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Περύληψη 
 

Η παξνύζα εξγαζία μεθίλεζε µε ζθνπό λα δώζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη 

είλαη ε έμππλε γεσξγία θαη ηη θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο ππάξρνπλ θαη εξεπλώληαη ζηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα. Με ηηο ηερλνινγίεο απηέο κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ θελά θαη πξνβιήκαηα ζηνλ αγξνηηθό 

θιάδν, ηα νπνία κπνξνύλ λα ιπζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο παξάιιεια θαη ην Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ έρεη 

θαζώο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, αλαιύεηαη ε έλλνηα ηεο έμππλεο γεσξγίαο 

ελώ παξαηίζεηαη απόζπαζκα από αγξόηεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο 

παξνπζηάδνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηελ ρξήζε. Έπεηηα από κηα εθηελή πεξηγξαθή ησλ 

ηερλνινγηώλ, δηαζηαπξώλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη από θνηλνύ ηερλνινγίεο ηεο έμππλεο 

γεσξγίαο θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ. Αθνινπζεί κία θξηηηθή επηζθόπεζε ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο έμππλεο γεσξγίαο ζε κνξθή πίλαθα γηα λα γίλεη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε θάζε ηερλνινγία. Δλ θαηαθιείδη,  αλαθέξνληαη θάπνηεο από ηηο 

κειινληηθέο πξνβιέςεηο, έρνληαο πάληα θαηά λνπ όηη ε ηερλνινγία κεηαβάιιεηαη ξαγδαία 

θαιύπηνληαο πνιιέο από ηηο ήδε ππάξρνπζεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ. 

Abstract 
 

The present study was initiated with the aim of answering questions concerning the 

definition of smart farming and new agricultural technologies that are currently being 

researched. Such technologies can detect gaps and problems in the agricultural domain, which 

can be solved with the help of the Internet of Things. Initially, the concept of Internet of Things 

is presented along with its potential fields of application. Subsequently, the concept of smart 

farming is analysed, while excerpts are included where farmers who already use these new 

technologies share their experiences. After an extended description, the common technologies 

between smart farming and Internet of Things are cross-referenced and commented upon. Then, 

a critical overview of smart farming technologies follows in tabular form, enabling a 

comparison of their performances.  In conclusion, future forecasts are mentioned while keeping 

in mind that technology is rapidly changing to address the already existing needs of the 

industry.  
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1. Ειςαγωγό 
 

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη πνιινύο θιάδνπο ζηελ αμηνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζή ηεο. Ο θιάδνο ηεο γεσξγίαο είλαη έλαο από απηνύο πνπ πξόζθαηα απνθάζηζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα επσθειεζνύλ εηζάγνληαο αξγά αιιά κε ζηαζεξά βήκαηα όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο θαηλνηνκίεο. Η γεσξγία εηζήιζε ζε κηα λέα επνρή, ηερλνινγίεο όπσο δνξπθνξηθά 

δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο, ζπζηήκαηα GPS, αηζζεηήξεο πεδίνπ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ελ ιόγσ θιάδν γηα βειηησκέλεο δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. Όια απηά ηα κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα από ηνπο αγξόηεο, δεκηνπξγώληαο 

έλα θαηλνύξγην πεδίν, ην πεδίν ηεο Έμππλεο Γεσξγίαο.  

Η παξαπάλσ έλλνηα ζα νξηζηεί επαξθώο ζηελ πνξεία επόκελσλ θεθαιαίσλ, αλαιύνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ ηαπηόρξνλε  ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αγξνηεκαρίσλ όζνλ αθνξά, ηηο 

θαιιηέξγεηεο, ην δπλακηθό παξαγσγήο απηώλ θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εδάθνπο θαη αέξνο. 

Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνύλ νη ιόγνη πνπ ε έμππλε γεσξγία είλαη ζεκαληηθή ζηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, όζν θαη ζηελ κείσζε αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ, θαζηζηώληαο ηελ σο κηα λέα κέζνδν γεσξγηθήο πξαθηηθήο, ε νπνία επεμεξγάδεηαη 

κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ νξζνινγηθά,  πξνζδηνξίδνληαο ζην έπαθξν ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ρώξν. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πίζσ από ηελ έλλνηα «έμππλε γεσξγία» θξύβεηαη θαη ην Γηαδίθηπν 

ησλ πξαγκάησλ γλσζηό θαη σο Internet of Things (IoT), ην νπνίν είλαη κία από ηηο  θνξπθαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη έλα κεγάιν βήκα ζηνλ ρώξν. Υξεζηκνπνηώληαο πξνεγκέλα 

ζπζηήκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ παξάιιεια θαη κε ηελ βνήζεηα ζρεηηθώλ κεραλεκάησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε ζρεηηθό θεθάιαην, πξνθύπηεη βειηίσζε ηεο γεσξγίαο 

θαη θαιύηεξε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπλαθώλ θιάδσλ θαη ζηνηρείσλ. 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κηα εθηελήο πεξηγξαθή ησλ 

ηερλνινγηώλ ηεο έμππλεο γεσξγίαο θαη πσο αξθεηέο από απηέο ππνζηεξίδνληαη από ηερλνινγίεο 

ΙνΣ. Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη θαη κηα θξηηηθή επηζθόπεζε, ώζηε λα βξεζνύλ ηα ζπζηήκαηα κε ηελ 

κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Σέινο ζα παξαηεζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαζώο θαη νη 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηνλ θιάδν. 
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2. Μεθοδολογύα 
 

Χο πξώηε πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο έγηλε αλαδήηεζε θαη έξεπλα επηζηεκνληθώλ άξζξσλ 

ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο έηζη ώζηε λα βξεζεί ην θαηάιιειν πιηθό γηα ηελ εθπόλεζε 

ηεο. ηόρνο ήηαλ λα αλαδεηεζνύλ άξζξα κε επηζηεκνληθό ππόβαζξν έηζη ώζηε νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ζπιιερζνύλ λα είλαη βάζηκεο θαη ηεθκεξησκέλεο. ηελ ζπλέρεηα, από ηα άξζξα πνπ 

βξέζεθαλ ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ όπσο ScienceDirect, IEEE Xplore, Web of 

Science, MDPI, Emerald, Google Scholar and Scopus αμηνινγήζεθαλ θαη επηιέρζεθαλ ηα 

ζρεηηθόηεξα θαη απηά πνπ είραλ ζπλάθεηα κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Χο ιέμεηο θιεηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο:  

[ Precision Agriculture, Smart Farming, Information Systems in Agriculture, Internet of Things 

in Agriculture, Deep learning in Agriculture ] 

Από ηα 97 άξζξα πνπ βξέζεθαλ επηιέρζεθαλ ηα 85 γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαζώο ζεσξήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη δελ παξέθιηλαλ απηήο. Δπηπιένλ, 

θξίζεθαλ θαηάιιεια ιόγσ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο από γλσζηέο επηζηεκνληθέο πεγέο, ελώ 

παξάιιεια ζεσξνύληαη θαη ρξνλνινγηθά πξόζθαηα, ζηεξηδόκελα ζε κε μεπεξαζκέλεο 

ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο.  

Η εξγαζία κέζσ ησλ επηζηεκνληθώλ άξζξσλ πνπ βξέζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ πξνζπάζεζε 

λα θαιύςεη ζέκαηα όπσο: 

 Πνηνο είλαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηερλνινγίεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζηελ 

έμππλε γεσξγία; 

 Ση επίδξαζε ζα έρεη ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ζηελ γεσξγία; 

 Πσο ε έμππλε γεσξγία ζπλδέεηαη κε ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ; 

 Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηερλνινγηώλ ηεο έμππλεο γεσξγίαο ζηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα; 

 Πνηα ε κειινληηθή πνξεία ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα κε ηελ βνήζεηα ηεο έμππλεο 

γεσξγίαο; 

Καιύπηνληαο απηά ηα ζέκαηα, ε εξγαζία ζα παξέρεη κηα ζθαηξηθή όςε γηα ηελ Έμππλε 

Γεσξγία θαη ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξόληα, πνπ είλαη 

θαη ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ εμέιημε πνπ ζα έρεη ηα επόκελα. 
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3. Διαδύκτυο των πραγμϊτων  (Internet of things) 
 

Σν δηαδίθηπν είλαη πιένλ ε ξαρνθνθαιηά ησλ επηθνηλσληώλ παγθνζκίσο γη’ απηό θαη πνιιέο 

θνξέο ραξαθηεξίδεηαη σο ην «ην Γίθηπν ησλ δηθηύσλ». Η πξνζπάζεηα γηα επέθηαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη ηαρύηαηε θαη δηαξθήο θαη ε εμέιημε ηνπ είλαη εκθαλήο ζε 

όινπο, ηδηαίηεξα από ην 2000 θαη κεηά. Οπζηαζηηθά, ην Γηαδίθηπν θαζηεξώλεηαη ζην κπαιό ησλ 

πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ σο κηα δηαδηθαζία όπνπ έλαο ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί κε 

θάπνηνλ άιιν απνκαθξπζκέλν κε ζηόρν ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, ππνζηεξίδεη δειαδή ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπσλ.  

Χζηόζν, ην Γηαδίθηπν δελ ζηακαηά εδώ θαη ε ακέζσο επόκελε κεγάιε εμέιημε ηνπ είλαη ην 

Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ ή αιιηώο Internet of Things (IoT). Η επέθηαζε απηή επηηξέπεη 

πιένλ, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, ηελ επηθνηλσλία θαη 

κεηαμύ κεραλώλ θαη ελ ζπληνκία όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Chopra et al. (2019), ην Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ είλαη ε λέα ηερλνινγία ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία παληνύ θαη κε 

νηηδήπνηε. Η πξόηαζε απηή κπνξεί λα θαληάδεη αζαθήο αξρηθά, σζηόζν ζηελ ζπλέρεηα απηνύ 

ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα ώζηε λα νξηζηεί επαξθώο ην Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ, ζα γίλεη κία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ελώ ζα 

παξνπζηαζηνύλ θαη νη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ, από ηνπο νπνίνπο ζα δώζνπκε ηδηαίηεξε βαξύηεηα 

ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαη ζα ηνλ αλαιύζνπκε ζηα επόκελα θεθάιαηα. 

3.1 Οριςμόσ του Διαδικτύου των Πραγμϊτων 
 

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη γεγνλόο θαη καο νδεγεί πξνο έλαλ θόζκν όπνπ 

νπνηνζδήπνηε θαη νηηδήπνηε ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλδεζεί κε ζηόρν ηελ ιήςε, 

αληαιιαγή θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηώλ. Ηγέηεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο δείρλεη πσο είλαη ε 

ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ (Lambora,2019), ζην εμήο ΙνΣ (Internet of Things) 

γηα ιόγνπο ζπληνκίαο θαη επθνιίαο ζηελ γξαθή. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε πξνζπάζεηα 

θαζώο θαη ε ηερλνινγία ηνπ ΙνΣ, γόληκν είλαη λα νξηζηεί πξώηα ε ηερλνινγία απηή. 

Γπζηπρώο, δελ ππάξρεη σο ηώξα θάπνηνο ζηαζεξόο, επξέσο απνδεθηόο νξηζκόο από ηνλ 

ηερλνινγηθό θαη ηνλ αθαδεκατθό θόζκν, ίζσο γηαηί ε ηδέα ηνπ ΙνΣ θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ 

ηνκέσλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη επξύ θάζκα θαη αλαπόθεπθηα θαη πνιιέο νπηηθέο γσλίεο. 

Παξάιιεια, ε κε ζηαζεξή ύπαξμε θάπνηνπ θνηλνύ νξηζκνύ δείρλεη θαη ην «λέν» ηεο 

ηερλνινγίαο απηήο όπνπ βξίζθεηαη ζε ζηάδην πνπ αλαδεηεί ηαπηόηεηα ζηνλ ηερλνινγηθό θόζκν. 

Οη πεξηζζόηεξνη νξηζκνί επηθεληξώλνπλ ζην πςειό ηερληθό θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο απηήο θαη 

δίλνπλ ππόζηαζε ζην ΙνΣ κε όξνπο πνπ αθνξνύλ ηα δίθηπα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο (Koreshoff, Robertson and Leong, 2013). Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νξηζκνί από 
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δηάθνξα επηζηεκνληθά άξζξα κε ζηόρν λα νξηζηεί θαη’ ειάρηζηνλ ε νξνινγία ηνπ Γηαδηθηύνπ 

ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ) θαη λα γίλεη θαηαλνεηό από ηνπο αλαγλώζηεο. 

Ο όξνο ΙνΣ, πξσηναλαθέξζεθε ην 1999 από ηνλ Βξεηαλό Kevin Ashton. Υξεζηκνπνηώληαο 

ηελ θξάζε «Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ», πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη έλα ζύζηεκα όπνπ ην 

Γηαδίθηπν ζα είρε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν κέζσ ελόο θαζνιηθνύ ζπζηήκαηνο 

αηζζεηήξσλ θαη δεδνκέλσλ. 

Σν ΙνΣ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαμύ εθαηνκκπξίσλ «αληηθεηκέλσλ», λα επηθνηλσλήζνπλ θαη 

λα δηακνηξάζνπλ πιεξνθνξίεο θάησ από κία ππεξζύλδεζε κε ηελ βνήζεηα δηαδηθηπαθώλ 

πξσηνθόιισλ (ΙΡ). Σν ΙνΣ είλαη έλα δίθηπν θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ δειαδή, όπνπ κπνξνύλ λα 

ζπλδεζνύλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζπζθεπέο όισλ ησλ ηύπσλ θαη κεγεζώλ κε ζηόρν ηελ 

επίηεπμε γξήγνξνπ θαη έμππλνπ εληνπηζκνύ ηνπνζεζίαο, αζθαιή έιεγρν ησλ ελεξγεηώλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, νπηηθνπνίεζε, αλαβαζκίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη δηαρείξηζε απηώλ (Patel et al., 2016). 

ύκθσλα κε ην Pretz (2013), «ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ είλαη έλα δίθηπν ζύλδεζεο 

αληηθεηκέλσλ, όπνπ ηα αληηθείκελα απηά είλαη αζύξκαηα ζπλδεδεκέλα κέζσ «έμππλσλ» 

αηζζεηήξσλ, ελώ ε επξύηεξε ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ είλαη ζε ζέζε λα 

θάλεη ην ζύζηεκα λα αιιειεπηδξά  ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα.» 

«Σν Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ είλαη κία παγθόζκηα ππνδνκή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, πνπ παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο κέζσ ππεξζπλδέζεσλ (θπζηθέο θαη 

εηθνληθέο), βαζηζκέλεο ζε δηαιεηηνπξγηθέο ηερλνινγίεο επηθνηλσληώλ θαη πιεξνθόξεζεο.», 

(International Communication Union,2012) 

O Atzori et. al, (2010), ππνζηεξίδεη πσο ν νξηζκόο ηνπ IoT έρεη ηξείο πηπρέο, ε πξώηε 

αλαθέξεηαη ζηα αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη λα επηθέξνπλ απνηέιεζκα κε ηελ 

ηερλνινγία ηνπ ΙνΣ. Η δεύηεξε δίλεη βαξύηεηα ζε ηνκείο όπσο ηα δίθηπα θαη ηα πξσηόθνιια 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλδέζεσλ. Δλώ, ε ηξίηε πηπρή θάλεη ιόγν γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη ε 

ηερλνινγία ηνπ ΙνΣ θαη πσο απηή ζπλδέεηαη κε ηελ δηαρείξηζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. 

«ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ ηα αληηθείκελα είλαη ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Παξάιιεια, 

είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξνύλ θαη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, δερόκελα εξεζίζκαηα από ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα ζε 

θπζηθέο/ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπξόζζεηα, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παίξλνπλ θαη 

πξσηνβνπιίεο θαη λα εθηεινύλ πξάμεηο, ηξέρνληαο δηαδηθαζίεο θαη απνζεθεπκέλα δεδνκέλα από 

ηελ κλήκα θαη ην θέληξν ειέγρνπ ηνπο.», (Parashar, Khan and Neha, 2016) 
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3.2 Ιςτορικό αναδρομό του Διαδικτύου των Πραγμϊτων (ΙοΣ) 
 

Μεηά θαη ηελ πξνζπάζεηα λα νξηζηεί επαξθώο ε έλλνηα ηνπ ΙνΣ, σθέιηκν είλαη λα γίλεη θαη 

κία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα απηή εδώ ηελ ηερλνινγία ώζηε λα ππάξμεη κία 

επθξηλέζηεξε εηθόλα γηα ην πνπ ήηαλ απηή ε ηερλνινγία θαη πσο εμειίρζεθε θαη 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε ζην πέξαζκα ζρεδόλ ηξηώλ δεθαεηηώλ. Η ηζηνξία ηνπ ΙνΣ μεθηλά ην 1991 

κε ηνλ Mark Weiser, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα δώζεη κία πξώηε εηθόλα ηνπ κειινληηθνύ ηνπ 

νξάκαηνο γηα ην Γηαδίθηπν κε ηνλ όξν «Ubiquitous Computing», (Li, and Chen,2010), ζε κία 

ειεύζεξε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ζα κπνξνύζε λα είλαη «παληαρνύ παξόλ ππνινγηζηηθό 

ζύζηεκα» . Μέζα από απηό ηνπ ην όξακα, επηθεληξώζεθε ζε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο 

«έμππλνπ» βηώζηκνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα  ελνπνηείηαη κε ζπζθεπέο , όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

θηλεηό ηειέθσλν, θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα δεκηνπξγείηαη έλα παλίζρπξν ελνπνηεκέλν 

ζύζηεκα πνιπκέζσλ θαη επηθνηλσληώλ. (Zainab, Aliand Badawy, 2015) 

Σν 1999, ν Kevin Ashton, έλαο από ηνπο πξσηνπόξνπο ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημεο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ, έθαλε ιόγν γηα ην ΙνΣ θαη έθαλε ην πξώην βήκα γηα λα δώζεη νπζία ζε απηή ηελ 

ηερλνινγία. Μέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ Auto- ID labs θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο 

(ΜΙΣ), ν Ashtonθαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζπάζεζαλ λα αλαπηύμνπλ έλαλ ειεθηξνληθό θώδηθα 

πξντόληνο (EPC), ν νπνίνο ζα αλαγλσξίδεηαη κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ, ην επξέσο γλσζηό ζηελ 

αγνξά RFID,κέζα ζε έλα δίθηπν αληηθεηκέλσλ (Corcoran,2016). Απηή ήηαλ ε πξώηε γλσξηκία 

θαη επαθή ηνπ αλζξώπνπ κε απηό πνπ νξίζακε πξνεγνπκέλσο ζαλ Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ή 

ελ ζπληνκία ΙνΣ. Από ηόηε, ε ρξήζε απηνύ ηνπ όξνπ έρεη κεηαβιεζεί θαη επεθηαζεί πξνο πνιιέο 

θαηεπζύλζεηο, ζεκαίλνληαο πάξα πνιιά γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο- δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

αλζξώπνπ. 

Από ην 2003 θαη κεηά, απμήζεθαλ θαηά πνιύ θαη ηα projects πνπ ζηεξίδνληαλ πάλσ ζηελ 

ηδέα ηνπ ΙνΣ ελώ παξάιιεια αξρίδνπλ θαη νη πξώηεο αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθά άξζξα. 

Παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε LG κε ηελ δεκηνπξγία «έμππλσλ» ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

θαη ε Wal-Mart κε ηελ εηζαγσγή «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηώλ. Σελ εδξαίσζε 

ηνπ ΙνΣ ζηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά δξώκελα, έξρεηαη λα επηζθξαγίζεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Άκπλαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ην νπνίν απνθαζίδεη ηελ καδηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

αλαγλώξηζεο RFID ζε ακπληηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζκνύ θαη 

δηνίθεζεο κνλάδσλ κε ηελ νλνκαζία SAVI (Madakam et al., 2015). Παξάιιεια ην ίδην έηνο, 

παξνπζηάδεηαη θαη ε πξώηε κειέηε-αλαθνξά γηα ην ΙνΣ από ηελ Παγθόζκηα Έλσζε 

Δπηθνηλσληώλ δείρλνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν, πσο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζε 

απηήλ ηελ ηερλνινγία.(Zainab, Ali and Badawy, 2015).  

Σέινο, ην 2008 ε Δπξσπατθή Έλσζε δηνξγαλώλεη ην πξώην ζπλέδξην γηα ην ΙνΣ κε ζηόρν λα 

ζπδεηεζνύλ ζέκαηα όπσο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε θαζώο θαη κειινληηθέο επθαηξίεο θαη 
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θίλδπλνη πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ ηερλνινγία απηή. Δπηπξόζζεηα, ζρεδόλ ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν αξθεηέο πνιπεζληθέο εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά από «έμππλα» 

αληηθείκελα ηα νπνία ζα ζπλδένληαη αζύξκαηα ρξεζηκνπνηώληαο δηαδηθηπαθά πξσηόθνιια πνπ 

ζα έρνπλ σο ζηόρν λα νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ ηερλνινγία ζε κία λέα θαη πην 

απνδνηηθή ηερλνινγηθή γεληά. (Madakam, Ramaswamy and Tripathi, 2015). 

Πιένλ, ην ΙνΣ αληηκεησπίδεηαη σο κία ζπζηάδα από ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο ζε έλα 

παγθόζκην δίθηπν βαζηζκέλν ζε αηζζεηήξεο, επηθνηλσλίεο θαη ηερλνινγίεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο ε αλεξρόκελε αλαλεσκέλε έθδνζε 

ηερλνινγηώλ θαη επηθνηλσληώλ παγθνζκίσο (Kranenburg, 2013).  πλάκα, ινγίδεηαη σο βαζηθό 

ζηνηρείν ηεο ηέηαξηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, θαη θαίλεηαη 

πσο ε πξνζδνθίεο γηα ρξήζε ηνπ ΙνΣ μεπεξλνύλ θάζε πξνζδνθία θαζώο ην 2020 αλακέλεηαη λα 

ζπλδεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 34 δηζεθαηνκκύξηα ζπζθεπέο, ζπγθξηηηθά κε ηα 10 

δηζεθαηνκκύξηα πνπ ήηαλ ην 2015. (Greenough & Camhi, 2016). 

3.3 Σομεύσ εφαρμογόσ του Διαδικτύου των Πραγμϊτων (ΙοΣ) 
 

Η ρξήζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ αληηθεηκέλσλ, εθαξκνγώλ θαη ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ αιιά θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ δσή, νδεγεί ζηελ 

δεκηνπξγία ελόο «πεξηβάιινληνο» όπνπ όια ηα πξναλαθεξζέληα ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζνύλ 

θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Οη ηερλνινγίεο θαη ηα αληηθείκελα πσο ζρεηίδνληαη κε ην 

ΙνΣ είλαη εθαξκόζηκεο ζε έλα ηεξάζηην εύξνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ μεθηλνύλ από ηελ 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα κέρξη θαη ηελ δηαρείξηζε ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη Lee θαη Lee (2015) ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ έλλνηα, δειώλνληαο όηη «ην IoT δηεπθνιύλεη 

ηελ αλάπηπμε κηαο κπξηάδαο βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηώλ 

εθαξκνγώλ IoT.» Παξάιιεια, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Pande θαη Padwalkar (2014),  «νη 

δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην IoT ην θαζηζηνύλ δπλαηό λα αλαπηύμεη πνιιέο εθαξκνγέο βάζεη 

απηήο, εθ ησλ νπνίσλ κόλν έλα ηκήκα απηώλ αλαπηύζζνληαη απηήλ ηε ζηηγκή. ην κέιινλ, ζα 

ππάξμνπλ πνιιέο «έμππλεο» εθαξκνγέο γηα πην έμππλα ζπίηηα θαη γξαθεία, πην έμππλα 

ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, εμππλόηεξα λνζνθνκεία, εμππλόηεξεο επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαζώο 

θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ηνλ παξαγσγηθό ηνκέα». Αλ θαη ην IoT είλαη κηα αλαδπόκελε 

ηερλνινγία, θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα πεξηνρώλ εθαξκνγήο θαη επεξεάδεη έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ. Οη Wortmann θαη Flüchter (2015) ην επηβεβαηώλνπλ, ππνδεηθλύνληαο 

όηη «ηα πεδία εθαξκνγήο γηα ηηο ηερλνινγίεο IoT είλαη πνιπάξηζκα  θαη δηαθνξεηηθά, θαζώο νη 

ηερλνινγίεο απηέο απμάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, επεθηείλνληαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Σνπνζεηήζεηο ζαλ ηηο παξαπάλσ, δείρλνπλ ηνλ δξόκν γηα ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΙνΣ 

δηακελύνληαο παξάιιεια πσο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ην ΙνΣ ζα εηζέιζεη ζρεδόλ 
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νινθιεξσηηθά ζηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ έρνληαο επξεία εθαξκνγή. 

ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη κία ζύληνκε αλαθνξά ζηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ ΙνΣ κε ηα κέρξη 

ηώξα ππάξρνληα δεδνκέλα, ελώ παξάιιεια ζα εζηηάζνπκε θαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

όπνπ θαη ζα αλαιύζνπκε ζηελ ζπλέρεηα επόκελσλ θεθαιαίσλ. 

3.3.1 Έξυπνη πόλη 

 

Με ηελ έλλνηα ηεο έμππλεο πόιεο ζα κπνξνύζακε λα πεξηγξάςνπκε έλα αζηηθό θέληξν πνπ 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρεη ηελ θαζνιηθή εηθόλα, ηνλ έιεγρν θαζώο θαη ην πιενλέθηεκα 

πξνζαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκώλ, δηθηύσλ θαη όισλ ησλ παξάπιεπξσλ έξγσλ. 

Μηιώληαο γηα παξάπιεπξα έξγα, ελλννύληαη έξγα όπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθνηλσλίεο 

θαη κεηαθηλήζεηο, δειαδή ηα νδηθά δίθηπα, γέθπξεο, ζήξαγγεο, δηαβάζεηο, αεξνδξόκηα, ιηκάληα 

θαζώο θαη έξγα δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ελέξγεηαο όπσο επηθνηλσλίεο, ύδξεπζε, ειεθηξηζκόο 

θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπο ππν-κέξε. Δπηπξόζζεηα, ζηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ε θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ησλ ππνδνκώλ θαη δηθηύσλ, θαζώο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκόο δξαζηεξηνηήησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ θαη αζθάιεηαο κεγηζηνπνηώληαο 

θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηηο ππεξεζίαο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Η πάγηα ρξήζε αηζζεηήξσλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη κε ηα δεδνκέλα απηά λα γίλεηαη αμηνιόγεζε θαη εθάζηνηε δξάζε όπνπ 

απαηηείηαη. Βαζηθέο ηερλνινγίεο όπσο έμππλε κέηξεζε, αζύξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, αλνηρηέο 

πιαηθόξκεο, επξπδσληθέο ππεξεζίεο πςειήο ηαρύηεηαο θαη ην cloud computing απνηεινύλ 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο ππνδνκήο κηαο έμππλεο πόιεο.  Με απηό ηνλ ηξόπν βειηηώλεηαη θαη 

εληζρύεηαη ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ πόιεσλ. «ην κέιινλ νη έμππλεο πόιεηο ζα 

δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θαη ππνδνκέο κε ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο θαη ζα πξαγκαηνπνηνύλ απηό-επηζθεπέο, ζα κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα 

δσήο θαη ην αζηηθό πεξηβάιινλ, όπσο ν αέξαο, ην λεξό θαη νη πξάζηλεο πεξηνρέο αθνύ ζα 

παξαθνινπζνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγείηαη κηα εληζρπκέλε δηαβίσζε θαη έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ζα είλαη θαζαξό, απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο» (Stergiou, 2018). Με ιίγα 

ιόγηα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ΙνΣ, ζην κέιινλ, θάζε πόιε ζα έρεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

απηνδηαρείξηζε ηεο βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ππεξαπινπζηεύνληαο 

κία πιεζώξα αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3.3.2 Έξυπνο πύτι 

 

Ήδε ζρεδόλ ηα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα λνηθνθπξηά ελζσκαηώλνπλ έμππλεο ζπζθεπέο 

ειεθηξνληθνύ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ ζην εζσηεξηθό ηνπο, σζηόζν απηό είλαη κόλν ε αξρή γηα 

ηνπ ηη έπεηαη ζρεηηθά κε ην κειινληηθό έμππλν ζπίηη. Σν κειινληηθό έμππλν ζπίηη ζα έρεη επξεία 

επίγλσζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαη πνηεο ελέξγεηεο επηηεινύληαη ή πξέπεη λα επηηειεζηνύλ. 
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Βαζηθνί άμνλεο δηαρείξηζεο ζα απνηεινύλ νη πόξνη θαη ε ρξήζε ηνπο, ε αζθάιεηα θαζώο θαη ε 

άλεζε. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ άλεζεο θαη 

αζθάιεηαο κε παξάιιειε κείσζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαπαλώλ ηεο θαηνηθίαο. 

πλάκα, ηα έμππλα ζπίηηα ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επαξθώο πξνβιήκαηα 

έθηαθηεο αλάγθεο κε δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ αλίρλεπζε ππξθαγηάο, θινπώλ ή 

απώιεηαο ζεκαληηθήο ελέξγεηαο ιόγσ βιάβεο. «εκαληηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε όισλ απηώλ 

ησλ ελεξγεηώλ ζα έρνπλ νη αηζζεηήξεο εδάθνπο θαη αέξα, ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θίλεζεο 

θαη εηζβνιήο κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπζθεπώλ ειέγρνπ θαζώο θαη ν πεξηκεηξηθόο έιεγρνο 

πξόζβαζεο ζε δώλεο κε πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε», (Parashar, Khan and Neha, 2016). 

3.3.3 Έξυπνη Τγεύα 

 

Οη ηερλνινγίεο ΙνΣ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

αζζελώλ από απόζηαζε. Σερλνινγίεο όπσο ην RFID θαη ην WSN, όπνπ ζα αλαιπζνύλ ζε άιιν 

θεθάιαην, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη εθαξκνγέο ηνπ ΙνΣ 

ζηνλ ηνκέα ηεο έμππλεο πγείαο ζα κπνξνύζαλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζύκθσλα 

κε ηνπο  Yuan, Shumin and Baogang (2007): παξαθνινύζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

αζζελώλ ηνπ λνζνθνκείνπ, αλαγλώξηζε θαη πηζηνπνίεζε αηόκσλ, απηόκαηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη αλίρλεπζε θαη απνκαθξπζκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Δπηγξακκαηηθά ηη ζα ηζρύεη γηα θάζε θαηεγνξία: 

i) Η παξαθνινύζεζε ζα ζηνρεύεη ζηνλ εληνπηζκό ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζε 

θίλεζε 

 ii) αλαγλώξηζε θαη πηζηνπνίεζε: ηαπηνπνίεζε κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ ιαζώλ ζηε 

δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηαπηόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ 

αζθαιείαο 

iii) απηόκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ: ζπλήζσο ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ επεμεξγαζίαο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο RFID κε άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία 

iv) αλίρλεπζε: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηνλ 

αζζελή 

 Σα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα νξίδνληαη θαη σο: έιεγρνο, αζθάιεηα, 

εηεξνγέλεηα, δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ξνή. (Zainab, Ali and Badawy, 2015) 
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3.3.4 Έξυπνοσ Εφοδιαςμόσ και Μεταφορϋσ 

 

Η αλάγθε γηα ρακειόηεξν θόζηνο θαη ρακειόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηα ιόγσ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ παγθνζκίσο, θάλνπλ ηελ  

ηερλνινγία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν απαξαίηεηεο γηα θάζε επηρείξεζε 

πνπ ζέιεη λα επηβηώζεη. Σερλνινγίεο ηνπ ΙνΣ όπσο ην RFID θαη ην NFC, ηερλνινγίεο πνπ ζα 

αλαιπζνύλ αξγόηεξα, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επξέσο ζηελ δηαρείξηζε αιπζίδα εθνδηαζκνύ (Bose 

and Pal, 2005) . Καηά ζπλέπεηα, νη αθξηβείο θαη πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνγξαθή ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ, ηα ζηάδηα εξγαζίαο ζε εμέιημε θαη θαηά ηε δηακεηαθόκηζε 

κε αμηόπηζηεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο πξνο 

αμηνπνίεζε. Χο απνηέιεζκα, ε πξόβιεςε δήηεζεο ζα είλαη πην αθξηβήο, ελώ ζα είλαη  δπλαηή 

θαη ε απηόκαηε αλαπιήξσζε ησλ εμαληιεκέλσλ πξντόλησλ. Υξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ν θάζε επηρεηξεκαηίαο ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα κειινληηθά ζρέδηα 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θαη πηζαλόλ λα νδεγήζεη θαη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε θόζηνπο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά θαη ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο, ηα νρήκαηα παληόο ηύπνπ, ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο θαζώο θαη ηα νδηθά δίθηπα γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν εμνπιηζκέλα κε 

αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο, (Atzori, Iera and  Morabito,2010). 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα κπνξνύζαλ λα ζπιιερζνύλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θπθινθνξίαο, γηα ηε δηαρείξηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο δξόκνο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

έλα αηύρεκα θαζώο θαη νινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζηαζίαο ζε πεδνύο. 

3.3.5 Έξυπνη Βιομηχανύα 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ ΙνΣ, νη εηαηξείεο είλαη θαη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνύλ όια ηνπο ηα πξντόληα κέζσ εηηθεηώλ αλαγλώξηζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ (RFID). Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο 

εμόδσλ, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπο. Πέξαλ απηώλ, δηεπθνιύλεηαη ε 

ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ κέζσ ζπλδεδεκέλσλ αηζζεηήξσλ νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ηεο παξαθνινύζεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, έηζη ώζηε έγθαηξα λα εληνπίδεηαη ηπρόλ πξόβιεκα 

πνπ ζα επεξεάζεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη απόδνζε, ελώ παξάιιεια ζα θαη παξέρεη 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα θαη ηα ιάζε. Γηαδηθαζίεο όπσο, παξαθνινύζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα αλαθνξηθά 

κε ηα επίπεδα ηνμηθόηεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ, έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ηδηαίηεξα ζε απηνύο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα εκπνξεύκαηα θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

αλά ηνκέα, κε ζηόρν ηελ βειηηζηνπνίεζε είλαη θάπνηεο από απηέο πνπ ζα αλαβαζκηζηνύλ κέζσ 
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ηνπ ΙνΣ θαη ζα δώζνπλ ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηηο εηαηξείεο θαη επξύηεξα ζηνλ βηνκεραληθό 

θιάδν (Atzori, Iera and Morabito, 2010). 

3.3.6 Έξυπνη Ενϋργεια 

 

Σν IνΣ παξέρεη κηα λέα, αλαηξεπηηθή ηδέα γηα ηε δηαλνκή ελέξγεηαο, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ επηθνηλσλία. Η απμαλόκελε αλάγθε γηα αιιαγή ζηνλ 

ηξόπν ζθέςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο νδεγεί ζε πην επέιηθηα δίθηπα 

ελέξγεηαο ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ζα έρνπλ κεγαιύηεξε απηνλνκία 

αιιά θαη απηνδηαρείξηζε. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ δηθηύσλ απηώλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

έμππλεο ζπζθεπέο θαη ππνδνκέο κε βάζε ην IoT, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε έλα ειεθηξνληθό 

πιέγκα ελέξγεηαο (grid).  

Σν πιέγκα  απηό ζα πξέπεη λα ειέγρεη ειεθηξνληθά: ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε αιιά 

θαη ηε δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο θαη γηα ηνλ έιεγρν απηό, απαηηνύληαη αηζζεηήξεο πνπ ζα κπνξνύλ 

λα θαηαγξάθνπλ ηηο αλάγθεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ώζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνύλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Οη έμππλνη κεηξεηέο (smart meters) ζα κπνξνύλ λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε ζηηγκηαία θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δίλνληαο 

δπλαηόηεηα εμάιεηςεο ζπζθεπώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ κεγάιν πνζό ελέξγεηαο. Δπηπιένλ ζα 

κπνξεί λα δώζεη ζπκβνπιέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Η 

ζύλδεζε κε ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο ζα βαζίδεηαη ζε WSN δίθηπα αηζζεηήξσλ (Buckl et al., 

2009). 

Με απηό ηνλ ηξόπν εηζάγεηαη κηα θαηλνύξγηα έλλνηα ζην ρώξν ηεο ελέξγεηαο, ην Internet of 

Energy. Σν Γηαδίθηπν ηεο ελέξγεηαο νξίδεηαη σο «κηα δηθηπαθή ππνδνκή, πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

δηαιεηηνπξγηθνύο δέθηεο, αλακεηαδόηεο θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ 

ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ παγθόζκησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ηελ θαηά ηόπνπο παξαγσγή 

θαη απνζήθεπζε απηήο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν», (Vermesan, Ovidiu θαη  Peter, 2015). 

3.3.7 Έξυπνη Γεωργύα 

 

Πνιιέο από ηηο ηερλνινγίεο ηνπ IoT έρνπλ πξαθηηθέο θαη ειπηδνθόξεο πξννπηηθέο ζηνλ 

θιάδν ηεο γεσξγίαο. Παξέρνληαο πεξαηηέξσ ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο θαη αληαγσληζηηθή 

δπλακηθή ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, ν νπνίνο κέρξη πξόηηλνο, βαζηδόηαλ ζηηο εκπεηξηθέο γλώζεηο 

ησλ γεσξγώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ επηζηεκόλσλ κε ηελ γεσξγία, ν γεσξγηθόο θόζκνο κπνξεί λα 

πεξάζεη ζε κία λέα γεληά παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πόξσλ. Με ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ IoT θαη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ άκεζε ρξήζε ηνπο γηα 

αθξηβείο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο, νη γεσξγνί πιένλ ζα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ θαη λα 

παξεκβαίλνπλ γηα νηηδήπνηε κπνξεί λα σθειήζεη ή λα βιάςεη ηηο ζνδεηέο ηνπο θαη γεληθόηεξα 
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ην γεσξγηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη. Μεξηθέο από ηηο εξγαζίεο ησλ αγξνηώλ πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο βειηίσζεο κέζσ ηνπ ΙνΣ είλαη νη εμήο ζύκθσλα κε ηνλ 

Guerrini (2015): 

 Παξαθνινύζεζε αέξα, εδάθνπο θαη πδάησλ 

 Παξαθνινύζεζε θπηώλ θαη θαιιηεξγεηώλ 

 Απηνκαηνπνηεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα επίβιεςε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη 

εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ 

 Οξζνινγηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πόξσλ θαη πξώησλ πιώλ 

 Υξήζε δεδνκέλσλ ηνπ θαηξνύ γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο ζνδεηάο 

 Απηνκαηνπνηεκέλεο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη δηαρείξηζε γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ κε 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν ή θαη πιήξε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ησλ γεσξγηθώλ 

κεραλεκάησλ. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εθηειεζηνύλ κε ηελ βνήζεηα αηζζεηήξσλ, 

απνκαθξπζκέλα δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο, ξνκπνηηθά κέζα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 

όπνπ επεμεξγάδνληαη θαη αληινύληαη καδηθέο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ (Li , Da Xu  and Zhao, 

2015). ε όια απηά ηα κέζα θαζώο θαη ην πσο ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο έμππλεο γεσξγίαο 

ζα αλαθεξζνύκε εθηελέζηεξα ζε επόκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαο πσο ην ΙνΣ κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηελ γεσξγία ζε έμππλε γεσξγία θαζώο θαη ηη νθέιε θαη δπζθνιίεο πξνθύπηνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ΙνΣ λα εηζέιζεη θαη λα εδξαησζεί ζηνλ ηνκέα απηό.  

3. 4 Προβλόματα και προκλόςεισ ςτο Διαδύκτυο των Πραγμϊτων 
 

Κάζε λέα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία εηζέξρεηαη θαη πηνζεηείηαη ζηνλ ηερλνινγηθό θαη 

εκπνξηθό θόζκν, έρεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ (Insights team, 2017). Σν κέιινλ ηνπ ΙνΣ δείρλεη 

ιακπξό θαη νδεγεί ζε κία λέα θαηάζηαζε πνπ θέξλεη κηα επαλάζηαζε θαη νινθιεξσηηθή 

αιιαγή ζηνλ ηξόπν πνπ ν θνηλόο άλζξσπνο ρεηξίδεηαη ην Γηαδίθηπν θαη ηηο ζπζθεπέο, σζηόζν 

ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ από απηή ηελ αιιαγή πξνθύπηνπλ θαη πνιιά δεηήκαηα 

θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία θάλνπλ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ ΙνΣ επάισηεο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνύλ άκεζα. Σα θύξηα πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο: 

 Αζθάιεηα θαη ηδησηηθόηεηα (Lund et al., 2014) 

 Κόζηνο θαη ρξεζηκόηεηα (Atzori et al., 2010) 
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 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα  (Vermesan et al., 2014). 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (Atzori et al., 2010) 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Corcoran, 2016) 

 

 Αζθάιεηα θαη ηδησηηθόηεηα 

Καζώο ην ΙνΣ γίλεηαη από ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κειινληηθνύ Γηαδηθηύνπ θαη εδξαηώλεηαη 

ζε ρξήζε ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία πην έκπηζησλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε ζην έπαθξν. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Javed θαη Wolf (2012), «Δλώ ηα νθέιε ηνπ IoT είλαη αλακθηζβήηεηα, ε 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ε  αζθάιεηα δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ ξπζκό ηεο θαηλνηνκίαο. Σα 

δεηήκαηα απνξξήηνπ θαη αζθάιεηαο ηνπ IoT πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ πξηλ νη ρξήζηεο 

δείμνπλ ηπθιή εκπηζηνζύλε  ζε εθαξκνγέο IoT».  Απηή ε πξόθιεζε εληζρύεηαη από ηελ 

έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ, επξέσο απνδεθηώλ δηεζλώλ θαλόλσλ θαη πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ IoT. Οη αθόινπζεο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ DHS (2014) πξνζθέξνπλ ζηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε έλαλ ηξόπν νξγάλσζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ ζεκάησλ 

αζθαιείαο: 

1. Δλζσκάησζε ηεο αζθάιεηα ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ 

2. Πξνεγκέλεο ελεκεξώζεηο αζθαιείαο θαη δηαρείξηζε εππάζεηαο 

3. Αμηνπνίεζε ήδε απνδεδεηγκέλσλ πξαθηηθώλ αζθάιεηαο 

4. Πξνηεξαηόηεηα ζηα κέηξα αζθαιείαο αλάινγα κε ηνλ πηζαλό αληίθηππν 

5. Πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζε νιόθιεξν ην IoT 

6. Πξνζεθηηθή θαη ζθόπηκε ρξήζε 

 Κόζηνο θαη ρξεζηκόηεηα 

ύκθσλα κε ηνπο Patel θαη Scholar (2016), ην IνT ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία γηα ηε ζύλδεζε 

θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην Γηαδίθηπν. Γηα λα απμεζεί ε πηνζέηεζε ηνπ IνT, ην θόζηνο ησλ 

εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε δπλαηνηήησλ όπσο νη κεραληζκνί 

αλίρλεπζεο, παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά θζελνί ηα επόκελα ρξόληα 

ώζηε λα είλαη θαη πξνζηηνί ζηνπο ρξήζηεο. 
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 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

«ην παξαδνζηαθό Γηαδίθηπν, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα είλαη ε πην βαζηθή αμία θαη έρεη λα 

θάλεη κε ηελ απαίηεζε ζπλδεζηκόηεηαο ζην Γηαδίθηπν», (Vermesan et al., 2014).Σα 

ζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κέζσ θνηλώλ  πξσηνθόιισλ 

θαη θσδηθνπνηήζεσλ. Γηαθνξεηηθνί θιάδνη ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα δηαθνξεηηθά πξόηππα γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σα ππάξρνληα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ελδέρεηαη λα πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηνύλ ή λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ βάζεη κηαο λέαο ζέζεο πξντόλησλ ζην ΙνΣ, θαη 

αθόκε θαη νιόθιεξε ε ηδέα ηεο βηνκεραλίαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλεθηηκεζεί θαζώο ν 

αληαγσληζκόο αξρίδεη λα κεηαηνπίδεηαη θαη λα επεθηείλεηαη (Fleisch et al., 2014, Porter θαη 

Heppelmann, 2014). Από ηερλνινγηθή άπνςε, ε εθαξκνγή κηαο ηερλνινγίαο IoT απαηηεί ηελ 

ελνπνίεζε ελόο εύξνπο ηερλνινγηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ κε ηε κνξθή πιηθνύ θαη 

ινγηζκηθνύ. Οξηζκέλεο από ηηο πην ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηλνηόκνη 

ηνπ IoT ζε απηό ην πιαίζην αθνξνύλ, ηελ παξνρή ελέξγεηαο ζε επίπεδν ζπζθεπήο, ηαπηνπνίεζε 

θαη δηεπζπλζηνδόηεζε θαζώο θαη ηππνπνίεζε θαη ελαξκόληζε ζπζθεπώλ (Atzori et al. 2010, 

Mattern2013, Vermesanetal. 2014). 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 

ύκθσλα κε ηνπο Atzori et al., (2010), ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ είλαη κηα θξίζηκε πηπρή ζην 

Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ. Όηαλ εμεηάδνπκε έλαλ θόζκν αληηθεηκέλσλ πνπ δηαζπλδένληαη θαη 

αληαιιάζζνπλ ζπλερώο όινπο ηνπο ηύπνπο πιεξνθνξηώλ, ν όγθνο ησλ παξαγόκελσλ 

δεδνκέλσλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκό απηώλ ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαληαη 

θξίζηκεο. 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο 

Μία από ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ζην IoT είλαη ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο «αληηθεηκέλσλ» κε 

δηαιεηηνπξγηθό ηξόπν, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ελεξγεηαθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε ησλ ζπζθεπέο. «Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηύπνη αληηθεηκέλσλ, αιιά 

κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα κηα πηπρή θάζε είδνπο αληηθεηκέλνπ: όια ζα ρξεζηκνπνηνύλ 

ελέξγεηα», Corcoran (2015). Σν πνζό ζα πνηθίιεη, αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη ζπζθεπέο 

πξέπεη είηε λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζηαζεξή γξακκή ηξνθνδνζίαο είηε λα δηαζέηνπλ κπαηαξία. 

Η πξώηε ζπλεπάγεηαη κηα ζηαζεξή εγθαηάζηαζε, θαη, ελδερνκέλσο, κηα λέα ελζύξκαηε 

ππνδνκή ηζρύνο γηα λα ηαηξηάδεη κε ηηο απαηηήζεηο απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ην δεύηεξν 

ζπλεπάγεηαη κηα άιιε ζπζθεπή πνπ ζα πξέπεη λα θνξηίδεη ή λα αιιάδεη ηαθηηθά ηελ αληίζηνηρε 

κπαηαξία. 
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3.5 ύνοψη κεφαλαύου 
 

ην παξαπάλσ θεθάιαην, έγηλε κία πξνζπάζεηα γλσξηκίαο ηνπ αλαγλώζηε κε ην Γηαδίθηπν 

ησλ Πξαγκάησλ ή αιιηώο ΙνΣ.  Αξρηθά, δόζεθαλ αξθεηνί από ηνπο νξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, αλ θαη θαλέλαο από απηνύο δελ είλαη επξέσο απνδεθηόο θαη 

αλαγλσξηζκέλνο. ηελ ζπλέρεηα, έγηλε κία ζύληνκε αλαδξνκή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ΙνΣ, 

παξνπζηάδνληαο από ην πνπ θαη πσο μεθίλεζε ζαλ ηδέα αιιά θαη πνπ θαη πσο είλαη ηθαλό λα 

εμειηρζεί θαη λα πεηύρεη. Έπεηηα, αλαθέξζεθαλ νη ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ ΙνΣ θαη πσο απηό δίλεη 

κία λέα πλνή θαη εηθόλα ζε όινπο ηνπο θιάδνπο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη. Σέινο, 

αλαθέξζεθαλ ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ ηερλνινγηώλ ΙνΣ θαζώο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

γελλνύληαη ώζηε απηό λα επεθηαζεί θαη λα εδξαησζεί ζηελ λέα ηερλνινγηθή γεληά πνπ ήδε 

βξηζθόκαζηε. 

4. Έξυπνη Γεωργύα (Smart Farming) 
 

Καζώο ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη ζπλερώο πξέπεη λα επηηεπρζεί κεγάιε αύμεζε 

ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πςειή 

δηαηξνθηθή πνηόηεηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, πξνζηαηεύνληαο ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα κε ηε 

ρξήζε αεηθόξσλ γεσξγηθώλ δηαδηθαζηώλ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ, ηα 

πνιύπινθα, πνιππαξαγνληηθά θαη απξόβιεπηα γεσξγηθά νηθνζπζηήκαηα πξέπεη λα 

θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα κε ηελ παξαθνινύζεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε δηαθόξσλ 

θπζηθώλ πηπρώλ θαη θαηλνκέλσλ. Απηό ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιπζε κεγάισλ γεσξγηθώλ 

δεδνκέλσλ (Kamilaris et al., 2017) θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ (Kamilaris et al., 2016) γηα κηθξήο θιίκαθαο δηαρείξηζε θαιιηεξγεηώλ / 

αγξνθηεκάησλ, ηελ παξαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαζεθόλησλ δηαρείξηζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία.  

4.1 Εννοιολογικό Προςϋγγιςη 
 

Η πξώηε πξνζπάζεηα νξηζκνύ ρξνλνινγείηαη πίζσ ζην 1997, όπνπ ζε απόζπαζκα νκηιίαο 

ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ ΗΠΑ νξίδεηαη πσο ε Έμππλε Γεσξγία είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα βαζηζκέλν ζηελ πιεξνθόξεζε θαη ζηελ παξαγσγή, ην νπνίν 

απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο, ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, 

ειαρηζηνπνηώληαο παξάιιεια ηηο αθνύζηεο επηπηώζεηο ζηε θύζε θαη ζην πεξηβάιινλ, 

πηνζεηώληαο έηζη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ γεσξγηθήο παξαγσγήο 

(Zhang et al, 2002). 
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Όπσο νξίδνπλ νη Wofert et al, (2017), ε «Έμππλε Γεσξγία» (Smart Farming)  απνηειεί έλα 

ζύγρξνλν ππόδεηγκα δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 

Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθόηεηα, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, 

ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ηε βησζηκόηεηα. 

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ Manlio Bacco et al (2019), ε Έμππλε Γεσξγία αλαθέξεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ ζηε γεσξγία. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη αλαιύνληαη κέζσ ηερληθώλ ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, παξαθηλώληαο ηνπο 

επηζηήκνλεο, ηνπο επαγγεικαηίεο, ηηο ηδησηηθέο θαη ηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο λα εξγαζηνύλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ αγξνηώλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο. Απνηέιεζκα απηώλ, δελ είλαη απιώο ε 

βηνκεραλνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, αιιά ε θαζηέξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο πην 

απνηειεζκαηηθήο, βηώζηκεο θαη πςειήο πνηόηεηαο, κε παξάιιειν ζεβαζκό ησλ αλαγθώλ ησλ 

αγξνηώλ.  

Ωρ εναλλακηικόρ ή ειδικόηεπορ όπορ ηηρ Έξςπνηρ Γεωπγίαρ σπηζιμοποιείηαι ζήμεπα η 

«Γεωπγία Ακπιβείαρ» (Precision Agriculture), ε νπνία έρεη νξηζηεί γεληθά σο ε εθαξκνγή 

ησλ ζσζηώλ κεζόδσλ γεσξγίαο ζην ζσζηό ρξόλν θαη ζην ζσζηό κέξνο (Gebbers & Adamchuk, 

2010).  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Abhishek Khanna, Sanmeet Kaur (2019) ε γεσξγία αθξηβείαο είλαη κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε  ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία 

ηεο πιεξνθνξηθήο (IT) γηα λα εμαζθαιίζεη όηη νη θαιιηέξγεηεο θαη ην έδαθνο ιακβάλνπλ 

αθξηβώο απηό πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε βέιηηζηε πγεία θαη παξαγσγηθόηεηα. Ο ζηόσορ ηηρ 

Γεωπγίαρ ακπιβείαρ είναι να εξαζθαλίζει ηην κεπδοθοπία, ηη βιωζιμόηηηα και ηην 

πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ.     

Αληίζηνηρα, νη Bongiovanni & Lowenberg,(2004) νξίδνπλ ηελ Γεσξγία Αθξηβείαο σο ηε 

δηαρείξηζε ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο παξαιιαθηηθόηεηαο ησλ αγξώλ, κε ζθνπό λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθόηεηα ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ από ηελ κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ εηζξνώλ. 

4.2 Βαςικϋσ Σεχνολογύεσ 
 

ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ αλαθέξνπλ ζην άξζξν ηνπο νη Bacco et al, (2019) 

νη πην ζρεηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ πιήξσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα: 
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 νη δνξπθνξηθέο εηθόλεο,  

 ε ρξήζε γεσξγηθώλ ξνκπόη,  

 ε ρξήζε αηζζεηήξσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη  

 νη δπλαηόηεηεο ησλ κε επαλδξσκέλσλ ελαέξησλ νρεκάησλ (UAV) γηα 

αεξνθσηνγξαθίεο.  

Οη θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε γεσξγία αθξηβείαο ζα εμεηαζηνύλ σο 

εξγαιεία ηα νπνία είλαη ν ηξόπνο γηα λα θαηαιήμνπκε ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα πνπ είλαη ε 

θεξδνθνξία ή ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε.  

4.2.1 υςτόματα Εντοπιςμού Θϋςησ (GPS) - Γεωγραφικϊ Πληροφοριακϊ 

υςτόματα (GIS) 

 

ύκθσλα κε ηνλ Brase.(2006, ζ.33) Οη θύξηεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε είλαη ηα 

Σςζηήμαηα Ενηοπιζμού Θέζηρ (Global Position System – GPS) θαη ηα Γεωγπαθικά 

Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα (Geographic Information System – GIS). Σα ζπζηήκαηα 

εληνπηζκνύ ζέζεο παξέρνπλ θάιπςε όιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη θαηαγξάθνπλ ηηο αγξνηηθέο 

εθηάζεηο ζύκθσλα κε ην γεσγξαθηθό ηνπ πιάηνο θαη κήθνο κε ζθνπό λα εληνπίδνπλ θαη λα 

πινεγνύλ ηα γεσξγηθά νρήκαηα κε αθξίβεηα Brase.(2006, ζ.33). 

Σα πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη 

νπηηθνπνίεζεο, ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρώξν κε ηελ 

βνήζεηα ινγηζκηθνύ. Σα δεδνκέλα απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή 

ρσξηθά θαη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά από πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία θαη ηα 

ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά. Έλα GIS ιεηηνπξγεί κε ράξηεο όπνπ ην ζπζηαηηθό κέξνο είλαη ε 

ζπιινγή ησλ επηπέδσλ ηνπ.  Κάζε επίπεδν ηνπ ράξηε, είλαη κηα ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε, πνπ 

απνηππώλεη από έλα έσο ρηιηάδεο ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ GIS νη 

αγξόηεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο θαη λα ηεξνύλ αξρείν ησλ εηζξνώλ 

(π.ρ. ιηπάζκαηα) όπσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο. Brase (2006, ζ.33)  

 

Εικόνα 1 Σo ύςτημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Brase 2006 
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4.2.2 υςτόματα μεταβλητών εφαρμογών (VRA ό VRT) 

 

Η εθαπμογή μεηαβληηού ποζοζηού (VRA) ζηε γεσξγία αθξηβείαο είλαη έλαο ηνκέαο 

ηερλνινγίαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε εθαξκνγή ησλ πιηθώλ, όπσο ιηπάζκαηα, ρεκηθά θαη ζπόξνπο, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ρσξαθηνύ. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη ηα πιηθά 

(ιηπάζκαηα, ρεκηθά) βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη από αηζζεηήξεο, ράξηεο θαη GPS 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην ρσξάθη. (Sundmaeker et al, 2016). 

Σα νθέιε από ηε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο VRA είλαη όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηεο γεσξγηθήο δηαδηθαζίαο. Όζν πεξηζζόηεξε 

απηνκαηνπνίεζε θαη αθξίβεηα κηα επηρείξεζε εηζάγεη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο, ηόζν 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα κπνξνύλ λα εμνηθνλνκήζνπλ κέζσ πςειόηεξεο παξαγσγήο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ VRA 

όπσο : 

 Εξοικονόμηζη ζε λιπάζμαηα και σημικά.  

 Πιθανή αύξηζη ηηρ απόδοζηρ ιόγσ απνηειεζκαηηθόηεξεο ιίπαλζεο θαη ςεθαζκνύ κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρσξαθηνύ θαη ηε κεηαβιεηόηεηα ησλ πεδίσλ. 

 Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ από ηελ ππεξβνιηθή ιίπαλζε ή ηνλ ςεθαζκό ρεκηθώλ 

νπζηώλ.  

(Gamaya.com, 2017 “Variable Rate Application in Precision Agriculture) 

4.2.3 Σηλεπιςκόπηςη (Remote Sensing) 

 

Οη Wojtowicz et al (2016) αλαθέξνπλ όηη ε ηειεπηζθόπεζε είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ρσξίο άκεζε επαθή κε απηή, ρξεζηκνπνηώληαο 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Ο θύξηνο ζθνπόο απηήο ηεο κεζόδνπ δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηώλ 

είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδόζεσλ ησλ εηζξνώλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

Η ηειεπηζθόπεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνβιέςεη ηηο απνδόζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ 

βαζηζκέλεο θπξίσο ζηηο ζηαηηζηηθέο-εκπεηξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δεηθηώλ απόδνζεο θαη 

βιάζηεζεο (Thenkabail et al., 2002, Casa and Jones 2005). Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλακελόκελε απόδνζε είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηνπο εκπόξνπο πξντόλησλ θαη ηνπο 

παξαγσγνύο όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθνκηδήο, απνζήθεπζεο, 

κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο. Όζν πην ζύληνκα είλαη δηαζέζηκεο απηέο νη πιεξνθνξίεο, ηόζν 

ρακειόηεξνο είλαη ν νηθνλνκηθόο θίλδπλνο, κε απνηέιεζκα κεγαιύηεξε απόδνζε θαη απμεκέλε 

απόδνζε ησλ επελδύζεσλ. Σέινο κε ηελ ηειεπηζθόπεζε κπνξεί:  
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 Να κειεηεζνύλ νη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ θπηώλ. 

 λα γίλεη αλίρλεπζε ησλ αζζελεηώλ. 

 λα γίλεη αμηνιόγεζε ζηηο απαηηήζεηο γηα λεξό πνπ έρνπλ νη θαιιηέξγεηεο. 

 λα γίλεη έιεγρνο δηδαλίσλ ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

Εικόνα 2 Η λειτουργύα τησ Σηλεπιςκόπηςησ, Wojtowicz et al 2016 

 

4.2.4 Αυτοδιαχειριζόμενα ςυςτόματα (Self-driving Systems) 

 

Σα απηνδηαρεηξηδόκελα ζπζηήκαηα είλαη κηα βαζηθή ηερλνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

γεσξγίαο αθξηβείαο. Σα γεσξγηθά κεραλήκαηα εμνπιηζκέλα κε απηόκαην ζύζηεκα πινήγεζεο 

κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ έληαζε εξγαζίαο ελόο νδεγνύ θαη λα βειηηώζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο 

εξγαζίαο. Με ηε ζπλερή κείσζε ηεο γεσξγηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, 

ε εθκεηάιιεπζε αγξνθηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο κε ειάρηζηε εξγαζία έρεη πξνζειθύζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ (Zhang et al, 2019). 

Δλ ζπλερεία, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Busse et al, (2014) ηα απηνδηαρεηξηδόκελα ζπζηήκαηα 

ειαρηζηνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο θαη ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ.  

''Παξάιιεια, κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ ρξήζε πνιπκέζσλ, όπσο 

smartphones θαη tablets, επηηξέπεηαη ζε έλαλ ρεηξηζηή, ζηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ αγξόηε, λα 

ζρεδηάδεη δηαδξνκέο γηα ηα ρσξάθηα, θαζώο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα αγξνηηθά νρήκαηα πνπ 

εθηεινύλ πνιιαπιέο εξγαζίεο ζε μερσξηζηά πεδία ή ζε ζπλδπαζκό ζηνλ ίδην ηνκέα'' όπσο είρε 

δήισζε ν Matt Nielsen (Digital trends, 2016). πλάκα, εμνπιηζκέλα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κε 

ηερλνινγία ξαληάξ θαη ππέξπζξσλ αθηηλώλ - ηελ ίδηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από 

απηόλνκα απηνθίλεηα –αγξνηηθά νρήκαηα, όπσο ην ηξαθηέξ, ζα κπνξνύλ κε απην-δηαρείξηζε λα 

απνθύγνπλ εκπόδηα όπσο δώα ή άιια νρήκαηα θαη λα εηδνπνηήζνπλ ηνλ αγξόηε γηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα (Richard van Hooijdonk, 2018). 
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4.2.5 Σεχνητό Νοημοςύνη (Artificial intelligence) 

 

Η Σερλεηή Ννεκνζύλε (AI) είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ηεο έξεπλαο ζηελ επηζηήκε 

ησλ ππνινγηζηώλ. Με ηελ ηαρύηαηε ηερλνινγηθή πξόνδν θαη ηνλ ηεξάζηην ηνκέα εθαξκνγήο 

ηνπ, ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην δηαδεδνκέλε ιόγσ ηεο ηζρπξήο 

εθαξκνγήο ηεο ζηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα ιπζνύλ θαιά από ηνπο αλζξώπνπο 

θαζώο θαη από ηηο παξαδνζηαθέο ππνινγηζηηθέο δνκέο. Έλαο ηέηνηνο ηνκέαο εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε γεσξγία όπνπ πεξίπνπ ην 30,7% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ αζρνιείηαη 

άκεζα κε 2781 εθαηνκκύξηα εθηάξηα γεσξγηθήο γεο. (Gouravmoy Bannerjee et al, 2018) 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ζύκθσλα κε ηνπο Behnaz Nahvi et al, (2016), νη ηερληθέο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηελ πξόβιεςε θαη ηε κνληεινπνίεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο ζε δηάθνξα βάζε.  

Ο ηνκέαο ηεο γεσξγίαο αληηκεησπίδεη αξθεηέο πξνθιήζεηο από ηε ζπνξά κέρξη ηε 

ζπγθνκηδή. Σα θπξηόηεξα δεηήκαηα είλαη ε κόιπλζε από παξάζηηα θαη αζζέλεηεο, ε αλεπαξθήο 

εθαξκνγή ρεκηθώλ νπζηώλ, ε αθαηάιιειε απνζηξάγγηζε θαη άξδεπζε, ν έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ, 

ε πξόβιεςε απόδνζεο θ.ιπ.  (Gouravmoy Bannerjee et al, 2018).  

Η Σερλεηή Ννεκνζύλε (AI) έρεη θέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Με ηελ 

βαζύηεξε εμεηδίθεπζε θαη ηνπο έμππλνπο αιγνξίζκνπο, πνιιέο εηαηξείεο ζηξάθεθαλ ζηελ 

Σερλεηή Ννεκνζύλε (AI) γηα λα βειηηώζνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο 

θαιιηέξγεηεο ζηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κηθξέο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο, αιιά ε κηθξήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ αζζελεηώλ ησλ θπηώλ δελ 

επαξθνύλ όηαλ νη αζζέλεηεο θαηαζηξέθνπλ κεγάιεο εθηάζεηο. Οη αγξόηεο ρξεηάδνληαη έλαλ 

ηξόπν αληηκεηώπηζεο απηώλ ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ κε εμεηδηθεπκέλεο ιύζεηο.  

ηηο ζύγρξνλεο πιένλ εηαηξίεο παξαγσγήο ζπόξσλ, ρξεζηκνπνηνύλ ην ΑΙ γηα λα αλαιύζνπλ 

ηα γελεηηθά δεδνκέλα θαη λα θαζνξίζνπλ πνην είδνο ζπόξσλ ζα παξάγεη ηηο βέιηηζηεο 

πνζόηεηεο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, νη γελεηηζηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πώο νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο ζπόξσλ. (Richard 

van Hooijdonk, 2018) 

Παξάιιεια, ην AI ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ εμόλησζε εληόκσλ θαη παξαζίησλ πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο. Οη ηερληθνί ειέγρνπ ησλ παξαζίησλ ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο 

εθαξκνγέο, γηα λα εληνπίζνπλ ζθάικαηα. Η δηαδηθαζία είλαη απιή, νη ηερληθνί θσηνγξαθίδνπλ 

ηα ζθάικαηα θαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε δείρλεη ην είδνο ηνπο. Μόιηο νινθιεξσζεί ε 

αλαγλώξηζε ελόο παξαζίηνπ, νη εθαξκνγέο πξνηείλνπλ επηινγέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ηερληθό 

λα απνθαζίζεη γηα κηα ιύζε. Ο Nisha Sharma, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο νκάδαο θηλεηηθόηεηαο 

ηεο Accenture, δήισζε όηη " ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο επεηδή δηάθνξα 
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παξάζηηα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο γηα ζεξαπεία", πξνζζέηνληαο όηη "θάζε θνξά 

πνπ θάπνηνο ηερληθόο ηξαβήμεη κηα εηθόλα ζα εληζρύζεη ηηο δπλαηόηεηεο αλαγλώξηζεο θαη 

ηαμηλόκεζεο ησλ αιγνξίζκσλ Machine Learning." (Richard van Hooijdonk, 2018) 

4.2.6 Ρομποτικό (Robots) 

 

Σνλ 20ν αηώλα, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Avital Bechar et al, (2016) ε ηερλνινγηθή πξόνδνο 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο κείσζε ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ήηαλ παξαδνζηαθά δηαζέζηκν γηα 

γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηά 80%. Ο απηνκαηηζκόο αύμεζε ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθόηεηα 

ησλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ απμάλνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα, 

κεηώλνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε γηα αλζξώπηλε παξέκβαζε. Χζηόζν, ε γεσξγία 

εμαθνινπζεί λα πάζρεη από ζεκαληηθή έιιεηςε εξγαδνκέλσλ κε ειάρηζηε θαηάξηηζε. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ απνπζία εξγαδνκέλσλ εληζρύνληαη από ηηο ηάζεηο ηεο 

αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ κεησκέλνπ αξηζκνύ αγξνηώλ θαη ηεο αύμεζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, απαηηεί αθόκε πην 

απνηειεζκαηηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο, ελώ  ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηαρείξηζε ηεο ρεηξνθίλεηα 

από αγξόηεο, κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά ρξεζηκνπνηώληαο έμππλεο κεραλέο. (Avital 

Bechar et al, 2016) 

Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα βξήθαλ γόληκν έδαθνο ζηα γεσξγηθά θαζήθνληα, εμαηηίαο ηεο 

πξνόδνπ ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο. Η απμαλόκελε δήηεζε γηα αθξηβείο δξαζηεξηόηεηεο 

πεδίνπ, κεηώλνληαο παξάιιεια ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, θαζηζηνύλ ηηο ξνκπνηηθέο 

πιαηθόξκεο σο ελαιιαθηηθή ιύζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηξαθηέξ θαη εξγαιείσλ. Οη κηθξνύ κεγέζνπο 

ειεθηξνθίλεηεο πιαηθόξκεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα έλα επξύ θάζκα θαζεθόλησλ, όπσο ην 

όξγσκα, ν ςεθαζκόο, ε ιίπαλζε θαη ε ζπγθνκηδή. (Espejo-Garcia et al, 2020) 

Σα γεσξγηθά ξνκπόη είλαη ζπλήζσο απηόλνκα ή εκηαπηόλνκα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίιπζε απαηηεηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. Σα γεσξγηθά ξνκπόη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα επαλαιακβαλόκελεο 

εξγαζίεο, πξνζπαζώληαο λα κεηώζνπλ ηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ αγξόηε θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ 

ηνπο ρξόλνπο θαη ην θόζηνο ηεο δηαδηθαζίαο, όπσο πξνεηνηκαζία γεο, άξδεπζε λεξνύ θαη 

ςεθαζκόο, θιάδεκα, ζπγθνκηδή, παξαθνινύζεζε, επηζεώξεζε θαη ραξηνγξάθεζε. Σα ξνκπόη 

ζε εθαξκνγέο ζεξκνθεπίνπ εθηεινύλ γεληθά θαζήθνληα όπσο θνπή, ζπγθνκηδή θαη 

κεηαθύηεπζε, ςεθαζκόο αθξηβείαο, άξδεπζε, ραξηνγξάθεζε θαη ηαμηλόκεζε ρξσκάησλ. Μέρξη 

ζήκεξα, ππάξρνπλ ιίγα εκπνξηθά ξνκπόη πνπ εξγάδνληαη ζε γεσξγηθά δεηήκαηα, θαζώο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα εμαθνινπζεί λα αλαπηύζζεηαη δνθηκαζηηθά. Άιινη ηνκείο αλάπηπμεο 

ηεο γεσξγηθήο ξνκπνηηθήο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ηα κε επαλδξσκέλα 

ελαέξηα νρήκαηα (UAV) ή ηα αεξνζθάθε ηα νπνία ζα αλαθεξζνύλ ζηελ ζπλέρεηα. (Juan P. 

Vasconez et al, 2019) 
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Έλα ζρεηηθό παξάδεηγκα ησλ ξνκπόη είλαη απηό πνπ αλαθέξεη ν Richard van Hooijdonk, 

(2018) ην νπνίν νλνκάδεηαη TERRA-MEPP, ην ζπγθεθξηκέλν είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη 

δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Με ιέηδεξ θαη θάκεξεο, ην 

ξνκπόη ζπιιέγεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ύςνο, ηε δηάκεηξν ηνπ ζηειέρνπο θαη ην ρξσκαηηζκό 

ελόο θπηνύ, παξέρνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ησλ 

θαιιηεξγεηώλ. 

Αλ θαη ε ξνκπνηηθή θαη ν απηνκαηηζκόο απαηηνύλ έλα πην δαπαλεξό εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό 

δπλακηθό θαη εμνπιηζκό, ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο, επεηδή ην 

απαηηνύκελν εξγαηηθό δπλακηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρεηξηζηώλ 

κεραλεκάησλ, γεληθά αξθεί γηα λα αληηζηαζκίζεη ην πςειόηεξν αξρηθό θόζηνο. Δθηόο από ηνλ 

κεησκέλν αξηζκό εθκεηαιιεύζεσλ ηεο γεο, ε κέζε ειηθία ηνπ αγξνηηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

απμάλεηαη ζπλερώο, ππνδειώλνληαο όηη απηό ην επάγγεικα δελ είλαη αξθεηά ειθπζηηθό γηα ηε 

λεόηεξε γεληά. Η πξόθιεζε ηεο ξνκπνηηθήο θαη ησλ εθαξκνγώλ απηνκαηηζκνύ γηα γεσξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, έξρεηαη λα κεηώζεη ηηο ρεηξνλαθηηθέο- επίπνλεο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ππό 

ζθιεξέο ζπλζήθεο,  απμάλνληαο παξάιιεια ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αγξόηε θαη ηελ 

ειθπζηηθόηεηά ηνπ γεσξγηθνύ επαγγέικαηνο ζηηο επεξρόκελεο γεληέο. (Avital Bechar et al, 

2016) 

Η ξνκπνηηθή έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη εθαξκνγέο 

ζεξκνθεπίνπ, θαζηζηώληαο απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ηελ 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ γεσξγηθώλ δηεξγαζηώλ. Χζηόζν, ε πνξεία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ε ξνκπνηηθή γηα λα επηηύρεη κηα εληειώο απηόλνκε γεσξγηθή δηαδηθαζία είλαη 

αθόκα κεγάιε, εηδηθά επεηδή απαηηεί ζεκαληηθέο επελδύζεηο θαη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο 

γεσξγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη πεξίπινθεο. (Juan P. Vasconez et al, 2019) 

4.2.7 Μη επανδρωμϋνα αεροςκϊφη (Drones) 

 

ηελ παξνύζα επνρή, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εμειίμεηο ζηε γεσξγία αθξηβείαο γηα ηελ 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Δηδηθά, ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, πάλσ 

από ην 70% ησλ αγξνηώλ εμαξηάηαη από ηνπο γεσξγηθνύο ηνκείο. Οη γεσξγηθνί ηνκείο 

αληηκεησπίδνπλ δξακαηηθέο απώιεηεο ιόγσ ησλ αζζελεηώλ. Απηέο νη αζζέλεηεο πξνήιζαλ από 

ηα παξάζηηα, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ θαιιηεξγεηώλ. Σα θπηνθάξκαθα 

θαη ηα ιηπάζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζθνηώζνπλ ηα έληνκα θαη ηα παξάζηηα πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Ο ΠΟΤ (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο) 

ππνιόγηζε όηη έλα εθαηνκκύξην πεξηπηώζεηο παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα πγείαο, θαηά ηνλ 

ςεθαζκό ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηε ζπγθνκηδή πνπ ππνβιήζεθε ρεηξνθίλεηα. Σα κε 

επαλδξσκέλα ελαέξηα νρήκαηα (UAV) ε αιιηώο Drones ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ςεθαζκό 

ησλ θπηνθαξκάθσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αλζξώπσλ όηαλ ςεθάδνπλ 



22 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΣΨΝ ΠΡΑΓΜΑΣΨΝ  

 

ρεηξνθίλεηα. Τα UAV μποπούν να σπηζιμοποιηθούν εύκολα, όπος ο εξοπλιζμόρ είναι 

παπωσημένορ και η σειπωνακηική επγαζία δςζκολεύει ηοςρ αγπόηερ. (UM Rao Mogili et al, 

2018) 

Σα αεξνζθάθε είλαη ζε απμαλόκελε δήηεζε απ΄όινπο ηνπο ηνκείο, αιιά απηά ηα κε 

επαλδξσκέλα ελαέξηα νρήκαηα (UAV) θέξλνπλ ηελ επαλάζηαζε ζηελ γεσξγία. ύκθσλα κε 

πξόζθαηε αλάιπζε ηνπ πνιπεζληθνύ δηθηύνπ επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ PwC (Price 

Waterhouse Coopers), ε ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο κε επαλδξσκέλσλ ελαέξησλ νρεκάησλ γηα 

ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ γεσξγία είλαη 32,4 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα (Richard van Hooijdonk, 

2018). Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη πσιήζεηο ησλ ελαέξησλ νρεκάησλ από ην 2015 έσο ην 

2025 ζηνλ αγξνηηθό θιάδν, ζηελ δεκόζηα αζθάιεηα όπσο θαη ζε άιινπο θιάδνπο. Με πξάζηλν 

ρξώκα είλαη νη πσιήζεηο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ κέρξη ην 2025 γηα ηα ελαέξηα νρήκαηα κόλν 

ζηνλ αγξνηηθό θιάδν. ηελ δεύηεξε εηθόλα είλαη ην νηθνλνκηθό όθεινο από ηελ ρξήζε ησλ 

UAV ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο. 

 

Εικόνα 3 Projected annual UAV sales / Expected economic impact of UAVs 

Η έμππλε θαιιηέξγεηα δελ ζα ήηαλ ηόζν έμππλε ρσξίο ηερλνινγία ησλ Drones. 

Υξεζηκνπνηώληαο έλα εμειηγκέλν ζύζηεκα 3D ραξηνγξάθεζεο, ηα αεξνζθάθε κπνξνύλ λα 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα πεδίν θαη λα παξέρνπλ ζηνπο αγξόηεο πιεξνθνξίεο όπσο ε 

γεσγξαθία θαη ε δνκή ηνπ εδάθνπο. Απηνί πνπ είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζεξκηθνύο αηζζεηήξεο 

κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πγξαζία, εηδνπνηώληαο ηνλ αγξόηε εάλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξέπεη λα πνηίδεηαη. Σα UAV είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ ηε 

ζπγθνκηδή κε δηαθνξεηηθνύο δείθηεο, θαιύπηνπλ εθηάξηα αγξώλ ζε κία πηήζε. Η θάκεξα 

παίξλεη 1 ιήςε αλά δεπηεξόιεπην θαη ηελ απνζεθεύεη ζηε κλήκε ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

ζηέιλεη ζην ζηαζκό εδάθνπο κέζσ ηειεκεηξίαο (UM Rao Mogili et al, 2018). Υάξε ζηνλ NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), απηέο νη ζπζθεπέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο αγξόηεο θαιύηεξε εηθόλα γηα ηελ πγεία ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. Σα drones 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ θαη λα αληρλεύνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζην αλαθιώκελν ππέξπζξν θαη 

ην πξάζηλν θσο ηεο παξαηεξνύκελεο πεξηνρήο θαη αλαπηύζζνληαο πνιπθαζκαηηθέο εηθόλεο, 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ ζηνπο αγξόηεο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζρεηηθά κε ηηο 
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θαιιηέξγεηέο ηνπο. Δάλ θηάζεη κηα παξαζηηηθή κόιπλζε, γηα παξάδεηγκα, ηα αεξνζθάθε 

κπνξνύλ λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηνλ αγξόηε, ν νπνίνο κπνξεί λα δξάζεη γξήγνξα γηα λα 

ζθνηώζεη ηνπο εηζβνιείο. (Richard van Hooijdonk, 2018) 

Παξόιν πνπ εγείξεη αλεζπρία γηα ην πεξηβάιινλ, ηα θπηνθάξκαθα είλαη κεξηθέο θνξέο ε 

κόλε επηινγή. Αιιά ρξεζηκνπνηώληαο drones κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν ηνμηθό γηα ην 

πεξηβάιινλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα θαηαλείκνπλ ηηο ρεκηθέο ηνπο νπζίεο κε αθξίβεηα θαη 

νκνηόκνξθα. Ο νηθνιόγνο Kevin Price ιέεη: "... ε νκνξθηά ηνπ όινπ πξάγκαηνο είλαη όηη ζώδεη 

ηα ρξήκαηα ηνπ αγξόηε θαη βνεζά ην πεξηβάιινλ." (Richard van Hooijdonk, 2018) 

Δδώ είλαη έμη ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα drones ζηηο θαιιηέξγεηεο ζύκθσλα κε ηνπο 

Matthieu De Clercq et al, (2018): 

 Αλάιπζε εδάθνπο: Με ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ (3D) ραξηώλ αθξηβείαο γηα ηελ 

πξώηκε αλάιπζε εδάθνπο, ηα αεξνζθάθε κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ξόιν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο θύηεπζεο ζπόξσλ θαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ αξδεπηηθώλ θαη αδσηνύρσλ επηπέδσλ. 

 Φύηεπζε: Οη λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα θύηεπζεο κε 

drone πνπ κεηώλνπλ ην θόζηνο θύηεπζεο θαηά 85%. Απηά ηα ζπζηήκαηα ξίρλνπλ 

ζπόξνπο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζην έδαθνο, παξέρνληαο όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 Φεθαζκόο θαιιηεξγεηώλ: Σα αεξνζθάθε κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ πξνβιήκαηα ηνπ 

εδάθνπο, λα ςεθάζνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα νκαιή θάιπςε. Απηό, έρεη σο 

απνηέιεζκα ν αεξνςεθαζκόο λα είλαη πέληε θνξέο ηαρύηεξνο κε ηα drones από ηα 

παξαδνζηαθά κεραλήκαηα. 

 Παξαθνινύζεζε θαιιηεξγεηώλ: Η αλεπαξθήο παξαθνινύζεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 

απνηειεί ηεξάζηην εκπόδην. Με ηα drones, νη θηλνύκελεο εηθόλεο ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ 

κπνξνύλ λα δείμνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο θαιιηέξγεηαο επηηξέπνληαο ηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζή ηνπο. 

 Άξδεπζε: Σα drones κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα κέξε ηνπ ρσξαθηνύ είλαη μεξά ή 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 

 Αμηνιόγεζε ηεο πγείαο: Με ηε ζάξσζε κηαο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ηόζν 

νξαηό όζν θαη εγγύο ππέξπζξν θσο, νη ζπζθεπέο θαηά ηελ θίλεζή ηνπο  κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αιιαγώλ ζηα θπηά θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο 

αγξόηεο αλ ππάξρνπλ αζζέλεηεο.  
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4.2.8 Big Data 

 

Παξάγνληεο όπσο ε άλνδνο ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαη νη επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο αλαγθάδνπλ ηνπο αγξόηεο λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ αγξνηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 

πρλά, νη ζπγθνκηδέο ηνπο ζπαηαινύληαη ή δελ παξάγνπλ αξθεηά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Κάζε γεσξγηθή εθαξκνγή απαηηεί δηαθνξεηηθέο πεγέο κεγάισλ 

δεδνκέλσλ (Big Data) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη. ρεδόλ ζε 

όιεο ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο, ρξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο από ζηαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ζύλνια δεδνκέλσλ, ελώ ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα από ηε δνξπθνξηθή 

ηειεπηζθόπεζε είλαη αξθεηά δεκνθηιή (Kamilaris et al, 2017) 

Λόγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, είλαη δύζθνιν λα δνζεί έλαο νξηζκόο 

ησλ Big Data, σζηόζν ην 2010, ν Apache Hadoop θαζόξηζε ηα κεγάια δεδνκέλα σο «ζύλνια 

δεδνκέλσλ πνπ δελ κπνξνύζαλ λα ζπιιεθζνύλ, λα δηαρεηξηζηνύλ θαη λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία 

από γεληθνύο ππνινγηζηέο εληόο ελόο απνδεθηνύ πεδίνπ».  

Σα κεγάια δεδνκέλα νξίδνληαη θαη από ηνπο Hashem et al., (2015) σο νπνηαδήπνηε πεγή 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (3Vs): Δμαηξεηηθά κεγάιεο 

πνζόηεηεο δεδνκέλσλ (Volume), εμαηξεηηθά κεγάιε ηαρύηεηα δεδνκέλσλ (Velocity) θαη 

εμαηξεηηθά επξεία πνηθηιία δεδνκέλσλ (Variety). Σα Μεγάια δεδνκέλα είλαη ζεκαληηθά επεηδή 

επηηξέπνπλ ζε νξγαληζκνύο λα ζπιιέγνπλ, λα απνζεθεύνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηεξάζηηα πνζά 

δεδνκέλσλ κε ηε ζσζηή ηαρύηεηα, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, γηα λα απνθηήζνπλ ηηο ζσζηέο 

γλώζεηο. 

Χζηόζν, νη Chen et al ην 2014 ζηελ έξεπλά ηνπο όξηζαλ ηα κεγάια δεδνκέλα σο κεγάιεο 

ηερλνινγίεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα λέα γεληά ηερλνινγηώλ ζρεδηαζκέλσλ λα εμάγνπλ 

νηθνλνκηθή αμία από πνιύ κεγάινπο όγθνπο, από κηα κεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο 

ηε ιήςε θαη ηελ αλάιπζε πςειήο ηαρύηεηαο. Με απηόλ ηνλ νξηζκό, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεγάισλ δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ σο ηέζζεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (4Vs), 

δειαδή, Volume, Variety, Velocity θαη Value (ηεξάζηηα ηηκή αιιά πνιύ ρακειή ππθλόηεηα). 

Έλαο ηέηνηνο νξηζκόο 4V αλαγλσξίζηεθε επξέσο, θαζώο επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία θαη ηελ 

αλάγθε ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηελ εμεξεύλεζε ησλ ηεξάζηησλ θξπθώλ ηηκώλ. Απηόο 

ν νξηζκόο ππνδεηθλύεη ην πην θξίζηκν πξόβιεκα ζηα κεγάια δεδνκέλα, πνπ είλαη πώο λα 

αλαθαιύςεηε ηηκέο από ζύλνια δεδνκέλσλ κε ηεξάζηηα θιίκαθα, δηάθνξνπο ηύπνπο θαη κεγάιε 

ηαρύηεηα. 
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Εικόνα 4 Σα 4 Vs των Big Data, 
 Chen et al το 2014 

Παξαδείγκαηα όπσο νη ΗΠΑ, όπνπ ην 50% ηεο γεο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο αγξόηεο γηα 

θαιιηέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθή απόδεημε ηεο αλάγθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ Big Data. Αλ δελ 

θαιιηεξγεζνύλ ζσζηά, ην εύξνο ηεο απώιεηαο ζα κπνξνύζε λα είλαη ηεξάζηην (Richard van 

Hooijdonk, 2018). Η πιαηθόξκα αηζζεηήξσλ foris.io ρξεζηκνπνηεί κεγάια δεδνκέλα γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο αγξόηεο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο γεο θαη ε νκάδα ηνπο αλέπηπμε 

αηζζεηήξεο εδάθνπο ζηελ πιαηθόξκα Arduino (Σechrepublic, 2017). 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηξαθηέξ John Deere εηζήγαγε επίζεο κεγάια δεδνκέλα ζην ζρεδηαζκό 

ηνπ. Σα ηξαθηέξ ηνπο είλαη εμνπιηζκέλα κε GPS θαη ινγηζκηθό γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Υάξε ζην GPS νη αγξόηεο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ αθξηβώο πόζν ζπόξν ρξεηάδνληαη γηα θάζε 

ηεηξαγσληθό κέηξν εδάθνπο θαη μέξνπλ εάλ ράλνπλ αθόκε θαη έλα εθαηνζηό. Ο Nick Woodruff, 

δηεπζπληήο ηερλνινγίαο, εμήγεζε όηη "ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη γηα λα καο θάλεη 

θαιύηεξνπο, είλαη όια γηα λα κεηώζνπκε ην θόζηνο, λα απμήζνπκε ηελ παξαγσγή θαη λα 

είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί". (Richard van Hooijdonk, 2018) 

Από ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ S. Wolfert et al, 2017, 

νη γεσξγνί αλαδεηνύλ ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο αθελόο 

αλαδεηώληαο ηξόπνπο λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα απνθηήζνπλ θαιύηεξεο 

ηηκέο γηα ην πξντόλ ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα ιάβνπλ θαιύηεξεο θαη βέιηηζηεο απνθάζεηο 

θαη λα βειηηώζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο. Αλακέλεηαη όηη νη ηερλνινγίεο Big Data ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ηο Big Data παπέσει γνώζειρ για ηα μελλονηικά αποηελέζμαηα ζηιρ 

καλλιέπγειερ ηων αγποηών (πξόβιεςε κνληέινπ απόδνζεο, πξόβιεςε κνληέινπ πξόζιεςεο 

δσνηξνθώλ, θιπ.). Η ιήςε απνθάζεσλ ζην κέιινλ ζα είλαη έλα πνιύπινθν κίγκα αλζξώπηλσλ 

θαη ππνινγηζηηθώλ παξαγόλησλ. Σα κεγάια δεδνκέλα αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο 

ηόζν ζην πεδίν όζν θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο γεσξγίαο. Δλώ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην εάλ ε 

γλώζε ησλ αγξνηώλ πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί από αιγόξηζκνπο, νη εθαξκνγέο Big Data 

είλαη πηζαλό λα αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ. 
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Βαζηθνί ηνκείο αιιαγήο είλαη ε πξόβιεςε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ε παξαθνινύζεζε ησλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ε επαλεμέηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. (Sjaak Wolfert et al, 

2017) 

Από ηελ άιιε είλαη έλαο εύθνινο ζηόρνο γηα ηνπο ράθεξ, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηηο επηρεηξήζεηο ησλ αγξνηώλ. Γηόηη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο 

ειθπζηήξεο απνζεθεύνληαη ζε κηα θεληξηθή ππεξεζία ζύλλεθν (cloud), παξέρνληαο ζηνπο 

αγξόηεο εύθνιε πξόζβαζε. Χζηόζν, πξνθαιεί αλεζπρίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο. Η Οκνζπνλδία ηνπ Ακεξηθαληθνύ Γεσξγηθνύ Γξαθείνπ αλέθεξε όηη ην 77% ησλ αγξνηώλ 

αλεζπρνύλ γηα ην πνηνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο. (Richard van Hooijdonk, 

2018) 

4.2.9 Νανοτεχνολογύα (Nanotechnology) 

 

Η Πξάζηλε Δπαλάζηαζε ηνπ 20νύ αηώλα πξνήιζε από ηπθιή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 

ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 

αύμεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο έλαληη παζνγόλσλ θαη παξαζίησλ. Η λέα επαλάζηαζε ζα είλαη ε 

γεσξγία αθξηβείαο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε λαλνηερλνινγία.  Η λαλνηερλνινγία είλαη έλα 

ηαρέσο εμειηζζόκελν πεδίν πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηηο εθπιεθηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ιεπηώλ 

ζσκαηηδίσλ. Ο David Rejeski, δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ γηα ηηο αλαδπόκελεο λαλνηερλνινγίεο, 

ζεσξεί όηη ε λαλνηερλνινγία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηακνξθώζεη ηε γεσξγία θαη ην ζύζηεκα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ. (Richard van Hooijdonk, 2018). Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιινύο ηνκείο 

ηεο επηζηήκεο όπσο ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε θαξκαθεπηηθή επηζηήκε, ε επηζηήκε ησλ πιηθώλ, ε 

ηαηξηθή θαη ε γεσξγία. Σα πνιιά ππνζρόκελα απνηειέζκαηα ζε άιινπο ηνκείο άλνημαλ επίζεο 

πνιιά πεδία ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. (J.S. Duhan et al, 2017) 

Η λαλνηερλνινγία πεξηιακβάλεη λαλνζσκαηίδηα κε κία ή πεξηζζόηεξεο δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο 

ησλ 100 nm ή ιηγόηεξν. Σα λαλν - πιηθά βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηελ πξνζηαζία ησλ θπηώλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ εθκεηαιιεύζεσλ ιόγσ κηθξνύ κεγέζνπο, πςειήο αλαινγίαο 

επηθάλεηαο πξνο όγθν θαη κνλαδηθώλ νπηηθώλ ηδηνηήησλ. Έλα επξύ θάζκα πιηθώλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή λαλνζσκαηηδίσλ όπσο κεηαιιηθά νμείδηα, θεξακηθά, 

καγλεηηθά πιηθά, εκηαγσγνύο, θβαληηθέο θνπθίδεο, ιηπίδηα, πνιπκεξή (ζπλζεηηθά ή θπζηθά), 

δελδξηκεξή θαη γαιαθηώκαηα. Σα λαλνζσκαηίδηα ρηηνδάλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε γεσξγία γηα 

ηελ επεμεξγαζία ζπόξσλ θαη σο βηνθηόλν πνπ βνεζά ηα θπηά λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο 

κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα πξόζιεςεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

λαλνζσκαηηδίσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο πνηθίιινπλ κεηαμύ ησλ θπηώλ. 

Η ζπγθέληξσζε ησλ λαλν-ζσκαηηδίσλ επεξεάδεη δηαδηθαζίεο όπσο ε βιάζηεζε θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ θπηνύ. (J.S. Duhan et al, 2017) 
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Η παγθόζκηα θαηαλάισζε θπηνθαξκάθσλ είλαη πεξίπνπ δύν εθαηνκκύξηα ηόλνη εηεζίσο, εθ 

ησλ νπνίσλ ην 45% ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ηελ Δπξώπε, ην 25% θαηαλαιώλεηαη ζηηο ΗΠΑ 

θαη ην 25% ζηνλ ππόινηπν θόζκν (J.S. Duhan et al, 2017). Η απξόζεθηε θαη ηπραία ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ απμάλεη ηελ αληνρή ησλ παζνγόλσλ θαη ησλ παξαζίησλ, κεηώλεη ηε 

βηνπνηθηιόηεηα ηνπ εδάθνπο, ζθνηώλεη ρξήζηκα κηθξόβηα εδάθνπο θαη θαηαζηξέθεη ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ησλ πηελώλ. Οη πηζαλέο ρξήζεηο θαη νθέιε ηεο λαλνηερλνινγίαο είλαη ηεξάζηηεο. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε παξαζίησλ εληόκσλ κέζσ ζθεπαζκάησλ θπηνθαξκάθσλ 

θαη εληνκνθηόλσλ κε βάζε λαλν-πιηθά, αύμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο κε ρξήζε 

ελζπιαθσκέλσλ ιηπαζκάησλ λαλν-ζσκαηηδίσλ γηα αξγή θαη παξαηεηακέλε απειεπζέξσζε 

ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη λεξνύ. (J.S. Duhan et al, 2017) 

Σα δηαθνξεηηθά γεσξγηθά εξγαιεία κε ηε κνξθή λαλν-ιηπαζκάησλ, λαλν-θπηνθαξκάθσλ 

θαη λαλν-αηζζεηήξσλ, έρνπλ δείμεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηε βηώζηκε γεσξγηθή 

πξαθηηθή. Όια ηα παξαπάλσ, όρη κόλν κείσζαλ ηελ πνζόηεηα ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ 

αιιά επίζεο παξείραλ ζηνρεπκέλε ρξήζε δξαζηηθώλ παξαγόλησλ κε απνηέιεζκα ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη λαλναηζζεηήξεο παξείραλ επίζεο γξήγνξεο θαη 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο ή ηελ αλίρλεπζε παζνγόλσλ 

νξγαληζκώλ, έηζη ώζηε ν έιεγρνο λα κπνξεί λα γίλεη εγθαίξσο θαη ε θαιιηέξγεηα λα είλαη 

αζθαιήο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηε κείσζε ησλ απσιεηώλ ζηνπο αγξόηεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (Hemraj Chhipa, 2019). 

Μεηαμύ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο κέζσ ηεο λαλνηερλνινγίαο είλαη ηα εμήο: 

 Οη Nanofertilizers βνεζνύλ ζηελ αξγή, παξαηεηακέλε απειεπζέξσζε ησλ 

αγξνρεκηθώλ, κε απνηέιεζκα αθξηβείο δνζνινγίεο. 

 Μεγαιύηεξε θπηνπξνζηαζία θαη ζεξαπεία αζζελεηώλ. 

 Οη βηναηζζεηήξεο κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ θπηνθάξκαθα ζηηο θαιιηέξγεηεο, νδεγώληαο 

ζε πην ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο.  

(Matthieu De Clercq et al, 2018) 

4.2.10 Blockchain 

 

Με ηνπο απινύζηεξνπο όξνπο όπσο ην όξηζε ν Mayank Pratap ην 2018, ην Blockchain 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο δνκή δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί αξρεία ζπλαιιαγώλ θαη ηαπηόρξνλα 

εμαζθαιίδεη αζθάιεηα θαη δηαθάλεηα. Όηαλ εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά, ην Blockchain ήηαλ 

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην Bitcoin. Σώξα όκσο, ην δπλακηθό ηνπ Blockchain γηα δηαθάλεηα θαη 

αζθάιεηα νδεγεί ηελ πηνζέηεζή ηνπ ζε άιινπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσξγίαο. 

(Richard van Hooijdonk, 2018)  
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Από ην 2014, όιν θαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηείηαη όηη ην blockchain κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα θξππηνλνκίζκαηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, έηζη ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ αξθεηέο λέεο εθαξκνγέο: ρεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

δηνηθεηηθώλ αξρείσλ, ςεθηαθόο έιεγρνο ηαπηόηεηαο, δηαλνκή αγαζώλ πνπ παξάγνληαη ηνπηθά 

θαη, γεληθά, γηα παξαθνινύζεζε πξντόλησλ θαζώο πεξλνύλ κέζσ κηαο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ δηαλνκέα, ζηνλ ηειηθό αγνξαζηή. Σέηνηεο αιιαγέο θέξλνπλ ήδε 

επαλάζηαζε ζε πνιιέο πηπρέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη, 

αιιά κπνξεί επίζεο λα ζέζνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ. 

(Agusti Fonts et al, 2019) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην blockchain κπνξεί λα κεηώζεη ηηο αλαπνηειεζκαηηθόηεηεο ζπλαιιαγέο 

θαη λα βειηηώζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ακνηβή ησλ αγξνηώλ θαη ηνπο ρξόλνπο 

ζπλαιιαγήο. Με ηε βειηίσζε ηεο αληρλεπζηκόηεηαο ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ, κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα εληνπίζνπλ γξήγνξα ηελ πεγή ησλ κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ 

θαη λα θαζνξίζνπλ ην πεδίν ησλ επεξεαδόκελσλ πξντόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζηαηηθώλ 

κόιπλζεο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία κπνξεί λα κεηώζεη ηα απόβιεηα εληνπίδνληαο ζεκεία 

ζπκθόξεζεο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ. 

(Matthieu De Clercq et al, 2018) 

Η ηερλνινγία Blockchain κπνξεί λα παξέρεη έλαλ αζθαιή, θαηαλεκεκέλν ηξόπν εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγώλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κε αμηόπηζησλ κεξώλ. Απηό είλαη έλα βαζηθό ζηνηρείν ζηε 

γεσξγία θαη ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ηξνθίκσλ, όπνπ πνιινί παξάγνληεο εκπιέθνληαη από 

ηελ αθαηέξγαζηε παξαγσγή έσο ην ξάθη ησλ ζνππεξκάξθεη. ε πεξίπησζε εθδήισζεο κηαο 

αζζέλεηαο δώνπ ή θπηνύ, ηα κνιπζκέλα πξντόληα ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ πην γξήγνξα 

γηα λα θαηαζηήζνπλ ηηο αγξνηηθέο ιεηηνπξγίεο πην αζθαιείο, απηόλνκεο θαη επέιηθηεο. (Agusti 

Fonts et al, 2019) 

Δπηπξόζζεηα, νη ηερλνινγίεο Blockchain κπνξνύλ λα απνηξέςνπλ ηηο θαζπζηεξεκέλεο 

πιεξσκέο, ελώ παξάιιεια εμαιείθνπλ ηνπο κεζάδνληεο θαη κεηώλνπλ ηα ηέιε ζπλαιιαγώλ, 

νδεγώληαο ζε κηα πην δίθαηε ηηκνιόγεζε, βνεζώληαο ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο λα έρνπλ 

κεγαιύηεξε θαιιηεξγεηηθή αμία. (Matthieu De Clercq et al, 2018) 

 

Εικόνα 5 Οι θετικϋσ επιπτώςεισ τησ τεχνολογύασ Blockchain, 
 Matthieu De Clercq, 2018 
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Η δηαθάλεηα ηνπ blockchain κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε 

ηξόθηκα. Καζώο ε απαίηεζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα βηνινγηθά ηξόθηκα θαη ρσξίο αληηβηνηηθά 

απμάλεηαη, ε αγνξέο είλαη γεκάηεο κε πεξηπηώζεηο δόιηαο ζήκαλζεο. Οη ζπλαιιαγέο - είηε ζην 

αγξόθηεκα, είηε ζηελ απνζήθε είηε ζην εξγνζηάζην - κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύληαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα επηθνηλσλνύλ ζε νιόθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ όηαλ 

ζπλδπάδνληαη κε ηερλνινγίεο IoT, όπσο αηζζεηήξεο θαη εηηθέηεο RFID. (Matthieu De Clercq et 

al, 2018) 

Σέινο, ε ηερλνινγία Blockchain εμαξηάηαη από 2 παξάγνληεο: 

 Αζθάιεηα: Απηό αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ησλ εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ ησλ πξντόλησλ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο αγξόηεο. 

 Πξνέιεπζε: Απηό πεξηγξάθεη ηελ αλίρλεπζε ελόο γεγνλόηνο. ε πεξίπησζε 

ζπλαιιαγήο, πνπ ζπκβαίλεη κεηαμύ ησλ αγξνηώλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ κεξηθνί 

δηακεζνιαβεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δόιηα ζηνηρεία γηα λα εμαπαηήζνπλ ηνπο αγξόηεο. 

Σν blockchain βνεζά ζηελ παξνρή εκπηζηνζύλεο ζηνπο αγξόηεο. 

 (Dharmin Dave et al, 2019) 

4.3 Σα Οφϋλη τησ Έξυπνησ Γεωργύασ 
 

ε αληίζεζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο αγξνηηθήο παξαγσγήο, όπνπ νη εηζξνέο παξέρνληαη 

εληαία ζηνλ αγξό, ζεσξώληαο όηη ππάξρεη κηα απνδεθηή νκνηνγέλεηα ζηηο εδαθνινγηθέο 

ηδηόηεηεο θαη ηε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ εδαθηθή πγξαζία, ηνπο πιεζπζκνύο ησλ δηδαλίσλ 

θαη ησλ εληόκσλ, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ, ε έμππλε γεσξγία δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγξό 

ζε κηθξόηεξεο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία πνπ αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Καηά ζπλέπεηα ε δηαρείξηζε ηεο 

ηνπηθήο παξαιιαθηηθόηεηαο ελόο αγξνύ είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε κε ζηόρν : 

 Σελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηεο παξαγσγήο. 

 Σε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ. 

 Σελ νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ ρεκηθώλ εηζξνώλ. 

 Σε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππνγείσλ πδάησλ. 

Abhishek Khanna, Sanmeet Kaur (2019). 

Αληίζηνηρα νη V.C. Patil et al, (2012) αλαθέξνπλ ζην άξζξν ηνπο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

έμππλεο γεσξγίαο ηα νπνία είλαη: 
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 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ζηελ ρξήζε ησλ εηζξνώλ (εδάθνπο, λεξνύ, ιηπαζκάησλ, 

θπηνθαξκάθσλ θ.ιπ.) 

 Μεησκέλν θόζηνο παξαγσγήο 

 Απμεκέλε θεξδνθνξία 

 Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απόζπαζκα από ζπλέληεπμε γεσξγώλ ζηελ πεξηνρή Υαιάζηξα ηνπ 

Γήκνπ Γέιηα ζηελ ειεθηξνληθή εθεκεξίδα Voria.gr (2019) παξνπζηάδνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

από ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ.  

Η πεξηνρή παξάγεη ζρεδόλ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο εγρώξηαο παξαγσγήο ξπδηνύ (πεξίπνπ 

200.000 ηόλνη) ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 5,49% ηεο παλεπξσπατθήο παξαγσγήο. Από ηα 

ζπλνιηθά 200.000 ζηξ., κε ηε κέζνδν ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο θαιιηεξγνύληαη πεξίπνπ 12.000. 

Οη γεσξγνί Νίθνο ηβξήο θαη Κώζηαο Κξάββαο ζηελ ζπλέληεπμή ηνπο δήισζαλ όηη «Μέρξη 

ηώξα θαιιηεξγνύζακε δηαηζζεηηθά, εκπεηξηθά, κε βάζε όζα καο έκαζαλ νη γνλείο καο. 

Δηαπηζηώζακε όκωο ζηελ πνξεία όηη απηό δελ είλαη θαη ηόζν απνδνηηθό θαη επηπιένλ, βιέπακε όηη 

νη επξωπαίνη ζπλάδειθνί καο, αμηνπνηώληαο εδώ θαη ρξόληα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, έρνπλ πεηύρεη 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Τα νθέιε εληνπίδνληαη θπξίωο ζε ηέζζεξηο ηνκείο: κείωζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγωγήο, αύμεζε ηεο απόδνζεο, βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνϊόληνο θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο» 

Ο πξώηνο ν νπνίνο απνθάζηζε λα ξηζθάξεη, πηνζεηώληαο ηε γεσξγία αθξηβείαο ήηαλ ν 

Κώζηαο Κξάββαο ν νπνίνο θέηνο βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην ρξόλν θαιιηέξγεηαο κε απηήλ ηε κέζνδν. 

Σελ εκπεηξία ηνπ δελ ηε κνηξάζηεθε κόλνλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηελ πεξηνρή, αιιά 

παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ζε εκεξίδεο εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ. ε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα ζπλέβαιε θαη ν Γηώξγνο Ιαηξνύ, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο 

Οηθναλάπηπμε ε νπνία εθαξκόδεη κεζόδνπο γεσξγίαο αθξηβείαο ζε πεξίπνπ 12.000 ζηξ. 

παλειιαδηθά, ηνλίδνληαο όηη ε πηνζέηεζε κεζόδσλ γεσξγίαο αθξηβείαο από ηνπο 

νξπδνπαξαγσγνύο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο κε 

παξάιιεια πεξηβαιινληηθά νθέιε. 

ύκθσλα κε ηνλ θ. Ιαηξνύ «ζε αληίζεζε κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζην εμωηεξηθό, ζηελ Ειιάδα 

επηθξαηεί κηα λεθειώδεο θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη γεωξγία αθξηβείαο θαη πνηα είλαη ηα 

ζηξαηεγηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Οη αγξόηεο βιέπνπλ θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν κηα εηθνληθή 

πξαγκαηηθόηεηα, εηθόλεο από Drones θαη πνιύρξωκνπο δνξπθνξηθνύο ράξηεο θαιιηεξγεηώλ, 

ελαέξηνπο θαη επίγεηνπο αηζζεηήξεο, έμππλεο εθαξκνγέο, δίθηπα κεηεωξνινγηθώλ ζηαζκώλ θ.ν.θ. 

» Πέξα από ηα drones θαη ηα δηάθνξα άιια κέζα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, απαηηείηαη θαη 

ζύγρξνλνο αγξνηηθόο εμνπιηζκόο. Γειαδή ηξαθηέξ λέαο ηερλνινγίαο ησλ νπνίσλ νη θακπίλεο 
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είλαη έλα κηθξό ηερλνινγηθό ζηνύληην κε νζόλεο ππνινγηζηώλ ζηνπο νπνίνπο πξνβάιινληαη νη 

δνξπθνξηθνί ράξηεο γηα ηελ εθάζηνηε θαιιηέξγεηα, κε GPS θαη δηάθνξα ρεηξηζηήξηα. Δπίζεο, 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη νη ιηπαζκαηνδηαλνκείο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη από ηνπο δνξπθνξηθνύο ράξηεο. ύκθσλα 

κε ηνλ παξαγσγό Παλαγηώηε νπκπάξα έλαο πιήξεο εμνπιηζκόο απαηηεί κηα επέλδπζε ηεο 

ηάμεο πεξίπνπ ησλ 40.000 επξώ ε απόζβεζε ηεο νπνίαο γίλεηαη ζε βάζνο δεθαεηίαο. 

Η επηηπρία ηεο κεζόδνπ γεσξγίαο αθξηβείαο ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ αγξόηε παξαγσγνύ θαη θπζηθά ηεο ηερλνινγίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα ηεο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο (ιακβάλνληαη 

δείγκαηα από ην ρσξάθη), δεδνκέλα απόδνζεο από κεηξεηέο απόδνζεο πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνη ζηηο ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο 

θξνληίδεο πνπ δίλνληαη από ηνλ παξαγσγό θ.ν.θ. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ηξνθνδνηνύλ έλαλ 

αιγόξηζκν ηερλεηήο κάζεζεο ν νπνίνο πξνβιέπεη ηηο ιηπαληηθέο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο κε 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αύμεζεο ησλ απνδόζεσλ, βειηίσζεο ηεο βηνκεραληθήο απόδνζεο, 

βειηίσζεο ηεο πξσηεΐλεο θαη κείσζεο ησλ ιηπαζκάησλ. Υξόλν κε ην ρξόλν δεκηνπξγείηαη κηα 

κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ γηα θάζε έθηαζε μερσξηζηά, γηα θάζε παξαγσγό, ε νπνία δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα δηαξθνύο επηθαηξνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ δηαθόξσλ θαιιηεξγνύκελσλ 

πνηθηιηώλ ζε άδσην. 

Ο ππνινγηζκόο κε αθξίβεηα ηεο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ξπδηνύ ζε άδσην είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα θαζώο ιηγόηεξν άδσην ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 

ηεο θαιιηέξγεηαο νδεγνύλ ζε κείσζε ηεο απόδνζεο, ελώ ππεξβνιηθή αδσηνύρνο ιίπαλζε νδεγεί 

ζε κεησκέλε αλζνθνξία, κεησκέλε γνληκνπνίεζε ησλ αλζώλ, θίλδπλν ππξηθνπιάξηαο (ε πην 

ζεκαληηθή αζζέλεηα ηεο νξπδνθαιιηέξγεηαο), θίλδπλν πιαγηάζκαηνο θαη ηειηθά κεησκέλε 

απόδνζε. εκαληηθή παξάκεηξνο ζηε γεσξγία αθξηβείαο είλαη θαη ε ζπλερήο, κέζσ δνξπθόξνπ 

θαη drones, παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη εληνπίδνληαη ειιείςεηο ζε δηάθνξα 

ζπζηαηηθά όπσο βόξην θαη ςεπδάξγπξνο πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά ζηνλ θάκπν ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Καηαγξάθνληαη ηα επίπεδα ηνπ θσζθόξνπ θαη ηνπ θαιίνπ θη έηζη απνθαζίδεηαη 

αλ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη ρξήζε ζύλζεηνπ ιηπάζκαηνο. Παξάιιεια, παξαθνινπζείηαη ε 

θαιιηέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηεο κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ θαη 

παξάγνληαη ράξηεο γηα δηαθνξνπνηεκέλε επηθαλεηαθή ιίπαλζε. 

Τα οθέλη από ηην γεωπγία ακπιβείαρ θαίνονηαι ζηην οικονομικά ηος παπαγωγού, από 

ηα ππώηα κιόλαρ σπόνια, ενώ ζε βάθορ σπόνος αποηςπώνονηαι και ζηο πεπιβάλλον. Το 

ππώηο όθελορ έσει να κάνει με ηη ζηαδιακή μείωζη ηος κόζηοςρ παπαγωγήρ. ύκθσλα κε 

ηνλ Κώζηα Κξάββα απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ πνπ 

απνηεινύλ θαη ηε ζεκαληηθόηεξε δαπάλε ζηελ νξπδνθαιιηέξγεηα. «Σηελ ηξηεηία πνπ εθαξκόδω 

ην πξόγξακκα δηαπίζηωζα κείωζε θαηά ζρεδόλ 20% ζηελ πνζόηεηα ηωλ ιηπαζκάηωλ», αλαθέξεη. 
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Το δεύηεπο όθελορ για ηον παπαγωγό είναι η ζηαδιακή αύξηζη ηηρ παπαγωγήρ ε νπνία, 

ζύκθσλα κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ νξπδνθαιιηεξγεηώλ ηεο Υαιάζηξαο πξνζδηνξίδεηαη θνληά 

ζην 16%. Τέλορ, ένα από ηα ζημανηικόηεπα οθέλη, είναι η πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ 

θαζώο, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πνζόηεηαο ησλ ιηπαζκάησλ επηηπγράλεηαη κεησκέλε απώιεηα 

αδώηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζηα 

αγξνηεκάρηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε γεσξγία αθξηβείαο γηα κηα ηξηεηία ππάξρνπλ ήδε 

ελδείμεηο αύμεζεο ηόζν ηεο πδξόβηαο παλίδαο, όζν θαη ηεο επηζθεπηόκελεο ζε απηά 

νξληζνπαλίδαο. 

4.4 ύνοψη 
 

πλνςίδνληαο, ζε απηό ην θεθάιαην έγηλε κία πξνζέγγηζε ηεο Έμππλεο Γεσξγίαο κέζα από 

νξηζκνύο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηήλ. 

Όπσο εηπώζεθε θαη παξαπάλσ, νη λένη γεσξγνί έρνπλ πιένλ πξνζαλαηνιηζηεί από ηελ 

παξαδνζηαθή γεσξγία ζε πην εθζπγρξνληζκέλεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθό ζηνηρείν 

ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. Σέινο, αλαθέξζεθαλ ηα νθέιε από ηελ ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηώλ ηεο Έμππλεο Γεσξγίαο κέζσ εξεπλώλ αιιά θαη ζπλεληεύμεσλ από αγξόηεο 

πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο ζηελ Διιάδα. 

5. Έξυπνη Γεωργύα και Διαδύκτυο των Πραγμϊτων (Smart 

Farming & Internet of Things) 

5.1. Ειςαγωγό 
 

Σν Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ) έρεη κπεη δπλακηθά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

αλζξώπσλ επεξεάδνληάο ηνπο ηώξα αιιά θαη κειινληηθά ζηνλ ηξόπν δσήο θαη εξγαζίαο. Έλαο 

από ηνπο θιάδνπο εξγαζίαο πνπ έρεη εηζέιζεη, θαη κε ζηαζεξά βήκαηα ηνλ κεηαβάιιεη ζπλερώο, 

είλαη ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, όπσο παξνπζηάζακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Η έμππλε 

γεσξγία, κέζσ ησλ θαηλνηνκηώλ ηεο νδεγεί πιένλ ηνλ αγξνηηθό θιάδν πξνο κία εμεηδίθεπζε 

πνπ δίλεη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο γεσξγνύο ηελ δπλαηόηεηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηα 

θέξδε ηνπο κε ιηγόηεξν θόπν θαζώο θαη νξζνινγηθό ηξόπν. Πνιιά από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

έμππλεο γεσξγίαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηώλ ΙνΣ, νη νπνίεο ζπλδπαζηηθά κε 

θάπνηεο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη «αληηθείκελα» δίλνπλ ζηνπο αγξόηεο ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα 

εληόο ηνπ θιάδνπ ηεο γεσξγίαο. Γη’ απηό ηνλ ιόγν, θξίλεηαη σθέιηκν αξρηθά λα παξνπζηαζηνύλ 

νη βαζηθέο ηερλνινγίεο ΙνΣ, όπσο ηνλίζακε θαη ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην θαη έπεηηα λα 

δηεπθξηληζηεί πνηεο από ηηο ηερλνινγίεο απηέο ζπλδένπλ ην ΙνΣ  κε ηελ έμππλε γεσξγία θαη ηνλ 

γεσξγηθό θιάδν. 
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5.2. Σεχνολογύεσ του Διαδικτύου των Πραγμϊτων 
 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ ηερλνινγηώλ ΙνΣ ζηεξίρζεθε ζηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ ΙνΣ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό ζε κία ζεηξά από αηζζεηήξεο, δίθηπα, 

επηθνηλσλίεο θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κεηαμύ άιισλ. Οη ηερλνινγίεο ΙνΣ, παξέρνπλ έλαλ 

αξηζκό από ζπλδεδεκέλνπο αηζζεηήξεο, ζπζθεπέο θαη έμππλα αληηθείκελα (Moawad et al., 

2015). Σν ΙνΣ, είλαη εκπλεπζκέλν αξρηθά από κέιε ηεο θνηλόηεηαο RFID, ηα νπνία 

αλαθέξζεθαλ ζηε δπλαηόηεηα αλαθάιπςεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε έλα αληηθείκελν κε 

εηηθέηα αλαγλώξηζεο (barcodeή QR code), πεξηεγνύκελνη κέζσ κηαο δηεύζπλζεο Γηαδηθηύνπ ή 

κηαο θαηαρώξηζεο ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο  όπσο ε 

RFID ή  ε Near Field Communication (Want, 2006), όπνπ ζα αλαιπζνύλ ζηελ ζπλέρεηα καδί 

θαη κε άιιεο ηερλνινγίεο. 

5.2.1 Radiο Frequency Identification (RFID) 

 

Σν Radio Frequency Identification (RFID) είλαη έλα ζύζηεκα πνπ κεηαδίδεη ηνλ ηύπν ή 

αιιηώο ηελ ηαπηόηεηα ελόο αληηθεηκέλνπ αζύξκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ξαδηνθύκαηα κε ηε 

κνξθή ζεηξηαθνύ αξηζκνύ (Sun,2012) . Η ηερλνινγία RFID ηδξύζεθε ζην θέληξν Auto-ID ζην 

MIT ην 1999 θαη  παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην IoT γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαγλώξηζεο 

αληηθεηκέλσλ γύξσ καο κε νηθνλνκηθό θαη απνδνηηθό ηξόπν. Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ RFID 

είλαη ε εηηθέηα, ν αλαγλώζηεο, ε θεξαία, ν ειεγθηήο πξόζβαζεο, ην ινγηζκηθό θαη ν 

δηαθνκηζηήο. Θεσξείηαη πσο είλαη αμηόπηζην, απνηειεζκαηηθό, αζθαιέο, θζελό θαη αθξηβέο. Σν 

RFID δηαζέηεη έλα επξύ θάζκα αζύξκαησλ εθαξκνγώλ όπσο αλίρλεπζε, παξαθνινύζεζε θ.α 

(Moeinfar et al., 2012). 

5.2.2 Internet Protocol (IP) 

 

Σν Πξσηόθνιιν Γηαδηθηύνπ ή αιιηώο IP είλαη ην βαζηθόηεξν πξσηόθνιιν δηθηύνπ ζην 

Γηαδίθηπν θαη αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Σν IP είλαη ην θύξην πξσηόθνιιν 

επηθνηλσλίαο ζηε ζνπίηα πξσηνθόιισλ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλακεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε όξηα 

δηθηύνπ. Οη δύν εθδόζεηο ηνπ IP πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηα: IPv4 θαη IPv6 θαη θάζε έθδνζε 

νξίδεη κηα δηεύζπλζε IP δηαθνξεηηθά (Bicknell, 2009).  

5.2.3 Wireless Fidelity (Wi-Fi) 
 

Σν Wireless Fidelity, γλσζηό ζε όινπο καο θαη σο Wi-Fi, είλαη κηα ηερλνινγία δηθηύσζεο 

πνπ επηηξέπεη ζε ππνινγηζηέο θαη άιιεο ζπζθεπέο λα επηθνηλσλνύλ κέζσ αζύξκαηνπ ζήκαηνο. 

ήκεξα, ηνWi-Fi  παξέρεη ηε ζπλδεζηκόηεηα αζύξκαηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ πςειήο ηαρύηεηαο 



34 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΣΨΝ ΠΡΑΓΜΑΣΨΝ  

 

(WLAN) ζε εθαηνκκύξηα γξαθεία, ζπίηηα θαη δεκόζηεο ηνπνζεζίεο, όπσο μελνδνρεία, 

θαθεηέξηεο θαη αεξνδξόκηα. Η ελζσκάησζε ηνπ Wi-Fi ζε θνξεηνύο ππνινγηζηέο, θνξεηέο 

ζπζθεπέο θαη νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο έρεη επηηαρύλεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Wi-Fi ζε ζεκείν 

λα ζεσξείηαη σο βαζηθή πξνεπηινγή ζηνλ ηξόπν ζύλδεζεο θαη δηαρείξηζεο (Pahlavan et al., 

2007). 

5.2.4 ZigBee 

 

Σν ZigBee είλαη έλα από ηα πξσηόθνιια πνπ αλαπηύρζεθαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αζύξκαησλ δηθηύσλ αηζζεηήξσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ZigBee είλαη 

ρακειό θόζηνο, ρακειόο ξπζκόο δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κηθξό εύξνο κεηάδνζεο, επεθηαζηκόηεηα, 

αμηνπηζηία θαη επέιηθηνο ζρεδηαζκόο πξσηνθόιινπ. Πξόθεηηαη γηα έλα πξσηόθνιιν αζύξκαηνπ 

δηθηύνπ ρακειήο ηζρύνο πνπ  έρεη εύξνο πεξίπνπ 100 κέηξα θαη εύξνο δώλεο 250 kbps. 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ νηθηαθό απηνκαηηζκό, ζηελ έμππλε γεσξγία, ζηνπο 

βηνκεραληθνύο ειέγρνπο, ζηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε θαη ζηα ζπζηήκαηα ηζρύνο (Chen θαη 

Jin,2012). 

5.2.5 Near Filed Communication (NFC) 

 

Σν Near Field Communication (NFC) είλαη έλα ζύλνιν αζύξκαηεο ηερλνινγίαο κηθξήο 

εκβέιεηαο πνπ ζπλήζσο απαηηεί απόζηαζε 4 cm. Η ηερλνινγία NFC θαζηζηά ηε δσή 

επθνιόηεξε θαη πην βνιηθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζε όιν ηνλ θόζκν, επηηξέπνληαο ηελ 

απινύζηεξε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ, ηελ αληαιιαγή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηε 

ζύλδεζε ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ κε έλα άγγηγκα. Σν NFC είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ 

Bluetooth θαη ιεηηνπξγεί ζε παληόο ηύπνπ πεξηβάιινληα, δελ απαηηεί νπηηθή επαθή θαη έρεη 

εύθνιε θαη απιή κέζνδν ζύλδεζεο (Madakam et al., 2015). 

5.2.6 Wireless Sensor Networks (WSN) 

 

Σα αζύξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ (Wireless Sensor Networks - WSN) είλαη δίθηπα 

αιιεινζπλδεδεκέλσλ αζύξκαησλ ζπζθεπώλ νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη πξνζθέξνπλ κεηξήζεηο πνιιώλ ζεκείσλ ζε κεγάινπο ρώξνπο. Οη ζπζθεπέο 

απηέο έρνπλ ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο θαη δηαζέηνπλ 

αηζζεηήξεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη θεξαίεο. πλδένληαη κε έλα δίθηπν ην νπνίν δηνρεηεύεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιακβάλνπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή γηα αλάιπζε. Σα αζύξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ είλαη πνιύηηκα ζε ηνκείο όπσο παξαθνινύζεζε αιιαγώλ πεξηβάιινληνο, 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ θαη παξαθνινύζεζε 

δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Laudon K. & Laudon J., 2009). 
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5.3.  ύνδεςη τησ Έξυπνησ Γεωργύασ με το Διαδύκτυο Πραγμϊτων 

 

ε απηό ην θεθάιαην ζα δνύκε πνηέο ηερλνινγίεο ηεο Έμππλεο Γεσξγίαο, νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 4, ζπλδένληαη κε ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ). 

 Αζύξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ – Wireless Sensor Networks 

Οη αηζζεηήξεο απνηεινύλ ηελ πην δεκνθηιή ηερλνινγία. Σνπνζεηνύληαη ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο θαη ζπιιέγνπλ δεδνκέλα γηα ην πεξηβάιινλ, όπσο ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ 

ζεξκνθξαζία, ηελ βξνρόπησζε θ.α., ηα νπνία κεηά ζηέιλνπλ ζην cloud. Σν απνηέιεζκα είλαη 

λα ιακβάλνληαη νη απαηηνύκελεο απνθάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα όπσο αλαθέξνπλ νη Rehman et al (2014) ην αζύξκαην 

δίθηπν αηζζεηήξσλ αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα ρσξηθά δηαζθνξπηζκέλσλ θαη εηδηθώλ 

αηζζεηήξσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε, ηελ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ θπζηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα WSNs κεηξνύλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο όπσο ε ζεξκνθξαζία, ν ήρνο, 

ηα επίπεδα κόιπλζεο, ε πγξαζία, ν άλεκνο θ.ν.θ. Οη Ruiz – Garcia et.  al (2009) ππνζηεξίδνπλ 

όηη κε βάζε ην αζύξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθαξκνγέο Wireless Sensor 

Technologies (WST) όπνπ ε αλάπηπμή ηνπο ζηε γεσξγία αθξηβείαο θαζηζηά δπλαηή ηελ 

αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο, ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, ειαρηζηνπνηώληαο 

παξάιιεια ηηο αθνύζηεο επηπηώζεηο ζηελ άγξηα θύζε θαη ην πεξηβάιινλ ζε πνιιά ζπζηήκαηα 

γεσξγηθήο παξαγσγήο. Οη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από ηα πεδία ζα παξέρνπλ κηα 

ζηαζεξή βάζε γηα ηνπο αγξόηεο ώζηε λα πξνζαξκόδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή.  

 Με επαλδξσκέλα αεξνζθάθε (Drones) & Ρνκπόη (Robots) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 4, ηα γεσξγηθά ξνκπόη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε 

επηηπρία γηα επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, πξνζπαζώληαο λα κεηώζνπλ ηνλ θόξην εξγαζίαο 

ηνπ αγξόηε θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηνπο ρξόλνπο θαη ην θόζηνο ηεο δηαδηθαζίαο, όπσο 

πξνεηνηκαζία γεο, ςεθαζκόο, θιάδεκα, ζπγθνκηδή θ.α. Απηό γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ θαη ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ ξνκπόη κε ηερλνινγίεο 

όπσο WSN θαη Wi-Fi.  Άιινη ηνκείο αλάπηπμεο ηεο γεσξγηθήο ξνκπνηηθήο είλαη ηα κε 

επαλδξσκέλα ελαέξηα νρήκαηα (UAV). Σέηνηνπ είδνπο ελαέξηα νρήκαηα είλαη θαη ηα Drones, ηα 

νπνία ρσξίδνληαη ζε επηθαλεηαθά θαη ελαέξηα. Σα επηθαλεηαθά Drones ρξεζηκνπνηνύλ 

ζεξκηθνύο αηζζεηήξεο νη νπνίνη ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πγξαζία, θαη γεληθά κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ εδάθνπο. Η ηερλνινγία πνπ ηα ζπλδέεη κε ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη θαη 

πάιη ην WSN θαη ην Wi- Fi, δηόηη κε απηέο ηηο ηερλνινγίεο ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

εηδνπνηνύλ ζηνλ αγξόηε ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ώζηε λα ιάβεη ηηο 

ζσζηέο απνθάζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κόλν ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο.  
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 Απηνδηαρεηξηδόκελα πζηήκαηα (Self Driving Systems) 

Σα απηνδηαρεηξηδόκελα ζπζηήκαηα κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ ρξήζε 

πνιπκέζσλ, όπσο smartphones θαη tablets, επηηξέπνπλ ζηνπο αγξόηεο λα ζρεδηάδνπλ δηαδξνκέο 

γηα ηα ρσξάθηα θαζώο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα αγξνηηθά νρήκαηα ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία 

ηνπ αγξόηε. Η ηερλνινγία ηνπ IoT πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά είλαη ην Wi-Fi, ην WSN θαζώο 

θαη ην NFC γηα κηθξόηεξεο εκβέιεηαο αγξνηηθέο εξγαζίεο πνπ επηδέρνληαη απνκαθξπζκέλε 

δηαρείξηζε θαη έιεγρν. 

 Big Data 

Δίλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλν όηη νη δύν ηερλνινγίεο ηνπ ΙνΣ θαη Big Data είλαη 

αιιειεμαξηώκελεο θαη πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ από θνηλνύ (Chen Mao θαη Liu, 2014). Σν Big 

Data είλαη κηα λέα «ηδέα» πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ, δνκεκέλσλ θαη κε, ηα 

νπνία είλαη δύζθνιν λα αληηκεησπηζηνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ κε παξαδνζηαθέο κεζόδνπο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηερληθέο ινγηζκηθνύ. Σν IoT ζεσξείηαη έλα θαιό παξάδεηγκα Big Data 

σο πξνο ηελ πνζόηεηα δεδνκέλσλ θαζώο απηά ζπιιέγνληαη από δηάθνξνπο αηζζεηήξεο κέζσ 

ΙνΣ ηερλνινγηώλ, έρνληαο κεγάιν όγθν θαη εηεξνγέλεηα θάλνληαο ηελ ζύδεπμε κεηαμύ IoT θαη 

Big Data πνιύ ηζρπξή (Cecchinel et al, 2014). ηελ Έμππλε Γεσξγία, έλαο αξηζκόο αηζζεηήξσλ 

δηθηύσζεο είλαη ελζσκαησκέλνο ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ζηνλ πξαγκαηηθό 

θόζκν γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ. Σέηνηνη αηζζεηήξεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά πεδία κπνξεί λα ζπιιέγνπλ δηάθνξα είδε δεδνκέλσλ, όπσο 

πεξηβαιινληηθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα ώζηε νη γεσξγνί λα έρνπλ πην άκεζα θαη κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα πξάμνπλ αλαιόγσο ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο. Γπζηπρώο, πξνο ην παξόλ, ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ IoT 

έρεη κείλεη πίζσ όζνλ αθνξά ηα ζπιιεγόκελα δεδνκέλα θαη είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ λα 

επηηαρπλζεί ε εηζαγσγή κεγάισλ ηερλνινγηώλ δεδνκέλσλ(Chen, Mao θαη Liu, 2014) γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ IoT ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο αιιά θαη επξύηεξα. 

5.4. ύνοψη κεφαλαύου 
 

ε απηό ην θεθάιαην έγηλε κία εηζαγσγή γηα ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ) θαη γηα ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πνιιά από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο έμππλεο γεσξγίαο ζπλδένληαη 

κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηώλ ΙνΣ, νη νπνίεο ζπλδπαζηηθά κε θάπνηεο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

«αληηθείκελα» δίλνπλ ζηνπο αγξόηεο ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα εληόο ηνπ θιάδνπ ηεο γεσξγίαο. 

Γη΄απηόλ ηνλ ιόγν, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξζεθαλ πνηέο ηερλνινγίεο ηεο Έμππλεο 

Γεσξγίαο ζπλδένληαη κε ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ θαη κε πνηόλ ηξόπν.  
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6. Σα Αποτελϋςματα τησ Έξυπνησ Γεωργύασ 

6.1. Ο ρόλοσ τησ ϋξυπνησ Γεωργύασ 
 

Η αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ, πνπ ζπλδέεη αζύξκαηα όια ηα είδε 

αληηθεηκέλσλ θαη ζπζθεπώλ ζηε γεσξγία θαη ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ, παξάγεη πνιιά 

θαηλνύξγηα δεδνκέλα πνπ είλαη πξνζβάζηκα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

ζπλαιιαγέο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ κεζνιαβνύλ ζηε δηαδηθαζία. Οη 

αηζζεηήξεο θαη ηα ξνκπόη πνπ παξάγνπλ θαη κε παξαδνζηαθά δεδνκέλα, όπσο εηθόλεο θαη 

βίληεν, παξέρνπλ πνιιά δεδνκέλα. Σα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή 

δεδνκέλσλ από αλζξώπηλε πεγή. Απηέο νη κεγάιεο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ παξέρνπλ πξόζβαζε 

ζε ζαθή πιεξνθόξεζε θαη δπλαηόηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίπεδν πνπ δελ ήηαλ δπλαηό 

πξηλ. Σα Analytics απνηεινύλ βαζηθό παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο από απηά 

ηα δεδνκέλα. Πνιιέο λέεο θαη θαηλνηόκεο λενζύζηαηεο εηαηξείεο είλαη πξόζπκεο λα πνπιήζνπλ 

θαη λα αλαπηύμνπλ θάζε είδνπο εθαξκνγέο ζε αγξόηεο, από ηνπο νπνίνπο νη ζεκαληηθόηεξεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε αηζζεηήξσλ θαη ηελ δηαρείξηζε. (Sjaak Wolfert et al, 2017) 

6.2. Ποιοι εμπλϋκονται; 
 

Τπάξρνπλ πξσηίζησο νη εηαηξίεο ηερλνινγίαο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη κηα ζαθήο θίλεζε πξνο 

ηα Big Data σο ην πην ζεκαληηθό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο 

πξνηείλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πιαηθόξκεο θαη ιύζεηο ζηνπο αγξόηεο. Δθηόο από απηνύο βιέπνπκε 

όηη ην Big Data πξνζειθύεη επίζεο πνιινύο λενεηζεξρόκελνπο, νη νπνίνη είλαη ζπρλά 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη είηε από κεγάινπο ηδηώηεο επελδπηέο είηε από 

κεγάιεο γεσξγηθέο ηερλνινγηθέο εηαηξείεο ή κε γεσξγηθέο ηερλνινγηθέο εηαηξείεο.  

6.3. Οι επιπτώςεισ 
 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη από ηνλ αγξό ή ηα αγξνθηήκαηα, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θύηεπζε, ηνλ ςεθαζκό, ηα 

πιηθά, ηηο απνδόζεηο, ηηο εηθόλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδόλ, ηνπο ηύπνπο εδάθνπο, ηνλ θαηξό 

θαη άιιεο πξαθηηθέο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα πξνθαινύλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο θαη νξγάλσζε ηεο έμππλεο γεσξγίαο. Οη επηρεηξεκαηηθέο αλαιύζεηο ζε κηα θιίκαθα 

θαη ηαρύηεηα πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ ζα είλαη έλαο πξαγκαηηθόο εγέηεο – πξσηνπόξνο ζηνλ 

ρώξν, αλαθαιύπηνληαο ζπλερώο λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Η δηαρείξηζε ησλ 

εθκεηαιιεύζεσλ θαη νη ιεηηνπξγίεο ζα αιιάμνπλ δξαζηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, ηελ πξόβιεςε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ  θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο εμειίμεηο ηνπ IoT ζηελ πεξαηηέξσ απηνκαηνπνίεζε θαη απηόλνκε ιεηηνπξγία 
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ηνπ αγξνθηήκαηνο (Wolfert et al, 2017). Σν Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things), ζην 

νπνίν όια ηα είδε ζπζθεπώλ - έμππλα αληηθείκελα - ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο 

κέζσ ηνπηθώλ θαη παγθόζκησλ, ζπρλά αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ (Porter and 

Heppelmann, 2014) είλαη κηα γεληθή κειινληηθή εμέιημε. Απηό αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ιόγσ ηεο πξόζβαζεο ζε ζαθή 

πιεξνθόξεζε θαη δπλαηόηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο δπλαηέο, είηε 

ηερληθά είηε νηθνλνκηθά. Καηά ζπλέπεηα, ζεκεηώλεηαη άλνδνο πνιιώλ εηαηξεηώλ ηερλνινγίαο 

πνπ πξνσζνύλ πεξαηηέξσ απηήλ ηελ εμέιημε πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα (Lesser, 2014). 

Από ηελ άπνςε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη γεσξγνί αλαδεηνύλ ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο αθελόο αλαδεηώληαο ηξόπνπο λα κεηώζνπλ ην θόζηνο 

ηνπο θαη αθεηέξνπ λα απνθηήζνπλ θαιύηεξεο ηηκέο γηα ην πξντόλ ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα 

ιάβνπλ θαιύηεξεο θαη βέιηηζηεο απνθάζεηο θαη λα βειηηώζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο. 

Αλακέλεηαη όηη νη ηερλνινγίεο Big Data ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ 

(Poppe et al., 2015).  
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7. Κριτικό επιςκόπηςη των τεχνολογιών τησ Έξυπνησ Γεωργύασ 

 

ε απηό ην θεθάιαην, ζα κειεηεζνύλ νη ηερλνινγίεο ηεο έμππλεο γεσξγίαο πνιππιεύξσο, 

αλαθέξνληαο ηα εθάζηνηε απνηειέζκαηα θαη πξαγκαηνπνηώληαο κία ζύγθξηζε κεηαμύ απηώλ. 

Παξάιιεια, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, δεκηνπξγήζεθε θαη παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθόο 

πίλαθαο κε ην ζύλνιν ησλ ηερλνινγηώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο 

πιεξνθνξίεο από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, ώζηε ν αλαγλώζηεο λα έρεη κία ζύληνκε θαη 

πιήξε εηθόλα ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ. 

Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα 1, κε κηα πξώηε καηηά θαίλεηαη όηη νη πην ιεηηνπξγηθέο 

ηερλνινγίεο ζπλνιηθά είλαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε (Artificial Intelligence), νη ηερλνινγίεο Big 

Data, ηα κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε (Drones), ε Ναλνηερλνινγία θαη ηα Ρνκπόη θαζώο 

παξέρνπλ κία επξεία ζεηξά δπλαηνηήησλ θαη ελεξγεηώλ ζηνλ εθάζηνηε γεσξγό αιιά θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο επξύηεξα. Από ηηο πξναλαθεξζείζεο, ζηελ ζεηξά νη πην απνηειεζκαηηθέο 

είλαη ηα Drones θαη ζηελ ζπλέρεηα ε Ναλνηερλνινγία, θαζώο θαιύπηνπλ ζρεδόλ όιεο ηηο 

απαηηνύκελεο εξγαζίεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα. Έπεηηα, αθνινπζνύλ ε Σερλεηή λνεκνζύλε, ηα 

Ρνκπόη θαη ηα Big Data πνπ δείρλνπλ λα βνεζνύλ ζεκαληηθά ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο σζηόζν 

ιόγσ ηεο θύζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο θαη 

κεγαιύηεξεο εκπινθήο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κειινληηθά. 

Πύνακασ 1. Σεχνολογύεσ Έξυπνησ Γεωργύασ 
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Παξαηεξώληαο πην πξνζεθηηθά, δηαθξίλεηαη όηη ηα drones θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα 

απνηειεζκάησλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ έσο ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ ειεγρόκελε ρξήζε λεξνύ θαη θπηνθαξκάθσλ.  πλάκα,  ειέγρνπλ ην 

πεδίν θαη ην έδαθνο θαη θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπ αγξόηε πην εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. 

Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληινύλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ησλ θπηώλ 

θαη λα επνπηεύνπλ απ’ όπνπ θη αλ βξίζθνληαη ρξήζηκα βηνρεκηθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα, λα 

ηα επεμεξγάδνληαη όζν γίλεηαη γξεγνξόηεξα, ιεηηνπξγώληαο θαη πξνιεπηηθά.  

Σν ακέζσο επόκελν πην απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα είλαη ε λαλνηερλνινγία ε νπνία είλαη 

αξθεηά θαηλνύξγηα, όπσο θαίλεηαη από ηα επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί από ην 

2017 θαη κεηά. Μπνξεί λα ζπλαγσληζηεί πνιύ θαιά ηα κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε (drones) 

αιιά ιεηηνπξγεί ηειείσο δηαθνξεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε λαλνηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί λαλν- 

εξγαιεία όπσο λαλν-ιηπαζκάηα, λαλν-θπηνθαξκάθα θαη λαλν-αηζζεηήξεο, ηα νπνία παξέρνπλ 

ζηνρεπκέλε ρξήζε δξαζηηθώλ παξαγόλησλ. Οη λαλναηζζεηήξεο παξέρνπλ γξήγνξεο θαη 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο ή ηελ αλίρλεπζε παζνγόλσλ 

νξγαληζκώλ, έηζη ώζηε ν έιεγρνο λα κπνξεί λα γίλεη εγθαίξσο θαη ε θαιιηέξγεηα λα είλαη 

αζθαιήο, πξάγκα πνπ βνεζά ζηε κείσζε ησλ απσιεηώλ ζηνπο αγξόηεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.   

Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ηα Big Data πσο όια απηά 

ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο δελ ζα είραλ δεκηνπξγεζεί ρσξίο ηελ ρξήζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη ησλ Big Data. Η αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ε έμππλε 

επεμεξγαζία ή αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ησλ εθαξκνγώλ IoT θαη ηελ 

αλάπηπμε έμππλσλ εθαξκνγώλ IoT. Έλα παξάδεηγκα Big Data είλαη νη αηζζεηήξεο εδάθνπο θαη 

ην GPS ηα νπνία ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηώληαο κεγάια δεδνκέλα γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

αγξόηεο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο γεο.  

Παξόκνηα κε ηα drones πνπ αλαθέξζεθα θαη πην πάλσ, ιεηηνπξγνύλ θαη ηα ξνκπόηο. Σα 

γεσξγηθά ξνκπόη έρνπλ εθαξκνζηεί θπξίσο γηα επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, πξνζπαζώληαο 

λα κεηώζνπλ ηνλ θόξην εξγαζίαο ηνπ αγξόηε θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηνπο ρξόλνπο θαη ην 

θόζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Χζηόζν, ε πνξεία γηα κηα εληειώο απηόλνκε γεσξγηθή δηαδηθαζία, 

δειαδή ξνκπνηηθνύο εξγάηεο, ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε εμέιημε θαη πξνζπάζεηα γηα κειινληηθά 

επηηπρή απνηειέζκαηα. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο θαηαηάζζνληαη θαη ηα 

απηνδηαρεηξηδόκελα ζπζηήκαηα (Self- driving Systems), όπσο π.ρ. έλα ηξαθηέξ πνπ θηλείηαη 

κόλν ηνπ ζε έλα ρσξάθη, κεηαηξέπνληαο ηνπο αγξόηεο ζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο θαη κε ηελ 

βνήζεηα drones θαη αηζζεηήξσλ δεκηνπξγείηαη έλα ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ ώζηε λα θαιπθζνύλ πην 

απνηειεζκαηηθά νη αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ αγξνηώλ κε απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε 

θαη ρξήζε κεραλώλ θαη εθαξκνγώλ. 
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Σέινο, ην blockchain ζηνλ πίλαθα θαίλεηαη λα κελ είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθό ζηελ γεσξγία 

αθξηβείαο θαη απηό γηαηί αθόξα έλα άιιν θνκκάηη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ζπζηήκαηα. Σν 

Blockchain έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί απνδνηηθά ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

επζύλε, λα βειηηώλεη ηηο πιεξνθνξίεο πξνέιεπζεο, θαη λα δηεπθνιύλεη ηε δηαρείξηζε ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε αζθαιή θαη αμηόπηζην 

ηξόπν. Γη’ απηό ηνλ ιόγν δε κπνξεί λα γίλεη θαη ζύγθξηζε κε ηα παξαπάλσ. 

8. υμπερϊςματα - Μελλοντικϋσ Προοπτικϋσ 
 

Μελλοντικϋσ Προοπτικϋσ 

 Η ηερλνινγία κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα δείρλεη πσο εηζέξρεηαη ζπλερώο ζηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα θαη ζα έρεη αθόκε ζεκαληηθόηεξν ξόιν κειινληηθά. εηξά εξγαζηώλ όπσο από ηελ 

θύηεπζε έσο ηε ζπγθνκηδή ζα απηνκαηνπνηεζνύλ, ράξε ζηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία, επίγεηα 

θαη ελαέξηα. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, επηηξέπνληαο έηζη ηνλ 

θαιύηεξν έιεγρν ησλ παξαζίησλ θαη ησλ παξαζηηνθηόλσλ, ζπλδπάδνληαο θαη ηνπηθέο 

πιεξνθνξίεο κε άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ, όπσο δεδνκέλα θαηξνύ θαη ξύπαλζεο. πλάκα, 

αλακέλεηαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα, κεηώλνληαο  ηελ θαθνκεηαρείξηζε ζην έδαθνο. Η Έμππλε Γεσξγία 

έρεη ηηο δπλαηόηεηεο γηα ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηα επόκελα ρξόληα, 

ππνζηεξηδόκελε από πνιηηηθέο πνπ κπνξνύλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηόζν ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε όζν θαη γηα κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο. 

Οη βαζηθνί θξαγκνί ζήκεξα είλαη νη κεησκέλεο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη ην πςειό θόζηνο γηα 

ηνπο αγξόηεο, νη θαθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο θαη νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία 

θαη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ άκεζα θαη κε 

ηελ βνήζεηα θαη εηζαγσγή ηερλνινγηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ΙνΣ, ε γεσξγία λα πεξάζεη ζε 

κία λέα επνρή επαλάζηαζεο ηδεώλ θαη αλάπηπμεο. 

Κνηλωληθννηθνλνκηθέο θαη άιιεο κε ηερληθέο πξνθιήζεηο. 

Έθηνο ησλ ηερληθώλ δεηεκάησλ, ππάξρνπλ θαη άιια εκπόδηα πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

επηβξαδύλνπλ ηελ επξύηεξε δηάδνζε ηεο έμππλεο γεσξγίαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε απνξξόθεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κάιινλ ρακειή ζε 

ζύγθξηζε κε ηα αλακελόκελα. Σα θίλεηξα θαη νη πνιηηηθέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο θαλόλεο, ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ησλ δεμηνηήησλ. Σα νηθνλνκηθά θαη θπβεξλεηηθά θίλεηξα είλαη ε πην ζεκαληηθή 

ιύζε, αθνινπζνύκελε από θαηάξηηζε θαη πιηθνηερληθή ζηήξημε. 
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Οη αλεζπρίεο ησλ αγξνηώλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξόλν γηα ηελ αλάθηεζε ηεο επέλδπζεο θαη 

ηηο δπζθνιίεο αμηνιόγεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ. Οη αγξόηεο κε κηθξέο εθκεηαιιεύζεηο δελ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ζρεδόλ θαζόινπ ηελ έμππλε γεσξγία ζε αληίζεζε κε ηνπο αγξόηεο πνπ έρνπλ 

πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίνη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα εξγαιεία ηεο γεσξγίαο 

αθξηβείαο επεηδή κεηώλνπλ ηελ έθζεζε ζε επαγγεικαηηθά αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο. 

Τπάξρνπλ όκσο εκπόδηα πνπ εμαθνινπζνύλ λα εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο, πξσηνβνπιίεο όπσο απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζεκαληηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή 

αμία: 

 πλεξγαηηθή γεσξγία κε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

θόζηνπο θαη ησλ απαηηνύκελσλ επελδύζεσλ · 

 Λύζεηο πιηθνύ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ παιαηνύ εμνπιηζκνύ ζε κεραλήκαηα πνπ είλαη 

έηνηκα γηα ρξήζε ζηελ Έμππλε Γεσξγία, ώζηε λα απνθεπρζνύλ πνιύ πςειά αξρηθά 

θόζηε θαη λα δνζεί ρξόλνο γηα εμνηθείσζε κε ηε λέα ηερλνινγία. 

 Αζθαιείο θαη αλνηθηέο πιαηθόξκεο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάθηεζε 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ, βνεζώληαο ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλώλ πιενλεθηεκάησλ.  

 Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράζκαηνο ζην 

γεσξγηθό ηνκέα, πξνηξέπνληαο ηνπο αγξόηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα λέα εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. 

 Γηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα ην ζρεδηαζκό θαηλνηόκσλ εξγαιείσλ. 

ήκεξα, ην δηθαίσκα πξόζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ζπιιεγόκελσλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο θαη απηό θαίλεηαη θαη από ηελ θίλεζε ηεο COPA-COGECA, κηα 

επξσπατθή νξγάλσζε εθπξνζώπεζεο ηεο γεσξγίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ CEMA, ηελ 

επξσπατθή έλσζε γεσξγηθώλ κεραλώλ, όπνπ δεκνζίεπζαλ πξόζθαηα θώδηθα δενληνινγίαο, 

δηόηη πξσηαξρηθόο ξόινο είλαη ν έιεγρνο ζηελ πξόζβαζε θαη ζηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. 

(Manlio Bacco et al, 2019) 

υμπερϊςματα 

ηελ παξαπάλσ δηπισκαηηθή εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

ηεο έμππλεο γεσξγίαο, ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ) θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ όπνπ 

ζπλδπάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ από θνηλνύ ζηνλ αγξνηηθό θιάδν. Βάζεη όισλ απηώλ, ν 

αλαγλώζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην πνηα είδε γεσξγηθώλ εθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζήκεξα, πνηεο είλαη νη αλακελόκελεο αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη από ηηο εμειίμεηο απηέο θαη 

πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηελ έμππλε γεσξγία. Δμεηάζηεθαλ θαη αλαιύζεθαλ νγδόληα 

πέληε εξεπλεηηθά έγγξαθα, παξνπζηάδνληαο ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηερλνινγίεο 

πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζηελ έμππλε γεσξγία, ην θαηά πόζν ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ είλαη 
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κηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε,  ηα ρξεζηκνπνηνύκελα εξγαιεία / ηερληθέο θαζώο θαη θαηά πόζν 

όια απηά κπνξνύλ λα επηθέξνπλ αιιαγή θαη κία λέα επνρή ζηνλ αγξνηηθό θόζκν. 

Η πιεζώξα δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εληζρύζνπλ 

αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε κε ζηόρν κηα πην «έμππλε» γεσξγία πνπ ζα 

πξνζηαηεύεη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζα δηαρεηξίδεηαη νξζνινγηθά ηνπο θπζηθνύο πόξνπο. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ, ηα πνιύπινθα θαη απξόβιεπηα γεσξγηθά 

νηθνζπζηήκαηα πξέπεη λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα κε ηελ παξαθνινύζεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

αλάιπζε δηαθόξσλ θαηλνκέλσλ. Απηό ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιπζε κεγάισλ γεσξγηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ. 

ε απηήλ ηελ θαηλνηόκν πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, 

βαζηθό ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε αηζζεηήξσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ξνκπνηηθήο, δνξπθόξσλ, 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζπκβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα, αέξνο θαη εδάθνπο.  Χζηόζν, ν ζηόρνο ηεο 

έμππλεο γεσξγίαο δελ πξέπεη λα είλαη απιώο ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, αιιά ε 

θαζηέξσζε ηεο σο κία ζπλνιηθή δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθή, βηώζηκε θαη πςειήο 

πνηόηεηαο, ζε απόιπηε επζπγξάκκηζε κε ηνλ ζεβαζκό ζηηο αλάγθεο ησλ αγξνηώλ. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα, ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ έρεη ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ δπλακηθή ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ έμππλε γεσξγία λα αιιάμνπλ ηα ησξηλά δεδνκέλα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηλνηόκν 

πεξηβάιινλ όπνπ ν αγξνηηθόο θιάδνο δελ ζα ζηεξίδεηαη κόλν ζηελ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία θαη 

ζηηο εκπεηξηθέο γλώζεηο ησλ γεσξγώλ αιιά ζα θαιύπηεηαη θαη ζα αλαπηύζζεηαη  κέζα από  κία 

ζεηξά θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηέρεη από ηνπο πην απιντθνύο 

αζύξκαηνπο αηζζεηήξεο έσο ηελ πην πνιπζύλζεηε λαλνηερλνινγία θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζύλε. 
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