Home, 

είναι μια από τις πιο ισχυρές τεχνολογίες για τον έλεγχο ισχύος από την πλευρά της ζήτησης, 

για αυτό το λόγο έχει προσελκύει ταχέως αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

 

1.3 Στόχος της έρευνας 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι μια πιο οικονομικά προσιτή προσέγγιση του 

έξυπνου σπιτιού. Με βάση αυτό σχεδιάζεται ένα περιβάλλον, φιλικό προς τον χρήστη, για την 

εύκολη διαχείριση και διαμόρφωση του έξυπνου σπιτιού. Ειδικότερα παρουσιάζει την 

διαχείριση του φωτισμού και της θέρμανσης με έναν οικονομικό και καινοτόμο τρόπο. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η παρουσίαση όλων των τεχνολογιών που 

διέπουν το έξυπνο σπίτι αναλύοντας τα πλεονεκτήματά τους και την συνεισφορά τους στην 

καθημερινότητά μας. Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στην υλοποίηση 

καινοτόμων ιδεών για μια πιο οικονομική μορφή του έξυπνου σπιτιού. 
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1.4 Δομή της διπλωματικής 

Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχεις ως εξής: 

 Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση του έξυπνου σπιτιού, αναλύοντας την σύστασή τους, τις λειτουργίες τους 

καθώς και την ιστορική εξέλιξή τους. Επίσης περιγράφονται πιθανοί κίνδυνοι από την 

χρήση τους και τρόποι προστασίας από αυτούς. 

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται όλες οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

στο Έξυπνο Σπίτι. Επιπρόσθετα αναλύονται μερικές σχετικές έρευνες για την κάθε 

εφαρμογή. 

 Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια σχετική επισκόπηση των θεμάτων ασφαλείας στο έξυπνο 

σπίτι, παρουσιάζοντας σχετικές έρευνες από διαφορετικές προσεγγίσεις.  

 Στο Κεφάλαιο 5 η έρευνα εστιάζει στην διαχείριση ενός περιβάλλοντος Έξυπνου 

Σπιτιού. Περιγράφονται σχετικές έρευνες και στην συνέχεια αναλύεται το περιβάλλον 

διαχείρισης του Node-Red, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. 

 Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική στο περιβάλλον του 

node-red, η χρήση της και τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Στο Κεφάλαιο 7 σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας. 
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2. Τεχνολογίες Smart Home 

 

Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο έξυπνο σπίτι έχουν ως βάση μια τεχνολογία 

στην οποία στηρίζονται. Οι πιο γνωστές τεχνολογίες στο Έξυπνο σπίτι είναι το RFID και το 

WSN. Είναι οι βάσεις για όλες τις λύσεις που προσφέρει το IoT. 

 

2.1 Radio-frequency Identification (RFID) 

Τα αρχικά RFID προέρχονται από τη φράση "Radio Frequency IDentification", που 

σημαίνει "ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων". Το σύστημα RFID αποτελεί ένα υποσύνολο 

των Συστημάτων Αυτόματου Προσδιορισμού (Automatic Identification Systems). Ειδικότερα 

λειτουργεί ως γενικός όρος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να 

προσδιορίσουν αυτόματα ανθρώπους ή αντικείμενα και αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των 

ραβδωτών κωδίκων (barcodes).  

 

Εικόνα 2.1: Λογότυπο του RFID 

 

2.1.1 Ιστορική εξέλιξη 

Η τεχνολογία RFID είναι γνωστή εδώ και 50 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

από την πολεμική αεροπορία της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, για την 

αναγνώριση και τη διάκριση των εχθρικών από τα φιλικά αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δεκαετιών, άρχισε να εδραιώνεται η χρήση και εκμετάλλευσή της. Αρχικά, σε 

πειραματικό στάδιο και σε εργαστηριακό επίπεδο, για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου γίνεται 

λόγος για εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, κυρίως μέσω 

του εμπορίου. Παράλληλα αναπτύσσεται το ενδεχόμενο της ευρείας εφαρμογής του, με την 

καθιέρωση προτύπων και την λειτουργία της σε παγκόσμιο επίπεδο. [6, 7] 

 

2.1.2 Τα μέρη ενός συστήματος RFID 

Τα συστήματα RFID απαρτίζονται από δύο κύρια μέρη. Το πρώτο είναι οι πομποδέκτες 

(transponders) που συχνά αναφέρονται και ως ετικέτες RFID (RFID tags). Οι ετικέτες RFID 
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είναι μικρά chips που αποτελούνται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο περιλαμβάνει 

μνήμη ώστε να αποθηκεύει δεδομένα- πληροφορίες, και μία κεραία. Το μέγεθός τους μπορεί 

να είναι τόσο μικρό όσο το μισό ενός κόκκου άμμου (1/3 του χιλιοστού), ανάλογα με το τύπο 

τις ετικέτας. Το δεύτερο μέρος είναι οι αναγνώστες ή αισθητήρες (readers), οι οποίοι ανακτούν 

τα δεδομένα από τις ετικέτες RFID. Οι αναγνώστες RFΙD έχουν ενσωματωμένα μια κεραία 

και μια μονάδα ελέγχου. [6] 

 

Εικόνα 2.2: Τα μέρη ενός RFID 

 

2.1.3 Λειτουργία ενός συστήματος RFID 

Η λειτουργία των συστημάτων RFID είναι απλή και βασίζεται στη δυναμική και 

αμφίδρομη επικοινωνία των ετικετών και των αναγνωστών. Όταν οι ετικέτες RFID βρεθούν 

στην εμβέλεια της κεραίας του αναγνώστη, η μονάδα ελέγχου επικοινωνεί με ραδιοκύματα με 

την κεραία των ετικετών RFID. Οι ετικέτες RFID ενεργοποιούνται με τη σειρά τους και 

επιστρέφουν τα αναζητούμενα δεδομένα στους αναγνώστες. Στη συνέχεια παρεμβαίνει ένα 

ενδιάμεσο λογισμικό, το οποίο κατανοεί τις πληροφορίες, οι οποίες αποστέλλονται από τη 

μονάδα ελέγχου του αναγνώστη. Ο αναγνώστης τις μεταφέρει στο εκάστοτε πληροφοριακό 

σύστημα. 

Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας 

μεταξύ των ετικετών και των αναγνωστών, στις ενεργές ετικέτες, στις παθητικές ετικέτες και 

στις ημι-παθητικές ετικέτες. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στις ετικέτες RFID μπορεί να 

περιέχει μνήμη μόνο για ανάγνωση (read only memory - ROM), επανεγγράψιμη μνήμη (Read 

– Write), μνήμη μιας εγγραφής και πολλών αναγνώσεων (Write Once and Read Many memory 

- WORM). Συμβάλει στην αποθήκευση των δεδομένων ασφαλείας, με ένα μοναδικό σειριακό 

αριθμό. Αντίθετα, τα ολοκληρωμένα κύκλωμα με επανεγγράψιμη μνήμη χρησιμοποιούνται για 

να αποθηκεύουν δεδομένα – πληροφορίες, όταν η ετικέτα βρίσκεται στην ακτίνα του 

αναγνώστη και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς έχουν τη δυνατότητα 

τροποποίησης και προσθήκης πληροφοριών. Τέλος, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα με μνήμη 

“WORM” προγραμματίζονται από τον οργανισμό που τα χρησιμοποιεί, χωρίς όμως να έχουν 

τη δυνατότητα της επανεγγράφης. 

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις ετικέτες αποτελούνται από ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό και μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν ένα λειτουργικό σύστημα, μία 

αποθήκη δεδομένων (πτητική ή όχι) και έναν ηλεκτρονικό κώδικα προϊόντων (Electronic 

Product Code - EPC ) Το μέγεθος των δεδομένων, που μια ετικέτα RFID έχει την δυνατότητα 
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να υποθηκεύσει, καθορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή αλλά και την ίδια την εφαρμογή, 

με ανώτερο όριο αποθήκευσης τα 2KB. Χωρητικότητα αρκετή για να αποθηκευτούν τα 

απαραίτητα δεδομένα του κάθε αντικειμένου. Μια άλλη σημαντική κατηγοριοποίηση που 

μπορούμε να διακρίνουμε στις ετικέτες RFID σχετίζεται με την κατασκευή και την εφαρμογή 

τους. Δεδομένου ότι τα συστήματα RFID έχουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς στην 

καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, η κατασκευή των ετικετών RFID αλλάζει ανάλογα 

με τις εφαρμογές και τις ανάγκες που χρειάζεται κάθε φορά, να καλύψει. 

Οι αναγνώστες RFID αποτελούνται από μία κεραία, η οποία αναλαμβάνει την 

επικοινωνία, μέσω ραδιοσυχνοτήτων, με τις ετικέτες. Καθώς και μία μονάδα ελέγχου, που 

εκτελεί δύο συγκεκριμένα έργα. Πρωτίστως τον καθορισμό των διάφορων ενεργειών 

(αποστολή/ λήψη σημάτων, ανάγνωση/ εγγραφή ετικετών κ.ά.). Ενέργεια που 

πραγματοποιείται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. Και δευτερευόντως την επικοινωνία με 

το πληροφοριακό σύστημα. Οι αναγνώστες RFID μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση 

με τις φυσικές τους διαστάσεις, την εφαρμογή τους και τις τεχνικές ιδιότητες σε "σταθερούς 

αναγνώστες", "ολοκληρωμένους αναγνώστες", "αναγνώστες χειρός" και σε "ενσωματωμένους 

αναγνώστες". [6] 

 

2.2 Κίνδυνοι από τη χρήση του RFID 

Η τεχνολογία RFID είναι μια ασύρματη τεχνολογία για την επικοινωνία (και την μεταφορά 

δεδομένων) μεταξύ ενός πομποδέκτη και ενός τερματικού. 

Ωστόσο, αν και ασύρματη, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία μας, καθώς η 

ακτινοβολία που χρειάζεται για τη χρήση της είναι απειροελάχιστη. Όμως διατρέχει ο κίνδυνος 

της υποκλοπής των προσωπικών μας δεδομένων και της υποκλοπής χρηματικών ποσών. 

 

2.2.1 Ανέπαφες τραπεζικές συναλλαγές 

Η χρήση καρτών για αγορές ή πληρωμές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και για αυτό οι 

περισσότερες τράπεζες καθώς και οι εταιρίες διαχείρισης καρτών (π.χ. VISA, MasterCard κλπ) 

προσπαθούν να κάνουν την ζωή των κατόχων καρτών ευκολότερη. 

Θα έχετε ίσως ακούσει ή ίσως και να έχετε ήδη προμηθευτεί κάποια χρεωστική ή 

πιστωτική κάρτα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανέπαφα. Οι κάρτες αυτές έχουν ένα 

σύμβολο όμοιο με αυτό του wi-fi και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να έρθουν σε επαφή 

με το τερματικό (POS). Αυτό γίνεται μέσω της τεχνολογίας RFID. Μάλιστα για μικρές 

συναλλαγές μέχρι 25 ευρώ, δεν χρειάζεται να βάλουμε τον κωδικό PIN.  

Οπότε όπως καταλαβαίνετε οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να πλησιάσει την κάρτα μας και 

να την χρεώσει χωρίς να δώσουμε έγκριση, χωρίς δηλαδή να βάλουμε το PIN. Και φυσικά δεν 

χρειάζεται κανένας φοβερός εξοπλισμός για να το κάνει αυτό. Αρκεί ένα φορητό POS ή ακόμη 

χειρότερα ένα κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone με εγκατεστημένη κάποια εφαρμογή για 

την ανάγνωση των καρτών. Κι αυτό γιατί τα περισσότερα έξυπνα τηλέφωνα έχουν 

ενσωματωμένο αναγνώστη RFID για άλλες εφαρμογές όπως πχ για γρήγορη μεταφορά 

δεδομένων. 
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2.2.2 Υποκλοπή στοιχείων μέσω RFID 

Εκτός όμως από τα χρήματα μας, με τον ίδιο τρόπο κινδυνεύουν από υποκλοπή και τα 

προσωπικά μας στοιχεία με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Τα διαβατήρια νέου τύπου, τα διπλώματα οδήγησης ή ακόμη και οι ιατρικές κάρτες με το 

ιστορικό των ασθενών σε κάποιες χώρες του εξωτερικού λειτουργούν με την τεχνολογία RFID. 

Έτσι, αν και το σύστημα αυτό παρέχει κάποια ευκολία στην καταχώρηση ή την ανάγνωση 

των στοιχείων, δεν είναι δύσκολο να πέσουμε θύματα κάποιων απατεώνων οι οποίοι έχουν 

βάλει στο μάτι τα στοιχεία μας ή τα χρήματα μας. 

 

2.2.3 Τρόποι προστασίας 

Λόγω της έξαρσης της χρήσης της τεχνολογίας RFID, και μαζί με αυτή και των 

κρουσμάτων απάτης, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα μέσα προστασίας. 

Αν κάντε μια βόλτα στην αγορά θα βρείτε πορτοφόλια με θήκες για κάρτες που παρέχουν 

προστασία καθώς μπλοκάρουν την ανάγνωση των στοιχείων. Επίσης θα βρείτε ακόμη και 

τσάντες που διαθέτουν κάποιο ειδικό τσεπάκι με θωράκιση έναντι του RFID.  

 

Εικόνα 2.3: Υλικό προστασίας για κάρτες RFID (Cryptalloy) 

Το καλύτερο υλικό για αυτό τον σκοπό είναι ένα σύνθετο υλικό που ονομάζεται cryptalloy 

[8] το οποίο δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας καθώς δεν επιτρέπει τη διέλευση των 

ραδιοκυμάτων του RFID. Άλλο υλικό κατάλληλο για αυτή τη δουλειά είναι και το αλουμίνιο, 

ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά φτηνά προϊόντα 

αμφιβόλου ποιότητας και προστασίας. 
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2.3 Wireless Sensors Network (WSN) 

 

Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (Wireless Sensor Network - WSN) αποτελείται από 

διασκορπισμένους αυτόνομους αισθητήρες για την παρακολούθηση φυσικών ή 

περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, ο ήχος, η ατμοσφαιρική πίεση κτλ. και 

μέσω συνεργασίας να μεταφέρει τα δεδομένα μέσω του δικτύου σε μια συγκεκριμένη 

τοποθεσία. Τα πιο μοντέρνα δίκτυα είναι ικανά και να δίνουν αλλά και να δέχονται 

πληροφορίες πράγμα που τους επιτρέπει να ελέγχουν την δραστηριότητα των αισθητήρων. [9] 

 

Εικόνα 2.4: Λογότυπο του WSN 

 

2.3.1 Ιστορική εξέλιξη 

Το κίνητρο για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων με αισθητήρες ήταν οι στρατιωτικές 

εφαρμογές όπως η παρακολούθηση των πεδίων μάχης. Σήμερα τέτοια δίκτυα 

χρησιμοποιούνται σε πολλές καταναλωτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος της βιομηχανικής παραγωγής,την παρακολούθηση των μηχανημάτων υγείας και 

πολλά άλλα. 

Η έρευνα για τα WSNs χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του '80 όταν ο 

Οργανισμός Προχωρημένων Ερευνών και Εφαρμογών Άμυνας των ΗΠΑ (DARPA) 

πραγματοποίησε το έργο (DSN) για τον αμερικανικό στρατό. Το project αυτό ήταν σε 

λειτουργία για αρκετά χρόνια, με περίπου 200 οικοδεσπότες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ιδρύματα. [9] 

 

2.3.2 Τα μέρη ενός συστήματος WSN 

Το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από κόμβους (από μερικές εκατοντάδες 

μέχρι αρκετές εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες), όπου κάθε κόμβος συνδέετε σε έναν (η 

κάποιες φορές σε αρκετούς) αισθητήρες. Κάθε τέτοιος κόμβος του δικτύου αισθητήρων έχει 

χαρακτηριστικά μερικά κομμάτια:  

 ένα ραδιοπομποδέκτη, με μια εσωτερική κεραία ή μια σύνδεση με μια εξωτερική 

κεραία,  

 ένα μικροελεγκτή,  

 ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, για τη διασύνδεση με τους αισθητήρες, 
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 μια πηγή ενέργειας, συνήθως μια μπαταρία ή μια ενσωματωμένη μορφή συγκομιδής 

ενέργειας. 

 

2.3.3 Λειτουργία ενός συστήματος WSN 

Ένας κόμβος χρησιμοποιεί τα παραπάνω συστατικά για να λάβει δεδομένα, κατόπιν να τα 

επεξεργαστεί ώστε να διαβιβάσει στους γειτονικούς κόμβους μόνο τα απαραίτητα. Το δίκτυο 

δημιουργείται όταν κόμβοι αισθητήρων κατανεμημένοι στο χώρο συνεργάζονται στην 

ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την δρομολόγησή τους σε ένα τελικό κόμβο εκ του οποίου θα 

εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Τα κατάλληλα πρωτόκολλα και αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται στους κόμβους είναι εκείνα που εξασφαλίζουν τη συνεργατική λειτουργία 

μεταξύ των κόμβων αλλά και την διαρκή λειτουργία του δικτύου. [9] 

 

 

Εικόνα 2.5: Αρχιτεκτονική ενός συστήματος WSN 

 

2.4 Κίνδυνοι από τη χρήση του WSN 

 

Η ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο αντικείμενο στη σχεδίαση ενός δικτύου WSN, καθώς σε 

πολλές εφαρμογές θεωρείται σημαντική η αντιμετώπιση καταστάσεων, όπως το ρίσκο 

ακεραιότητας δεδομένων, οι υποκλοπές και παρεμβολές μεταδιδόμενης πληροφορίας, η 

είσοδος στο σύστημα μετάδοσης ψεύτικων μηνυμάτων πληροφορίας και η απώλεια πόρων του 

δικτύου. Τα ζητήματα ασφαλείας θα είχαν μικρότερη κρισιμότητα, εάν δεν υπήρχαν οι 

περιοριστικοί παράγοντες του δικτύου, οι οποίοι αφορούν σε δυνατότητες επικοινωνίας, 

υπολογισμών, επεξεργασίας, αποθήκευσης δεδομένων και ενέργειας. 

 

2.4.1 Τρόποι Προστασίας 

Τα συστήματα ασφάλειας εφαρμόζονται έτσι ώστε να μπορούν να προστατεύσουν το 

δίκτυο από τις επιθέσεις που πιθανώς να δεχτούν. Λόγω όμως της φύσης τους, παρουσιάζονται 

πολλές δυσκολίες όσο αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή ενός ικανοποιητικού συστήματος 

ασφάλειας.  
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Μερικές λύσεις για ασφάλεια στα δίκτυα αισθητήρων, είναι είτε η αλλαγή του τρόπου με 

τον οποίο οι κόμβοι είναι σχεδιασμένοι, είτε η δημιουργία κάποιων βελτιωμένων 

πρωτοκόλλων για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

 

2.5 Bluetooth 

Το Bluetooth (IEEE 802.15.1) αναπτύχθηκε ως ασύρματο πρωτόκολλο για επικοινωνία 

μικρής εμβέλειας σε ασύρματα δίκτυα προσωπικών χώρων (Personal Area Network, PAN) ως 

αντικατάσταση καλωδίων για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιεί τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 

868 και 915 MHz και 2,4 GHz για να επικοινωνεί με ταχύτητα 1 Mb ανά δευτερόλεπτο μεταξύ 

έως και επτά συσκευών (βλ. Πίνακα 1). Το Bluetooth σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο για να 

μεγιστοποιήσει τη λειτουργικότητα ad hoc δικτύωσης [10, 11, 58].  

 

 

Εικόνα 2.6: Λογότυπο Bluetooth 

 

Ορισμένες από τις κοινές λειτουργίες της περνούν και συγχρονίζουν δεδομένα, π.χ. μεταξύ 

PDA (προσωπικός ψηφιακός βοηθός) και υπολογιστή, ασύρματης πρόσβασης σε τοπικά 

δίκτυα και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιεί επικοινωνία φασματικής εξάπλωσης 

συχνότητας (FHSS), η οποία μεταδίδει δεδομένα σε διαφορετικές συχνότητες σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα. Το Bluetooth χρησιμοποιεί πρωτόκολλο MAC master-slave. [12, 13, 14] 

 

2.6 ZigBee 

Το πρότυπο ZigBee είναι χτισμένο πάνω από το πρότυπο IEEE 802.15.4. Το πρότυπο 

IEEE 802.15.4 ορίζει τα στρώματα physical και MAC (Medium Access Control) για ασύρματα 

προσωπικά δίκτυα χαμηλής ταχύτητας [15]. Το physical layer υποστηρίζει τρεις ζώνες 
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συχνοτήτων με διαφορετικούς ρυθμούς δεδομένων: 2,450 MHz (250 kbs-1), 915 MHz (40 kbs-

1) και 868 MHz (20 kbs-1). Υποστηρίζει επίσης λειτουργίες για επιλογή καναλιών, εκτίμηση 

ποιότητας σύνδεσης, μέτρηση ενέργειας και σαφή αξιολόγηση καναλιών. Το ZigBee τυποποιεί 

τόσο το δίκτυο όσο και το επίπεδο εφαρμογής. Το στρώμα δικτύου είναι υπεύθυνο για την 

οργάνωση και την παροχή δρομολόγησης μέσω δικτύου multi-hop, προσδιορίζοντας 

διαφορετικές τοπολογίες δικτύου: αστέρι, δέντρο, peer-to-peer και mesh. Το επίπεδο 

εφαρμογής παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανεμημένη ανάπτυξη εφαρμογών και την 

επικοινωνία. [16] 

 

 
 

Εικόνα 2.7: Λογότυπο ZigBee 

 

Εκτός από τις κλασσικές χρήσεις του ZigBee σε γεωργία και βιομηχανία τροφίμων, 

χρησιμοποιείται ευρέως στον έλεγχο της κατασκευής κατοικιών, αυτοματισμού, ασφάλειας, 

ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, περιφερειακών προσωπικών υπολογιστών, 

ιατρικής παρακολούθησης και παιχνιδιών. Αυτές οι εφαρμογές απαιτούν τεχνολογία που 

προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αξιοπιστία, αυτόματη ή ημιαυτόματη 

εγκατάσταση, δυνατότητα εύκολης προσθήκης ή αφαίρεσης κόμβων δικτύου, σημάτων που 

μπορούν να περάσουν από τοίχους και οροφές και χαμηλό κόστος συστήματος [17]. 

 

2.7 Bluetooth vs ZigBee 

Ο Πίνακας 1 παρέχει μια σύγκριση μεταξύ του ZigBee και του Bluetooth. Για εφαρμογές 

όπου οι υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων είναι σημαντικοί, το Bluetooth έχει σαφώς το 

πλεονέκτημα, δεδομένου ότι μπορεί να υποστηρίξει μια ευρύτερη ποικιλία τύπων κυκλοφορίας 

από ό, τι το ZigBee. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας σε ένα δίκτυο αισθητήρων είναι 
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πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλή [18]. Το Bluetooth είναι ίσως 

το πλησιέστερο ομότιμο σε WSNs, αλλά η κατανάλωση ενέργειας έχει δευτερεύουσα σημασία 

στο σχεδιασμό του. Επομένως, το Bluetooth δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν 

εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση 

καταναλώνει μεγάλη ενέργεια. Αντίθετα, το πρωτόκολλο ZigBee δίνει πρωταρχική σημασία 

στη διαχείριση ενέργειας. αναπτύχθηκε για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χρόνια ζωής 

της μπαταρίας. Οι συσκευές Bluetooth έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής μπαταρίας σε σύγκριση 

με το ZigBee, ως αποτέλεσμα των γενικών εξόδων διαχείρισης και επεξεργασίας πρωτοκόλλου 

που απαιτούνται για την ad hoc δικτύωση [18, 19].  

 

Πίνακας 1. Σύγκριση των Bluetooth και ZigBee 

 

 

Επίσης, το ZigBee παρέχει υψηλότερη ευελιξία δικτύου από το Bluetooth, επιτρέποντας 

διαφορετικές τοπολογίες. Το ZigBee επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό κόμβων - πάνω από 65.000 

- σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Είδαμε λοιπόν τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Έξυπνο Σπίτι (RFID, 

WSN, Bluetooth, ZigBee), οπότε σειρά έχει να δούμε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται οι 

παραπάνω και άλλες τεχνολογίες. 
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3. Εφαρμογές IoT στο Smart Home 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου σε όλους τους τομείς εφαρμογής 

του Smart Home. Ήδη υπάρχουν αρκετοί χρήστες των τεχνολογιών αυτών οι οποίοι έχουν 

κάνει και τις πρώτες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μάθαμε τους σκοπούς και τα 

προνόμια του να χρησιμοποιείς αυτές τις τεχνολογίες. 

 

 

Εικόνα 3.1: Σκοποί και ωφέλειες των τεχνολογιών SH, σύμφωνα με έρευνα [20] 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω έρευνα τόσο ο κύριος στόχος όσο και η κύρια ωφέλεια 

των SHT είναι η διαχείριση και εξοικονόμηση της ενέργειας στο έξυπνο σπίτι. Ημερησίως 

καταναλώνονται πάρα πολλοί πόροι ενέργειας σε συσκευές θέρμανσης και φωτισμού οπότε 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης αυτής. Το IoT προσφέρει λύσεις για 

την εξοικονόμηση ενέργειας διαχειρίζοντας κατάλληλα τις συσκευές, προσφέροντας 

ταυτόχρονα στον χρήση εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου. Συνεπώς η Ενέργεια αποτελεί 

το κύριο «χαρτί» του έξυπνου σπιτιού. 

 

3.1 Ενέργεια 

Οι «έξυπνες κατοικίες» χρησιμοποιούνται ως γενικός περιγραφέας για την εισαγωγή 

βελτιωμένης λειτουργικότητας της παρακολούθησης και του ελέγχου στα σπίτια. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την έρευνα για όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερων πρωτοκόλλων χρήσης τους.  

Έχουν προταθεί πολλά πρωτόκολλα σύμφωνα με την κοινωνικά ευσυνείδητη 

αναμετάδοση της ενέργειας, μεταξύ των οποίων, το τυχαίας επιλογής της αναμετάδοσης 

(Social-aware Random Relay Selection, SRRS) και το καλύτερης επιλογής της αναμετάδοσης 

(Social-aware Best Relay Selection, SBRS). [3] 
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Εικόνα 3.2: Κοινωνικά ευσυνείδητο πρωτόκολλο αναμετάδοσης της ενέργειας [3] 

 

Επίσης έχουν γίνει διάφορες προσομοιώσεις σχετικά με την μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, ελέγχοντας το φωτισμό, την ψύξη και τη θέρμανση στο σπίτι. Μέσα στο Smart 

Home, κάθε ασύρματη συσκευή έχει τη δική της μονάδα κεραίας που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να υπακούει σε συγκεκριμένους περιορισμούς του ηλεκτρικού ασύρματου σχεδιασμού. [21] 

Ο έξυπνος προγραμματισμός στο σπίτι, μια από τις πιο ισχυρές τεχνολογίες ελέγχου της 

ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς ζήτησης, προσελκύει ταχέως αναπτυσσόμενα συμφέροντα. 

Οι Hao και Yoshimura [22] προτείνουν έξυπνους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού για 

ένα μόνο χρήστη και για πολλαπλούς χρήστες ώστε να μειώσουν το συνολικό χρηματικό 

κόστος.  

 

Εικόνα 3.3: Σχεδιάγραμμα - παράδειγμα συνολικής καταναλωμένης ενέργειας κάθε ώρα της 

ημέρας [22] 

 

Για ένα μόνο χρήστη προτείνεται μια μέθοδος βασισμένη στη θεωρία παιγνίων όπου κάθε 

οικιακή συσκευή θεωρείται ως παίκτης και ο προγραμματισμός των συσκευών 

βελτιστοποιείται διαδοχικά. Για πολλούς χρήστες υιοθετείται μικτή στρατηγική αντί για 

καθαρή στρατηγική για τη μείωση των συμφόρησης των συσκευών στο σημερινό φθηνότερο 

χρονικό διάστημα. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο ο προγραμματισμός για 
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έναν μόνο χρήστη είτε για πολλαπλούς χρήστες υπερβαίνει την τελευταία εργασία, τόσο σε 

σχέση με το συνολικό χρηματικό κόστος όσο και με το χρόνο εκτέλεσης. [22] 

 

3.2 Εντοπισμός κίνησης - δραστηριότητας 

Η ανίχνευση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι ένα σύνολο τεχνικών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 

κατοικιών.  Ειδικότερα για τον εντοπισμό της εισόδου – εξόδου ενός ατόμου σε ένα δωμάτιο 

του σπιτιού υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας δεδομένα 

από δύο απλούς αισθητήρες, έναν παθητικό αισθητήρα υπέρυθρων (PIR) που παρακολουθεί 

την παρουσία και έναν αισθητήρα εφέ αίθουσας που παρακολουθεί εάν η πόρτα ανοίγει ή 

κλείνει. Αυτή η εγκατάσταση είναι αρκετά απλή επειδή ο κόμβος του αισθητήρα στον οποίο 

είναι συνδεδεμένοι οι αισθητήρες είναι τροφοδοτούμενος από μπαταρία και δεν χρειάζεται 

πρόσθετη εργασία για την εξασφάλιση των αναγκών τροφοδοσίας που πρέπει να εκτελεστούν. 

Έτσι οι δύο προσεγγίσεις για την ανίχνευση δραστηριότητας που προτείνονται, είναι η μία με 

βάση ένα συρόμενο παράθυρο και η άλλη με βάση ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ANN). [23] 

 

 

Εικόνα 3.4: Καταστάσεις πόρτας σύμφωνα με τις ενδείξεις των αισθητήρων στην προσέγγιση με 

βάση το συρόμενο παράθυρο. [23] 

 

Μία άλλη μέθοδος μοντέλου αισθητήρων για τον εντοπισμό κίνησης στο έξυπνο σπίτι 

βασίζεται σε δέντρα αποφάσεων (Decision Trees) και το στατιστικό μοντέλο κρυφών σημάτων 

του Markov (Hidden Markov Model, HMM) με τη βοήθεια δεδομένων εντοπισμού που 

προέρχονται από beacons. Το μοναδικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής έγκειται στο χαμηλό 

της κόστος καθώς χρειάζεται μόνο μία φορητή συσκευή (συσκευή Koala) και δύο beacons για 

την επίτευξη της επιθυμητής επίγνωσης της κατάστασης. [24] 
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Εικόνα 3.5: Χαρακτηριστικά φορητής συσκευής Koala [24] 

 

Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

συσκευές στο σπίτι με ευελιξία, έτσι σχεδιάστηκε ένα περιβάλλον έξυπνου σπιτιού που 

ελέγχεται από τη φωνή. Ειδικότερα μέσω φωνητικών εντολών, μπορεί να αλλάξει κατάσταση 

στο φώς, στις κουρτίνες καθώς και να ελέγξει ένα ρομπότ το οποίο θα μεταφέρει αντικείμενα 

από και προς τους χρήστες. Το σύστημα μπορεί να εντοπίσει το σήμα ομιλίας ακόμη και αν 

κάποιος άλλος μιλάει. Σύμφωνα με τις δοκιμές που έγιναν, το ποσοστό επιτυχίας του 

συστήματος είναι 93,3%, το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα αυτό μπορεί να επιτύχει τον 

επιδιωκόμενο στόχο. [25] 

 

Εικόνα 3.6: Διάγραμμα Αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής [25] 

 

3.3 Διαχείριση έξυπνου σπιτιού με ανίχνευση συναισθημάτων 

Η πρόοδος στις ανθρώπινες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές 

συνειδητοποίησης των συναισθημάτων στο έξυπνο σπίτι, μαζί με τις πρόσφατες εξελίξεις στο 

IoT και την M2M επικοινωνία επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ακόμα πιο 

έξυπνου σπιτιού με γνωστική νοημοσύνη. 

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε ένα πρωτότυπο οικολογικό σύστημα Smart Home 2.0 

και παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που χρειάζεται.  
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Εικόνα 3.7: Αρχιτεκτονική συστήματος Smart Home 2.0 [26] 

 

Για να σχεδιαστεί αυτό το σύστημα χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός. Αυτός αποτελείται 

από πολλά switch που παίρνουν πληροφορία από τις έξυπνες συσκευές και μέσω ενός 

μικροελεγκτή την ανεβάζουν σε ένα cloud. Στη παρακάτω εικόνα θα δούμε και τον τρόπο 

επικοινωνίας όλων αυτών των συσκευών. 

 

Εικόνα 3.8: Εξοπλισμός Smart Home 2.0 [26] 
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Στη συνέχεια εξηγούνται οι στρατηγικές ελέγχου των εξοπλισμών και παρουσιάζεται ένα 

πείραμα μιας αυτόματης καλλιέργειας. [26] 

 

3.4 Αναγνώριση προτύπων σε περιβάλλον έξυπνου σπιτιού 

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο IoT είναι συχνά χαμηλής κατανάλωσης με 

περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους. Περιγράφεται το πώς τα βιομετρικά δεδομένα με 

βάση το πρότυπο μπορούν να αξιοποιηθούν σε περιβάλλον IoT χρησιμοποιώντας ένα 

Raspberry Pi. Παρουσιάζετε ένα σύστημα πληροφοριών που βασίζεται στο διαδίκτυο, το οποίο 

εξασφαλίζεται από μια διαδικασία αναγνώρισης προσώπου, που δίνει στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες πρόσβαση σε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες. [27] 

 

 

Εικόνα 3.9: Αναλυτική παρουσίαση του συστήματος face recognition [27] 

 

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα, υπάρχει μια κάμερα USB συνδεδεμένη στο 

raspberry το οποίο έχει αισθητήρα κίνησης ο οποίος μόλις αναγνωρίσει διαφοροποίηση στο 

πρότυπο, στέλνει το σήμα στον server όπου γίνεται η ανάλυση της εικόνας. Το πρώτο στάδιο 

της ανάλυσης είναι να βρεθεί το πρόσωπο στην εικόνα, στη συνέχεια μεγεθύνεται το σημείο 

του προσώπου και συγκρίνεται με το αποθηκευμένο πρότυπο. 

 

3.5 Έξυπνο Ψυγείο 

Μια ενδιαφέρουσα ιδέα [28] προτείνεται για ένα πρότυπο έξυπνου ψυγείου με χρήση 

παθητικής τεχνολογίας UHF RFID.  
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Εικόνα 3.10: Περιβάλλον της εφαρμογής κινητού για το έξυπνο ψυγείο [28] 

 

Το έξυπνο ψυγείο έχει ενσωματωμένες δυνατότητες πολυμέσων και καινοτόμα 

χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή τη βασική συσκευή "ευφυή". Αυτή η συσκευή επιτρέπει 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας τον αριθμό του ανοίγματος και του 

κλεισίματος της πόρτας. Μια οθόνη αφής στην πόρτα του ψυγείου με ένα απλοποιημένο GUI 

(Graphics User Interface) και τα φωνητικά μηνύματα εγγυώνται μια φιλική εμπειρία στο 

χρήστη. [28] 

Για να μπορείς όμως να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά την εφαρμογή για το έξυπνο 

ψυγείο θα πρέπει το ψυγείο να είναι «έξυπνο». Μια τεχνολογία που το κάνει έξυπνο είναι ο 

εντοπισμός των πραγμάτων που έχει στο εσωτερικό του. Σε μια πρόσφατη έρευνα [29] 

παρουσιάζεται αναλυτικότατα η αναγνώριση των προϊόντων, παραδείγματος χάριν των αυγών 

και πως γίνεται αυτή με την χρήση της τεχνολογίας RFID και της αναγνώρισης προτύπων. 

 

 

Εικόνα 3.11: Αναγνώριση θέσης του αυγού στο ψυγείο [29] 

 

Ως προοπτική θεωρούμε ότι να προστεθούν λειτουργίες όσον αφορά το οικοσύστημα, 

όπως η άμεση διαβούλευση με τα αποθέματα των αγορών και τη διαθεσιμότητα. [28] 
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3.6 Έξυπνο Πλυντήριο Ρούχων 

Η έρευνα του Dr Ravichandran [30] σχετίζεται με μια έξυπνη μέθοδο για την αναγνώριση 

της εκροής χρώματος των ρούχων σε ένα πλυντήριο ρούχων. Η εκκένωση χρώματος 

υφάσματος έχει γίνει ένα σημαντικό ζήτημα στη βιομηχανία πλυντηρίων ρούχων. Επιπλέον, 

οι υπηρεσίες πλυντηρίου έχουν γίνει πολύ συνηθισμένες τελευταία, όμως η αναγνώριση 

χρώματος εκφόρτωσης εξακολουθεί να παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Η παρούσα 

εφεύρεση χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ανιχνευτή χρώματος ο οποίος αναγνωρίζει τη σύνθεση 

RGB και την ένταση φωτός του αναγνωρισμένου χρώματος και ενημερώνει τον χρήστη. Λόγω 

αυτής της ενέργειας, τα υπόλοιπα ρούχα μπορούν να εξαχθούν πριν γίνουν άχρηστα. [30] 

 

3.7 Έξυπνα έπιπλα 

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε πως μπορούμε να κάνουμε και τα έπιπλα έξυπνα. 

Συγκεκριμένα η έρευνα αυτή περιγράφει την ανάπτυξη και αξιολόγηση τριών υφαντικών 

διεπαφών για τον έλεγχο μιας μηχανοκίνητης πολυθρόνας στο σαλόνι. Ο πυρήνας αυτής της 

εμπειρικής μελέτης αφορά είκοσι συμμετέχοντες που καλούνται να συγκρίνουν τη χρήση ενός 

τυπικού τηλεχειριστηρίου με τις τρείς τεχνικές αλληλεπίδρασης που βασίζονται σε 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Παρά την ελαφρώς χαμηλότερη αξιοπιστία των 

κλωστοϋφαντουργικών διεπαφών, η γενική τους αποδοχή ήταν υψηλότερη. Η ελκυστικότητα 

προκύπτει από την άμεση και σχεδόν αόρατη ενσωμάτωση της διάταξης αλληλεπίδρασης σε 

υφαντικά αντικείμενα όπως τα έπιπλα. [31] 

 
Εικόνα 3.12: Οι τέσσερεις τεχνικές αλληλεπίδρασης του FUrniTURE. [31] 

 

Με την κίνηση που κάνει ο χρήστης στην Εικόνα 3.12a, κάνει επαφή μεταξύ δύο γραμμών 

ανίχνευσης. Όταν αγγίζει την επάνω πλευρά της πτυχής, ο μικροελεγκτής ανιχνεύει την 
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ηλεκτρική επαφή και ανυψώνει το στήριγμα ποδιού της καρέκλας προς τα πάνω. Εφόσον ο 

χρήστης διατηρεί επαφή με τη διεπαφή, αυτή συνεχίζει να ανυψώνει το στήριγμα ποδιών μέχρι 

να φτάσει στην επιθυμητή θέση. 

Εναλλακτικά, η Εικόνα 3.12b, απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά 

με την υφαντική δίπλωση, κάνοντάς την να κάμπτεται κατά μήκος του άξονά της προς μία από 

τις πλευρές του.  

Η Εικόνα 3.12c δείχνει έναν άμεσο τρόπο αλληλεπίδρασης με την πολυθρόνα. Χειρίζεσαι 

τις ραφές των γραμμών ανίχνευσης με τέτοιον τρόπο όπως στα παραδείγματα a και b, σε 

περίπτωση που κάποιος χρειάζεται την αλληλεπίδραση χωρίς μάτια. 

Τέλος, στην Εικόνα 3.12d βλέπουμε την χρήση ενός τυπικού χειριστηρίου. 

 

3.8 Έξυπνος Θερμοστάτης 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [32, 33], η θέρμανση και η ψύξη στα σπίτια και 

στην βιομηχανία αντιστοιχούν στο 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέρμανση και το ζεστό νερό μόνο στα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν το 

79% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η ψύξη αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό 

μερίδιο της συνολικής χρήσης ενέργειας. Συνολικά, το 84% της θέρμανσης και ψύξης 

παράγεται από ορυκτά καύσιμα, ενώ μόνο το 16% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Γενικά παρέχονται νέες ευκαιρίες για μεγαλύτερο και ευφυέστερο έλεγχο των κύριων 

παραμέτρων του κτιρίου, όπως ο αερισμός ή η θερμοκρασία, που οδηγούν σε πιο άνετα και 

αποδοτικά περιβάλλοντα τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στα σπίτια [34]. Οι 

καταναλωτές μπορούν να αποφασίσουν να εγκαταστήσουν ένα έξυπνο θερμοστάτη στα σπίτια 

τους για να επιτύχουν εξοικονόμηση ηλεκτρικού ή αερίου [35]. 

Οι έξυπνοι θερμοστάτες όμως δεν έχουν όλοι παρόμοια λειτουργία και δεν επιτυγχάνουν 

ούτε την ίδια άνεση ούτε την ίδια εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις 

προδιαγραφές θερμοκρασίας των θερμοστατών που αξιολογούνται [36]. Μερικά από τα 

δεδομένα είναι κενά επειδή οι κατασκευαστές δεν παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Τα 

δεδομένα είναι τα εύρη μέτρησης θερμοκρασίας για κάθε έναν από τους θερμοστάτες, η 

ακρίβειά τους, η ανάλυσή τους, οι κλίμακες προσαρμογής τους, η διαθεσιμότητά τους στη 

γεωλογική τους θέση, η σύνδεση Ethernet ή Wi-Fi και η τιμή τους. 

 

Πίνακας 2. Προδιαγραφές 4 διαφορετικών έξυπνων θερμοστατών. [36] 
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Η λειτουργία γεωγραφικής ρύθμισης (Geolocation) επιτρέπει στον έξυπνο θερμοστάτη να 

ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη θέρμανση ανάλογα με την απόσταση των χρηστών από το σπίτι 

τους.  

Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και οι 4 θερμοστάτες για να ελεγχθεί η 

λειτουργία τους και να συγκριθούν. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως την μεγαλύτερη επιτυχία, 

συνεπώς και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, είχαν οι θερμοστάτες 3 και 4 και 

συγκεκριμένα ο θερμοστάτης 3 σε θέματα ακρίβειας στην ένδειξη της πραγματικής 

θερμοκρασίας ενώ ο θερμοστάτης 4 σε θέματα διατήρησης της θερμοκρασίας σε περιοχές πολύ 

κοντινές με την ρυθμιζόμενη τιμή. [36] 

Σε μια άλλη σύγκριση επώνυμων θερμοστατών (ενσωματωμένων ή ανεξάρτητων) 

παρατηρούμε τις διαφορές στις λειτουργίες τους όπως στο self-learning, στο geolocation που 

αναφέραμε και προηγουμένως, στην αναγνώριση κίνησης, στην παρακολούθηση του καιρού, 

στην συνδεσιμότητα με το internet, στην συμβατότητα με τις συσκευές θέρμανσης καθώς και 

στην διαχείριση διαφορετικών περιοχών. 

 

Πίνακας 3. Σύγκριση λειτουργιών διάφορων θερμοστατών. [37] 
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Παρατηρούμε πως οι ενσωματωμένοι θερμοστάτες δεν έχουν τις geolocation, 

συνδεσιμότητας με το internet και παρακολούθησης του καιρού λειτουργίες (ενώ αντίστοιχα 

οι περισσότεροι ανεξάρτητοι τις έχουν). Αντίθετα έχουν συμβατότητα με τις συσκευές 

θέρμανσης, όπου με εξαίρεση έναν, οι ανεξάρτητοι θερμοστάτες δεν έχουν. 

 

3.9 Έλεγχος φωτισμού 

Για τον έλεγχο του φωτισμού έχουν υπάρξει πολλές έρευνες με διαφορετικές προσεγγίσεις 

και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή είναι μία κρίσιμη 

εφαρμογή στην οποία μπορεί να εξοικονομηθεί αρκετή ενέργεια και αρκετά χρήματα. Επίσης 

μπορούν να δημιουργηθούν αρκετές καταστάσεις οι οποίες αξιοποιούνται με γνώμονα τον 

χρήστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο έλεγχος του φωτισμού να είναι ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα σημεία στο έξυπνο σπίτι καθώς οι ανέσεις και τα κέρδη που προσφέρει είναι 

πάρα πολλά. 

 

3.9.1 Έλεγχος φωτισμού βασισμένος στο NFC 

Μία προσέγγιση λοιπόν χρησιμοποιεί το προφίλ του χρήστη, που έχει δημιουργήσει, για 

να καθορίσει τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό πραγματοποιείται με την χρήση ετικετών NFC 

φορτωμένων με τα στοιχεία του προφίλ του χρήστη οι οποίες μόλις έρθουν σε επαφή με τον 

NFC Reader, αυτός θα διαβάσει τα στοιχεία και θα τα στείλει σε έναν μικρο-ελεγκτή. Ο μικρο-

ελεγκτής με την σειρά του αναλόγως το προφίλ του χρήστη που απαιτείται θα στείλει το 

κατάλληλο σήμα στα led για να έχουμε τον προκαθορισμένο φωτισμό. [38] 
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Εικόνα 3.13: Διαδικασία και αποτελέσματα του συστήματος με βάση τον κάθε χρήστη. [38] 

 

3.9.2 Έλεγχος φωτισμού σύμφωνα με τα καιρικά φαινόμενα 

Τεράστιο ενδιαφέρον προκαλεί η προσέγγιση του ελέγχου του φωτισμού αναλόγως την 

πυκνότητα των σύννεφων, την καθαρότητα του ουρανού και λοιπά. Μια προσέγγιση 

χρησιμοποιεί μια εικόνα (για παράδειγμα μια φωτογραφία του ουρανού από FISHEYE) και 

την περνά από επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή περιέχει αλγόριθμο c-means ο οποίος κάνει 

το clustering για να διευθετηθεί η πυκνότητα των σύννεφων από την καθαρότητα του ουρανού. 

Στην συνέχεια αναλόγως την RGB μέτρηση των χρωμάτων ξεκαθαρίζεται κατά πόσο έχουμε 

καθαρό ή συννεφιασμένο καιρό, χωρίζοντάς το σε 3 clusters και αναλόγως ρυθμίζεται ο 

φωτισμός. 
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Εικόνα 3.14: RGB clustering [39] 

 

Τα δεδομένα που έρχονται από την κάμερα με τον φακό Fisheye επεξεργάζονται και 

σύμφωνα με αυτά προκύπτει ο αντίστοιχος φωτισμός. Το σύστημα μπορούμε να το δούμε στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3.15: Απεικόνιση του συστήματος φωτισμού με FISHEYE [39] 
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4. Ασφάλεια στο Έξυπνο Σπίτι 

 

Καθώς το Διαδίκτυο των πραγμάτων μπαίνει στη ζωή μας, το έξυπνο σπίτι γίνεται γρήγορα 

πραγματικότητα. Οι οικιακές συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με το τοπικό δίκτυο του σπιτιού 

μέσω ιδιόκτητων ή τυποποιημένων πρωτοκόλλων TCP / IP που επιτρέπουν καλύτερη 

διαχείριση και παρακολούθηση. Παρόλα αυτά, όπως και με οποιαδήποτε μορφή δικτύου, το 

έξυπνο σπίτι είναι επίσης επιρρεπές σε απειλές και τρωτά σημεία της ασφάλειας. Συνεπώς το 

θέμα της ασφάλειας στο έξυπνο οικιακό περιβάλλον είναι ύψιστης σημασίας. [40, 57, 59] 

 

 

Εικόνα 4.1: Smart Home Security 

 

4.1 Γενική επισκόπηση θεμάτων ασφαλείας στο έξυπνο περιβάλλον  

Οι κύριοι μηχανισμοί ασφαλείας σε ένα έξυπνο οικιακό δίκτυο είναι η πιστοποίηση 

ταυτότητας και η εξουσιοδότηση. Και οι δύο μηχανισμοί είναι απαραίτητοι, ώστε να 

περιοριστεί σε κάθε εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση στα έξυπνα οικιακά δίκτυα. Επιπλέον, 

η χρήση τείχους προστασίας (firewall) είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός πρόληψης 

εισβολής που είναι επιτακτική ανάγκη για την οικοδόμηση ασφάλειας σε έξυπνα σπίτια. 

Αρχικά όμως πρέπει να παρουσιάσουμε τις κατηγορίες των απειλών. 

 

Κατηγορίες απειλών: 

1. Eavesdropping: Εκτελεί traffic sniffing και αποτελεί απειλή για την εμπιστευτικότητα 

των δεδομένων. 

2. Masquerading: Ισχυρίζεται ότι είναι αυθεντικός χρήστης και κλέβει με νόμιμη 

εξουσιοδότηση πληροφορίες. 
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3. Replay attack: Συλλέγει έγκυρες πληροφορίες και αργότερα τις χρησιμοποίεί για 

εκμετάλλευση. 

4. Message modification: Κατασκευάζει τις πληροφορίες μεταξύ νομικών χρηστών και 

αποτελεί απειλή για την ακεραιότητα. 

5. Denial of Service: Διακόπτει τις υπηρεσίες σε νόμιμους χρήστες και αποτελεί απειλή 

στη διαθεσιμότητα. 

6. Malicious codes: Τροποποιεί ή καταστρέφει πληροφορίες και επιτρέπει εξ 

αποστάσεως μη εξουσιοδοτημένες άδειες. 

 

 

Εικόνα 4.2: Επιθέσεις ασφάλειας σε περιβάλλον έξυπνου σπιτιού [40] 

 

Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στα κύρια στοιχεία των έξυπνων οικιακών 

συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες που επικαλούνται παραβιάσεις 

ασφάλειας σε έξυπνα οικιακά δίκτυα. Πρέπει έτσι να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς 

ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν για να μειωθούν οι κίνδυνοι των απειλών. 

 

4.2 Ζητήματα Ασφάλειας στη παρακολούθηση μέσω καμερών 

Ενδιαφέρον προκαλεί μια έρευνα που προτείνει την ενσωμάτωση του IoT και της 

Βιντεοεπιτήρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των μελλοντικών αναγκών της 

Βιντεοεπιτήρησης για καλύτερη χρήση. Τα συστήματα παρακολούθησης βίντεο συλλέγουν 

και ανταλλάσσουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από αισθητήρες και κάμερες και τα 

αποστέλλουν μέσω του δικτύου. Το παρόν έγγραφο προτείνει ένα καινοτόμο μοντέλο 

τοπολογίας το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη χρήση της τεχνολογίας IoT σε 

συστήματα Βιντεοεπιτήρησης. 
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Εικόνα 4.3: Προτεινόμενη τοπολογία βιντεοπαρακολούθησης [41] 

 

Η συμβολή αυτών των τεχνολογιών που παρέχονται από το Internet of Things 

χαρακτηρίζεται από την αντιμετώπιση των βασικών τύπων τεχνολογίας Video Surveillance, 

με στόχο τη βελτίωση της χρήσης τους και την καλύτερη μετάδοση δεδομένων βίντεο μέσω 

του δικτύου. Επιπλέον, η προτεινόμενη τοπολογία συγκρίνεται με τις υπόλοιπες σχετικές 

τοπολογίες που επικεντρώνονται στο ζήτημα της ασφάλειας. [41] 

 

4.3 Αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε blockchain 

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε blockchain (BC-based) παρέχουν αποκεντρωμένη 

ασφάλεια και ιδιωτικότητα, ωστόσο περιλαμβάνουν κατανάλωση σημαντικής ενέργειας, 

καθυστέρηση και υπολογιστική επιβάρυνση που δεν είναι κατάλληλη για τις περισσότερες 

συσκευές IoT με περιορισμένη χρήση πόρων. Κάθε έξυπνο σπίτι είναι εξοπλισμένο με μια 

διαδικτυακή (πάντα) συσκευή υψηλής κατανάλωσης πόρων, γνωστή ως "ανθρακωρύχος", η 

οποία είναι υπεύθυνη για το χειρισμό όλων των επικοινωνιών μέσα και έξω από το σπίτι. Ο 

ανθρακωρύχος διατηρεί επίσης ένα ιδιωτικό και ασφαλές BC, το οποίο χρησιμοποιείται για 

τον έλεγχο και τον σκανάρισμα των επικοινωνιών. Προτείνεται λοιπόν ένα ασφαλές έξυπνο 

οικιακό πλαίσιο που βασίζεται σε BC και αναλύεται διεξοδικά η απόδοσή του σε σχέση με 

τους θεμελιώδεις στόχους ασφαλείας της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 

διαθεσιμότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης 

υπογραμμίζοντας ότι τα γενικά έξοδα (από την άποψη της κυκλοφορίας, του χρόνου 

επεξεργασίας και της κατανάλωσης ενέργειας) που εισάγονται από αυτή τη προσέγγιση αυτή  

είναι ασήμαντα σε σχέση με τα κέρδη όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. [42] 

 

4.4 Λογικοί αλγόριθμοι για την ασφάλεια στο SH 

Αυτή η προσέγγιση εξηγεί διάφορα ζητήματα ασφάλειας στα υπάρχοντα συστήματα 

αυτοματισμού στο σπίτι και προτείνει τη χρήση λογικών αλγορίθμων ασφαλείας για τη 

βελτίωση της ασφάλειας στο σπίτι. Αρχικά ταξινομεί τα φυσικά σημεία πρόσβασης σε ένα 
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σπίτι ως κύρια και δευτερεύοντα σημεία πρόσβασης ανάλογα με τη χρήση τους. Η ανίχνευση 

με βάση τη λογική υλοποιείται με τον εντοπισμό της κανονικής συμπεριφοράς των χρηστών 

σε αυτά τα σημεία πρόσβασης και ζητώντας την επαλήθευση του χρήστη, όταν είναι 

απαραίτητο. Η θέση του χρήστη λαμβάνεται επίσης υπόψη όταν μεταβάλλονται διάφορα 

σημεία πρόσβασης. Επιπλέον, ο αλγόριθμος επαληθεύει επίσης τη νομιμότητα ενός 

συναγερμού πυρκαγιάς, μετρώντας τη μεταβολή των επιπέδων θερμοκρασίας, υγρασίας και 

μονοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας μας έτσι από τους χειραγωγούς. Το πείραμα που 

διεξήχθη σε αυτή την έρευνα χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό αισθητήρων, μικροελεγκτών, 

επικοινωνίας Raspberry Pi και ZigBee για να προσδιορίσει τη συμπεριφορά του χρήστη σε 

διάφορα σημεία πρόσβασης και να εφαρμόσει τον αλγόριθμο λογικής ανίχνευσης. Στο πείραμα 

ο προτεινόμενος αλγόριθμος λογικής ανίχνευσης εφαρμόστηκε με επιτυχία για ένα μήνα σε 

διαμέρισμα στούντιο. 

 

 

Εικόνα 4.4: Κάτοψη του στούντιο με τις θέσεις των αισθητήρων [43] 

 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος ο αλγόριθμος ήταν σε θέση να ανιχνεύσει όλες τις 

αλλαγές κατάστασης του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος σημείου πρόσβασης και επίσης 

να επαληθεύσει με επιτυχία ταυτότητα χρήστη 55 φορές δημιουργώντας 14 προειδοποιήσεις 

και 5 συναγερμούς. [43] 
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4.5 Προσεγγίσεις ασφάλειας ενός SH χρησιμοποιώντας Arduino 

Μια άλλη μελέτη επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό ασύρματου, 

ευέλικτου και φθηνού έξυπνου οικιακού συστήματος χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα 

Arduino και συγκεκριμένα την Mega 2560. Με τη χρήση της αναπτύχθηκε ένα έξυπνο 

σύστημα ικανό να στέλνει σε πραγματικό χρόνο βίντεο και πληροφορίες, βασισμένο στο GSM 

(Global System for Mobile communications), για ανίχνευση διάρρηξης, πυρκαγιάς και 

κίνησης, μαζί με ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας και υγρασίας. Ένα 

πρωτότυπο έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί στο China Mobile Network, σε 20 δείγματα, το 

πρωτότυπο παρουσιάζει μέσο χρόνο απόκρισης 9,4 δευτερολέπτων. [44] 

 

 

Εικόνα 4.5: Block diagram του προτεινόμενου συστήματος ασφάλειας [44] 

 

Και αφού παρατηρήσαμε ότι το έξυπνο σπίτι έχει πολλά πλεονεκτήματα, πολλές 

εφαρμογές και αρκετές λύσεις ασφάλειας, το επόμενο κομμάτι που χρίζει έρευνας είναι η 

κεντρική διαχείριση του. Αφορά άμεσα την πλευρά ζήτησης, δηλαδή τον χρήστη του smart 

home, και για αυτό θα το αναλύσουμε διεξοδικά. 
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5. Διαχείριση Περιβάλλοντος Έξυπνου Σπιτιού με βάση IoT 
 

Μία από τις κεντρικές ερευνητικές προκλήσεις στον τομέα των Διαδικτύου των 

πραγμάτων και της πανταχού παρούσας πληροφορικής είναι ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες 

μπορούν να «προγραμματίσουν» τα προσωπικά και βιομηχανικά έξυπνα περιβάλλοντά τους, 

συνδυάζοντας υπηρεσίες που παρέχονται από συσκευές γύρω τους. 

 

5.1 Έξυπνη διαμόρφωση έξυπνων περιβαλλόντων 

Ήδη έχουν γίνει έρευνες για τα περιβάλλοντα του έξυπνου σπιτιού σε διάφορα οπτικά 

εργαλεία και πλακέτες. Μια από αυτές χρησιμοποιεί την πλακέτα Intel Edison [45], η οποία 

παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των οικιακών συσκευών εξ αποστάσεως από οπουδήποτε στον 

κόσμο. 

Σε μία άλλη έρευνα παρουσιάζεται ένα σύστημα σύνθεσης υπηρεσιών που επιτρέπει τη 

διαμόρφωση του έξυπνου περιβάλλοντος με γνώμονα τον τελικό χρήστη, συνδυάζοντας 

σημασιολογικά μεταδεδομένα και συλλογιστική με ένα εργαλείο οπτικής μοντελοποίησης. Σε 

αντίθεση με τις προσεγγίσεις με γνώμονα τις διαδικασίες, όπου τα mashups των υπηρεσιών 

ορίζονται στατικά, εδώ χρησιμοποιούνται ενσωματωμένες περιγραφές των σημασιολογικών 

API για να δημιουργηθούν δυναμικά mashups που πληρούν το στόχο του χρήστη. Το κύριο 

πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ο υψηλός βαθμός ευελιξίας του, καθώς οι υπηρεσίες 

mashups μπορούν να προσαρμοστούν σε δυναμικά περιβάλλοντα και είναι ανεκτικά σε 

σφάλματα σε σχέση με τις μεμονωμένες υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες. Για να 

υποστηρίξει τους χρήστες να εκφράσουν τους στόχους τους, έχει ενσωματωθεί ένα εργαλείο 

οπτικού προγραμματισμού με το σύστημά αυτό, το οποίο επιτρέπει να διαμορφώσεις γραφικά 

την επιθυμητή κατάσταση ενός έξυπνου περιβάλλοντος, αποκρύπτοντας έτσι τις τεχνικές 

λεπτομέρειες της υποκείμενης σημασιολογίας. [46] 

Το εργαλείο που ενσωματώθηκε με το παραπάνω σύστημα είναι το ClickScript [47], ένα 

οπτικό εργαλείο προγραμματισμού με βάση τη JavaScript. Το ClickScript έχει χρησιμοποιηθεί 

ήδη σε παλαιότερες έρευνες, αν και πλεόν επεκτάθηκε με τη δυνατότητα σύνδεσης με 

υπηρεσίες Web που εκτελούνται σε έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας το AJAX. 

 

Εικόνα 5.1: Με την χρήση επεκτάσεων στο ClickScript, ο χρήστης διαμορφώνει τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, θέτει συναγερμό και επιλέγει ένα τραγούδι για το δωμάτιο "Office". 
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Για αυτή την έρευνα, έχει επεκταθεί περαιτέρω το εργαλείο για να επιτρέψει τη χρήση του 

για τον σχεδιασμό σημασιολογικών στόχων και για τη χρήση του ως διεπαφή σε μια υπηρεσία 

σημασιολογικής αιτιολογίας. 

 

5.2 Έξυπνη διαμόρφωση έξυπνων περιβαλλόντων με το Node-RED 

Ωστόσο ο τελικός χρήστης δεν αποφεύγει πλήρως τη παρεμβολή στον κώδικα της 

εκάστοτε έξυπνης συσκευής. Με βάση αυτό, δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια έξυπνη 

διαχείριση του δικτύου μέσω μιας πλατφόρμας. Το Node-RED [48] είναι μια από αυτές λόγο 

του ότι η επαναδιαμόρφωση του δικτύου μπορεί να γίνει ακόμα πιο εύκολα από τον χρήστη.  

Το Node-RED είναι ένα οπτικό εργαλείο για την καλωδίωση του IoT που αναπτύχθηκε 

από την IBM και την κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Με το Node-RED μπορείτε να ενώσετε 

κόμβους εισόδου, εξόδου και κόμβους διεργασιών για να δημιουργήσετε ροές σε εφαρμογές 

IoT. 

 

 

Εικόνα 5.2: Το logo του Node-RED. 

 

Η δυσκολία του χρήστη να «επέμβει» στον προγραμματισμό του περιβάλλοντος του ήταν 

αυτή που μας ώθησε στο να κάνουμε μια προσομοίωση σε ένα περιβάλλον IoT και στην 

συνέχεια να μπορούμε να προσθέσουμε ένα νέο έξυπνο αντικείμενο ή να διαφοροποιήσουμε 

κάποιο άλλο χωρίς να χρειαστεί η παρέμβαση του προγραμματιστή.  

Το Node-RED παρέχει ένα περιβάλλον προσομοίωσης που τρέχει πάνω σε πρόγραμμα 

περιήγησης, το οποίο διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ των ροών, χρησιμοποιώντας το ευρύ 

φάσμα κόμβων της παλέτας που μπορούν να αναπτυχθούν στο χρόνο εκτέλεσης με ένα μόνο 

κλικ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να τρέξει πάνω σε hardware (raspberry pi, Arduino, 

κλπ), πάνω σε cloud (Microsoft Azure, IBM Bluemix), ακόμα και σε τοπικό δίκτυο (έξυπνου 

σπιτιού) μέσω ενός browser. Το Node-RED είναι free και είναι διαθέσιμο για ποικίλες 

πλατφόρμες και λογισμικά όπως BeagleBone Black, Rasberry Pi, Linux, ακόμα και Windows.  
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Είναι χτισμένο πάνω σε Node.js [49], εκμεταλλευόμενο πλήρως το εύχρηστο μοντέλο του 

που βασίζεται σε γεγονότα και αυτό το καθιστά ιδανικό για να τρέχει στο δίκτυο χαμηλού 

κόστους υλικών, όπως το Raspberry Pi που προαναφέρθηκε, καθώς και σε cloud.  

 

 

Εικόνα 5.3: To logo του Node.js 

 

Οι ροές που δημιουργούνται στο Node-RED αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τη JSON 

[50].  Η JSON (JavaScript Object Notation) είναι μια ελαφριά μορφή ανταλλαγής δεδομένων. 

Είναι εύκολο τόσο για τον άνθρωπο να τη διαβάζει και να τη γράφει όσο και για τα μηχανήματα 

να την αναλύουν και να την παράγουν. Βασίζεται σε ένα υποσύνολο της JavaScript και πολύ 

εύκολα γίνεται import ή export. 

 

Εικόνα 5.4: Το logo του JSON 

 

5.3 Εγκατάσταση του Node-RED 

 

Η εγκατάσταση του Node-RED είναι απλή και παρουσιάζεται αναλυτικά [48] στην 

επίσημη ιστοσελίδα. Οι τρόποι είναι πολλοί και διαφέρουν ανάλογα το λογισμικό, την 

συσκευή ή το cloud που θα το εγκαταστήσεις. 
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5.3.1 Εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα 

Αρχικά θα πρέπει να εγκαταστήσεις μια πρόσφατη εκδοχή του node.js. Δεν χρειάζεται να 

ψάξεις καθώς η ιστοσελίδα του Node-RED σου παρέχει την πιο πρόσφατη και μπορείς να 

επιλέξεις ανάλογα το λειτουργικό σύστημα που θα την εγκαταστήσεις. Από εκεί και πέρα 

υπάρχουν μερικές επιλογές για το πώς θα συνεχιστεί η εγκατάσταση.  

Μια από αυτές είναι με τη χρήση της γραμμής εντολών χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

εντολή:  

 

 

Εικόνα 5.5: Εντολή εγκατάστασης Node-RED 

 

Το npm [51] είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη για JavaScript που την εγκατασταθεί μαζί. Άξιο 

αναφοράς είναι ότι το «sudo» σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνεται σε Windows, θα πρέπει 

να παραληφθεί, ανοίγοντας βέβαια νωρίτερα την γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή.  

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το Node-RED. 

Χρησιμοποιώντας Windows, αυτό γίνεται γράφοντας στην γραμμή εντολών «node-red». Έτσι 

η πρόσβαση στον editor γίνεται μέσω browser στο http://localhost:1880.  

 

5.3.2 Εγκατάσταση σε συσκευή 

Το Node-RED μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone Black 

και Android. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι αλληλεπίδρασης του Arduino με το 

Node-RED. Αρχικά ας σημειώσουμε πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα το 

Arduino και το Arduino IDE καθώς θα έρθουν σε σύγκρουση. Θα χρειαστεί να σταματήσουμε 

να τρέχουμε το Node-RED αν θέλουμε να επανα-προγραμματίσουμε το Arduino από το IDE. 

Καθώς το Arduino εμφανίζεται ως σειριακή συσκευή, οι κόμβοι Serial in / out μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουν μαζί του. Αυτό συμβαίνει κανονικά αν 

προγραμματίσετε το Arduino με το IDE, καθώς μπορείτε στη συνέχεια να στείλετε και να 

λάβετε είσοδο μέσω της σειριακής θύρας για να αλληλεπιδράσετε με τη δημιουργία σας. Απλά 

βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ταχύτητα σειριακής θύρας (ταχύτητα baud) να είναι η ίδια 

και στα δύο άκρα. 

Πρώτα πρέπει να φορτώσετε το προεπιλεγμένο σκίτσο Firmata στο Arduino 

χρησιμοποιώντας τα βασικά εργαλεία λήψης λογισμικού Arduino. Αυτό συνήθως βρίσκεται 

στο ID του Arduino. Το Firmata είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ ενός Arduino 

(καθώς και άλλων μικροελεγκτών) και του κεντρικού υπολογιστή, παρέχοντας άμεση 

πρόσβαση στους ακροδέκτες IO. [52] 

 

Εικόνα 5.6: Εντολή εγκατάστασης σε Arduino 

http://localhost:1880/
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5.4 Ο Editor του Node-RED 

Όπως αναφέραμε νωρίτερα η πρόσβαση στον editor γίνεται μέσω browser στο 

http://localhost:1880. Ανοίγοντας το link βλέπουμε το περιβάλλον. Στα αριστερά μας 

υπάρχουν όλες οι επιλογές node. Αυτές περιλαμβάνουν input nodes, output nodes, function 

nodes και ότι άλλο χρειαστούμε για την ροή μας. Στα δεξιά υπάρχει το πλαίσιο όπου 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ροής (το debug) καθώς και το info σε κάθε επιλεγμένο 

node ή flow. Ακόμα μπορεί να εμφανιστεί και ο έλεγχος του dashboard που θα το δούμε στην 

συνέχεια της έρευνας. 

 

 

Εικόνα 5.7: Το περιβάλλον του node-red 

 

Στην μέση του editor είναι το κυρίως περιβάλλον όπου βλέπουμε τις ροές που 

δημιουργούμε. Στην Εικόνα 57 για παράδειγμα βλέπουμε ένα node εισόδου συνδεδεμένο με 

ένα node debug. Στο πλαίσιο του debug δεν θα εκτυπωθεί κάποιο μήνυμα καθώς δεν 

παρεμβάλετε κάποια ρύθμιση μεταξύ των input-output. 

 

5.5 FRED 

Το ανοιχτού κώδικα σύστημα Node-RED παρέχει ένα δυνατό εργαλείο για εφαρμογές IoT, 

αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση ενός αρχείου μίας ροής σε ένα μόνο νήμα. Σε αυτό το άρθρο 

περιγράφεται ο σχεδιασμός του συστήματος που ονομάζεται  FRED (Front-end for Node-

RED) διαχειρίζεται περιβάλλοντα του Node-RED για πολλαπλούς χρήστες στο cloud, 

επιτρέποντας στο Node-RED να χρησιμοποιείται ως cloud-hosted flow mashup εργαλείο για 

το IoT. Παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα για το πώς μερικοί από τους 1800+ χρήστες 

του FRED αξιοποιούν τα mashups του IoT και μερικές από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος FRED. [53] 

 

 

 

http://localhost:1880/
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6. Το προτεινόμενο σύστημα 

 

Το προτεινόμενο σύστημα, είναι ένα σύστημα Smart Home βασισμένο σε IoT. Ουσιαστικά 

είναι ένα περιβάλλον όπου μπορεί ο χρήστης να χειριστεί εύκολα τις συσκευές στο έξυπνο 

σπίτι. Αυτό το περιβάλλον μπορεί ο ίδιος να το διαμορφώσει όπως επιθυμεί αλλάζοντας τα 

χρώματα, τα σχήματα και τα μεγέθη των γραφικών παραστάσεων και του περιβάλλοντος.  

Σε αυτό το επίπεδο της έρευνας θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με 2 features του έξυπνου 

σπιτιού, τον φωτισμό και την θέρμανση. Είναι δύο από τα πιο ακριβά συστήματα στο σπίτι 

από άποψη κατανάλωσης.  

Στο μεν κομμάτι του φωτισμού καταναλώνονται ημερησίως πάρα πολλά watt και πολλές 

φορές άσκοπα και αυτό έχει συνέπεια όχι μόνο στον λογαριασμό μας αλλά και στο περιβάλλον 

καθώς καταναλώνονται περιττά πολλοί πόροι ενέργειας. Στο 3ο κεφάλαιο εξηγήσαμε 

αναλυτικά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ο φωτισμός στην κατανάλωση ενέργειας. Είναι λοιπόν 

ένα φλέγων ζήτημα προς λύση και στο παρών σύστημα προτείνεται μια energy efficient λύση. 

Στο δε κομμάτι της θέρμανσης καταναλώνονται τους χειμερινούς μήνες πολλοί πόροι 

πετρελαίου ή φυσικού αερίου οι οποίοι επίσης κοστίζουν αρκετά. Στο παρών σύστημα 

προτείνεται μια energy efficient λύση και για την θέρμανση. 

Η γενική επισκόπηση του συστήματος παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 6.1: Το προτεινόμενο σύστημα 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω περιβάλλον του Node-RED υπάρχουν πολλές 

διακλαδώσεις με διαφορετικών ειδών nodes που συνδέονται μεταξύ τους. Αρχικά υπάρχει η 

είσοδος που δίνει παλμό στο σύστημα, ένα input node. Δεν έχουν μπει ούτε χρονικά όρια ούτε 

delays, είναι μια απλή είσοδος. Στην συνέχεια υπάρχει το γενικό σύστημα που θα αναλύσουμε 

στην πορεία κάθε κομμάτι του ξεχωριστά. Όλα καταλήγουν στα chart και gauge nodes όπως 

επίσης και στην έξυπνη λάμπα τα οποία είναι τα γαλάζια nodes στην άκρη της παραπάνω 

εικόνας. 
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Για να κατανοήσουμε όμως πως λειτουργεί το σύστημα και τι αποτελέσματα μας φέρνει 

θα πρέπει εξετάσουμε ένα ένα τα στοιχεία που το αποτελούν. 

 

6.1 Χρήση του Scheduler 

Αρχικά θα πρέπει όλο το σύστημα να μην λειτουργεί τις ώρες που δεν το χρειάζεται ο 

χρήστης. Για παράδειγμα, τις ώρες που ο χρήστης δεν είναι σπίτι θα πρέπει το σύστημα να 

είναι κλειστό. Πιθανώς όχι όλες οι εφαρμογές του σπιτιού αλλά κάποιες συγκεκριμένες. Στο 

παράδειγμά μας, ο φωτισμός και η θέρμανση θα πρέπει τις ώρες που δεν θέλει ο χρήστης, να 

είναι απενεργοποιημένες. Αυτό γίνεται με έναν προγραμματιστή και συγκεκριμένα με το 

Scheduler node. 

 

 

Εικόνα 6.2: Τα settings του scheduler 
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Στον scheduler o χρήστης ρυθμίζει για παράδειγμα τις ώρες που λείπει από το σπίτι για 

κάθε μέρα ξεχωριστά απλά γεμίζοντας την αντίστοιχη ώρα της κάθε μέρας όπως φαίνεται στην 

παραπάνω εικόνα. Έτσι με την βοήθεια ενός switch ο scheduler δίνει ή όχι σήμα στο σύστημα. 

Ο scheduler έχει ακριβώς κάτω από το node του ενδείξεις ON ή OFF αναλόγως αν είναι 

ενεργοποιημένος ή όχι και ένδειξη για την θέση του ήλιου (σε μοίρες). 

 

 

Εικόνα 6.3: Το node του scheduler 

 

6.2 Προτεινόμενος έλεγχος φωτισμού 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν λύσεις έξυπνου φωτισμού οι οποίες λαμβάνανε 

δεδομένα μέσω αισθητήρων κίνησης ή ακόμα και αισθητήρων μοτίβου του ουρανού. Στο 

παρών σύστημα τα δεδομένα θα τα λάβουμε μέσω ενός δελτίου καιρού από το site του 

OpenWeatherMap. Το Openweathermap [54] προσφέρει δικό του node στο node-red (το οποίο 

φυσικά πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί). Επίσης για να λάβουμε το API key για το node θα 

πρέπει να κάνουμε εγγραφή στο παραπάνω site. Το API key το βάζουμε μέσα στο node και 

επίσης ρυθμίζουμε το από ποια πόλη θέλουμε να πάρουμε το δελτίο καιρού και αν θέλουμε 

αυτό να είναι για 1 μέρα ή για 5 μέρες. 

 

 

Εικόνα 6.4: Τα settings του openweathermap 
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Η έξοδος του node αυτού παράγει διάφορα αποτελέσματα σε μεταβλητές. Όπως για 

παράδειγμα τη ελάχιστη – μέση – μέγιστη  θερμοκρασία σε βαθμούς Celsius ή Kelvin, τα 

επίπεδα υγρασίας, την πυκνότητα των σύννεφων και πολλά ακόμα όπως βλέπουμε στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 6.5: Μεταβλητές από δελτίο καιρού 

 

Η σκέψη είναι να χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή της πυκνότητας των σύννεφων 

(μεταβλητή clouds) έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τα επίπεδα φωτεινότητας που 

επικρατούν στην ατμόσφαιρα. Είναι γνωστό πως όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των 

σύννεφων στον ουρανό, τόσο το λιγότερο φως υπάρχει στην ατμόσφαιρα και ως συνέπεια 

εισέρχεται στο σπίτι από τα παράθυρα. 

Η μεταβλητή clouds παίρνει τιμές από 0 μέχρι 100, όπου 100 η μέγιστη πυκνότητα. Οπότε 

χωρίζουμε το πεδίο αυτών των τιμών σε 4 στρώματα. Μετά από αρκετούς πειραματισμούς 

καταλήξαμε πως οι αποτελεσματικότερες τιμές για τα στρώματα είναι οι παρακάτω: 

 0 – 39 clouds  Ηλιοφάνεια 

 40 – 59 clouds  Αραιή συννεφιά 

 60 – 79 clouds  Συννεφιά 

 80 – 100 clouds  Πυκνή συννεφιά 
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Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα function node όπου μέσα σε αυτό με κώδικα Javascript 

ρυθμίσαμε ανάλογα την τιμή της μεταβλητής clouds να αντιστοιχείται στο αντίστοιχο στρώμα 

και αναλόγως στέλνει ως έξοδο το αντίστοιχο χρώμα που εμείς έχουμε ορίσει. 

 

 

Εικόνα 6.6: Function για τη ρύθμιση χρώματος της λάμπας 

 

Εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Από την στιγμή που ο φωτισμός ελέγχεται 

αποκλειστικά από την πυκνότητα των σύννεφων, τις νυχτερινές ώρες θα υπάρχουν μη 

επιθυμητές καταστάσεις. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο σύστημα αναλόγως 

την θέση του ηλίου που θα μας προδίδει αν θα είναι μέρα ή νύχτα. 

Αυτό λύνεται με ένα άλλο node, το Suncalc. Το Suncalc υπολογίζει την θέση του ήλιου, 

σε μοίρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε τις συντεταγμένες την πόλης μας, και 

αυτό μέσω του site του Suncalc [55] βγάζει τα αντίστοιχα δεδομένα.  
 

 

Εικόνα 6.7: Το node του Suncalc 

 

Όπως παρατηρούμε το node μας δείχνει κιόλας την κατάσταση, δηλαδή αν είναι νύχτα ή 

μέρα. Η 1η έξοδος του node αυτού βγάζει δύο αποτελέσματα αναλόγως. Το πρώτο είναι “0” 

σε περίπτωση που είναι νύχτα και το δεύτερο είναι “1” σε περίπτωση που είναι μέρα. Η 2η 

έξοδος δίνει σήμα μόνο στην αλλαγή της κατάστασης από 0 σε 1 ή το ανάποδο οπότε στην 
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συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν χρήσιμη. Έτσι λοιπόν θα συνδέσουμε την 1η  έξοδο του 

node με ένα νέο function node όπου αναλόγως το αν θα παίρνει στην είσοδο “0” ή “1”, θα 

αποκαλύπτει στην έξοδό του το αν βρισκόμαστε σε κατάσταση μέρας ή νύχτας όπως φαίνεται 

και στον κώδικα  στην παρακάτω εικόνα: 
 

 

Εικόνα 6.8: Function για την ρύθμιση της κατάστασης της λάμπας (μέρα ή νύχτα) 

 

Το τελευταίο βήμα είναι να προσθέσουμε ένα node join, το οποίο θα έχει ως είσοδο τα 

δεδομένα του openweathermap και της κατάστασης της λάμπας από το setLightSet και θα 

στέλνει πληροφορίες στο setColour ανάλογα την κατάσταση και τον καιρό. Ουσιαστικά τα 

δεδομένα που λαμβάνει στην είσοδο του τα τοποθετεί σε έναν πίνακα για να μπορούμε στο 

setColour να διαλέγουμε κάθε φορά ποιο δεδομένο θέλουμε όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.6. 

Στην έρευνα αυτή, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια έξυπνη λάμπα αλλά ένα button το οποίο 

την αντικατέστησε για το εν λόγω πείραμα. 

 

 

Εικόνα 6.9: Η «έξυπνη λάμπα» 

 

Η έξυπνη λάμπα στην Εικόνα 6.9 φαίνεται μαύρη κι αυτό δηλώνει ότι η λάμπα είναι κλειστή 

και καταναλώνει προφανώς 0 watt! Οι καταστάσεις που έχει η λάμπα είναι 4+1 με τις ανάλογες 

καταναλώσεις. Συγκεκριμένα: 
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Πίνακας 4. Κατανάλωση ισχύς αναλόγως το χρώμα της λάμπας 

Μεταβλητή clouds Χρώμα Κατανάλωση (Watt) 

[0, 39] Μαύρο 0 

[40, 59] Απαλό κίτρινο 2 

[60, 79] Κίτρινο 3 

[80, 100] Πορτοκαλί 4 

Νύχτα Κόκκινο 4 

 

Τα χρώματα που έχουν οριστεί δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. 

Χρησιμοποιήθηκαν χρώματα προσομοίωσης για να έχουμε διακριτά αποτελέσματα. 

Προφανώς σε μια πιο ρεαλιστική πραγματοποίηση αυτού του project τα χρώματα θα είναι 

κοντά στο πραγματικό φως. Βέβαια αυτή είναι άνεση που παρέχει στον χρήστη να πράξει 

αναλόγως τις επιθυμίες του, αλλάζοντας απλά την τιμή του χρώματος στο “setColour” εύκολα 

και γρήγορα. 

Για να ρυθμίσουμε την κατανάλωση της ισχύος του ρεύματος ανάλογα το χρώμα, 

χρησιμοποιήσαμε ένα function node όπου παίρνει ως είσοδο τον πίνακα μεταβλητών από το 

Join που σχολιάσαμε νωρίτερα και βγάζει ως έξοδο την αντίστοιχη τιμή σε watt. 

 

 

Εικόνα 6.10: Function για ρύθμιση της κατανάλωσης 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και την Εικόνα 6.10, την μέρα ανάλογα το πόσο συννεφιά υπάρχει 

τοπικά, ρυθμίζεται ανάλογα και η ένταση του φωτός, συνεπώς και η κατανάλωσή του. Έχουμε 

λοιπόν το απαλό κίτρινο σε περίπτωση που υπάρχει ηλιοφάνεια ή αραιή συννεφιά, κίτρινο σε 
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περίπτωση που υπάρχει συννεφιά και πορτοκαλί σε περίπτωση που υπάρχει πυκνή συννεφιά. 

Εννοείται πως σε περίπτωση που ο scheduler είναι κλειστός, η λάμπα θα είναι κλειστή (στην 

περίπτωσή μας μαύρη). 

Την νύχτα, οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές. Πλέον ο φωτισμός δεν ρυθμίζεται αναλόγως τα 

σύννεφα αλλά καθαρά και μόνο από την κατάσταση του scheduler. Αν ο scheduler είναι 

κλειστός, η λάμπα θα είναι κλειστή (μαύρη). Αν ο scheduler είναι ανοιχτός, η λάμπα θα παίρνει 

την κατάσταση που έχει στην περίπτωση που υπάρχει πυκνή συννεφιά, δηλαδή θα είναι τέρμα 

ανοιχτή. Για να το ξεχωρίσουμε όπως στο πείραμά μας από την αντίστοιχη κατάσταση της 

μέρας, βάλαμε κόκκινο χρώμα. Οι διαφορετικές φωτεινότητες του πειράματος φαίνονται στην 

Εικόνα 6.11. 

 

 

 

Εικόνα 6.11: Όλες οι αποχρώσεις της λάμπας στο συγκεκριμένο project 

 

6.3 Προτεινόμενος έλεγχος θερμοστάτη 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν διάφοροι έξυπνοι θερμοστάτες και συγκρίσεις μεταξύ 

τους. Στο προτεινόμενο σύστημα ο θερμοστάτης ελέγχεται από την εξωτερική θερμοκρασία. 

Τα δεδομένα έρχονται επίσης από την σελίδα του Openweathermap [54]. Η μεταβλητή είναι η 

tempc, δηλαδή η μέση θερμοκρασία της περιοχής σε βαθμούς κελσίου. Αντίστοιχα μπορεί 

κανείς να βάλει την μεταβλητή σε kelvin ή να βάλει την μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία. 

Ο θερμοστάτης λοιπόν παίρνει τα δεδομένα της θερμοκρασίας από το openweathermap 

ωστόσο ενδιάμεσα τα δεδομένα «φιλτράρονται» από ένα function node γραμμένο με 

javascript, στο οποίο αναλόγως την θερμοκρασία ορίζεται και το αντίστοιχο κατώφλι του 

θερμοστάτη. Ως εκ τούτου έχουν οριστεί 4 στρώματα και αναλόγως ο θερμοστάτης παίρνει 

την αντίστοιχη τιμή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 6.12: Function για την ρύθμιση του θερμοστάτη 

 

Παρατηρούμε πως σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος της πόλης είναι 

αρνητική, ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αν η θερμοκρασία είναι από 

0 έως 9 τότε στους 22 βαθμούς Κελσίου και αν είναι από 10 έως 18 τότε στους 20 βαθμούς 

Κελσίου. Ειδάλλως το σύστημα θέρμανσης παραμένει κλειστό ή απλά ρυθμίζεται στους 18 

βαθμούς Κελσίου. Εννοείται πως οι τιμές μπορούν εύκολα να αλλάξουν αναλόγως τον χρήστη. 

Επίσης υπάρχει άλλο ένα function node το οποίο απλά στέλνει σήμα σε ένα gauge την 

υπάρχουσα θερμοκρασία για να υπάρχει δίπλα στην γραφική του θερμοστάτη. 

 

 

Εικόνα 6.13: Το θερμόμετρο 

 

6.4 Interface του χρήστη 

Πλέον είμαστε σε θέση να δούμε κάποια αποτελέσματα. Το dashboard [56] μας προσφέρει 

ένα περιβάλλον όπου μπορούμε να το διαμορφώσουμε αναλόγως τις επιθυμίες μας. Μερικά 

από τα nodes που έχει το dashboard είναι τα charts και τα gauges. Εμείς χρησιμοποιήσαμε ένα 

chart για να βλέπουμε την μεταβολή του θερμοστάτη, ένα gauge για να βλέπουμε την 

θερμοκρασία της περιοχής την κάθε στιγμή και άλλο ένα chart για να βλέπουμε την 

κατανάλωση της έξυπνης λάμπας σε watt. Το περιβάλλον αυτό βρίσκεται επίσης τοπικά στον 

browser και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό πολύ εύκολα ακόμα και με την χρήση 

συγκεκριμένου κουμπιού από το περιβάλλον του node-red. 
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Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος του dashboard γίνεται επίσης εύκολα από το node-red. 

Πλέον στο δεξιό πάνελ του node-red έχουν εμφανιστεί και ρυθμίσεις για το dashboard όπου 

μπορείς να διαμορφώσεις το χρώμα, τις διαστάσεις, τα σχήματα, τις εικόνες και οτιδήποτε 

άλλο χρειαστείς. Στην δική μας περίπτωση ο χώρος διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

 

Εικόνα 6.14: Το περιβάλλον ελέγχου του φωτισμού και της κατανάλωσής του 

 

Πλέον αριστερά βλέπουμε μενού επιλογών για κάθε έξυπνη ρύθμιση στο σπίτι. Στην 

παρούσα έρευνα έχει δημιουργηθεί το Lightning και το Heating και αναλόγως μπορούν να 

παρουσιαστούν και τα υπόλοιπα πατώντας το κουμπί του μενού πάνω αριστερά, εμφανίζοντας 

έτσι όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν στο σύστημα (σε αυτήν την έρευνα μόλις 2 επιλογές 

έχει το μενού). 

 

Εικόνα 6.15: Το μενού για την επιλογή της κάθε εφαρμογής 
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Έτσι, επιλέγοντας τώρα από το μενού το κουμπί της θέρμανσης (heating) θα δούμε ένα 

διαφορετικό περιβάλλον με τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

 

 

Εικόνα 6.16: Το περιβάλλον ελέγχου του θερμοστάτη και της θερμοκρασίας 

 

6.5 Αποτελέσματα έρευνας 

Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το σύστημα για 24 ώρες με συντεταγμένες την Θεσσαλονίκη. 

Αρχικά ορίσαμε διάφορες ώρες που θα δουλεύει ο scheduler κατά την διάρκεια του 24ώρου. 

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν στις 19:00 το απόγευμα της πρώτης ημέρας και τελείωσαν στις 19:00 

το απόγευμα της επομένης. Ο καιρός δυστυχώς ήταν αρκετά ομαλός και στα αποτελέσματα 

δεν υπάρχει ποικιλία καταστάσεων. Τουλάχιστον μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα για το πως 

απέδωσε το σύστημα. 

 

 

Εικόνα 6.17: Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος ρεύματος 
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Βλέπουμε πως λόγω του καθαρού από σύννεφα καιρού, οι καταστάσεις της λάμπας είναι 

δύο. Η μία 0 watt τις ώρες που ο scheduler ήταν κλειστός ή ήταν μέρα με ηλιοφάνεια (χρώμα 

μαύρο) και 4 watt όταν ο scheduler ήταν ανοιχτός και ήταν νύχτα (με χρώμα κόκκινο). 

 

 

Εικόνα 6.18: Μετρήσεις Θερμοστάτη 

Ο θερμοστάτης ήταν πάντα ρυθμισμένος στο 22, καθώς οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν 

μεταξύ 0 και 9 βαθμούς κελσίου. Βέβαια κατά την διάρκεια μερικών ωρών τα μεσάνυχτα που 

η θερμοκρασία έπεσε σε αρνητικά επίπεδα, ο θερμοστάτης ρυθμίστηκε στους 25 βαθμούς 

κελσίου όπως βλέπουμε στο παρακάτω στιγμιότυπο.  

 

 

Εικόνα 6.19: Αλλαγή θερμοκρασίας του θερμοστάτη 
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7. Συμπεράσματα 

 

Εν κατακλείδι, στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τεχνολογίες και εφαρμογές που 

διέπουν το έξυπνο σπίτι. Προτάθηκε ένα σύστημα ελέγχου των εφαρμογών αυτών φιλικό προς 

τον χρήστη εξομοιώνοντας τον έλεγχο του φωτισμού και της θέρμανσης. 

 

7.1 Πλεονεκτήματα του συστήματος 

Αρχικά, η μη χρήση οποιασδήποτε μορφής αισθητήρων για τον έλεγχο του φωτισμού 

αποφέρει μία αρχική μείωση των εξόδων του χρήστη ενός έξυπνου σπιτιού. Οι αισθητήρες 

αρχικά έχουν κάποιο κόστος αγοράς και εννοείται κόστος κατανάλωσης. Σε αυτό το σύστημα, 

την δουλειά των αισθητήρων την κάνει απλά ένα node συλλέγοντας τα δεδομένα δωρεάν από 

ένα site.  

Επιπλέον η λάμπα πλέον δεν έχει 2 καταστάσεις (κλειστή και ανοικτή) αλλά τουλάχιστον 

5 καταστάσεις που διαφέρουν στην έντασή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταναλώνει σε 

βάθος χρόνου λιγότερο ρεύμα από μια άλλη έξυπνη λάμπα η οποία όποτε λειτουργεί, θα 

λειτουργεί στην μέγιστη ένταση της. Επιπρόσθετα ο χρήστης έχει δυνατότητα πολύ εύκολα να 

αλλάζει τα χρώματα της λάμπας αναλόγως τις επιθυμίες του. 

Στην περίπτωση του θερμοστάτη, επίσης δεν υπάρχουν έξοδα για υλικό. Τα δεδομένα 

έρχονται πάλι από κάποιο site και οι καταστάσεις του θερμοστάτη ρυθμίζονται ανάλογα τις 

επιθυμίες του χρήστη. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η χρήση του scheduler. Ο χρήστης ορίζει στον scheduler τις 

ώρες που δεν χρειάζεται το σύστημα να δουλεύει (επειδή για παράδειγμα λείπει από το σπίτι), 

οπότε το σύστημα απενεργοποιείται και δεν υπάρχουν περιττές καταναλώσεις πόρων. 

 

7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Εν ολίγοις, το σύστημα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα παρόμοια 

όμως πιθανώς να υστερεί σε ακρίβεια και αποδοτικότητα από μερικά άλλα. Λύσεις για την 

βελτίωση αυτών μπορούν να βρεθούν και αυτό αποτελεί στόχο. 

Στόχος λοιπόν είναι στο μέλλον να τεθεί το προτεινόμενο αυτό σύστημα σε εφαρμογή 

πάνω σε κανονική έξυπνη λάμπα συνδεδεμένο σε Arduino. Αυτό στοχεύει στο να δούμε την 

άμεση εφαρμογή αυτού του συστήματος και να μην μείνουμε σε μια απλή εξομοίωση. Σίγουρα 

θα προκύψουν βελτιώσεις στο σύστημα και στην απόδοσή του και θα αποφέρουν περισσότερα 

κέρδη σε θέματα efficiency και οικονομίας όπως επίσης και άνεσης στον χρήστη. 
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