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Abstract
In the present work are presented Ubiquitous and Pervasive networks. It is attempted to
render explicit in the reader the significance of ubiquitous network as well as the objectives
which it serves. Also are analyzed certain subjects that concern the technologies that are
used for the implementation of Ubiquitous and Pervasive of networks, safety problems and
finally are presented three case studies of exploitation of this networks.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα Ubiquitous and Pervasive networks. Γίνεται
προσπάθεια

ώστε να καταστεί σαφής στον αναγνώστη η έννοια του πανταχού παρών

δικτύου καθώς και τους στόχους τους οποίους εξυπηρετεί. Επίσης αναλύονται ορισµένα
θέµατα που αφορούν τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των
Ubiquitous and Pervasive δικτύων, προβλήµατα ασφαλείας και τέλος παρουσιάζονται τρεις
µελέτες περιπτώσεων αξιοποίησης των δικτύων αυτών.
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1.Εισαγωγή
1.1 Ιστορική αναδροµή
Οι προσεγγίσεις στην πληροφορική τα τελευταία πενήντα χρόνια αφορούσαν την ποσοτική
σχέση µεταξύ των υπολογιστών και των ανθρώπων. Στην αρχή πολλοί άνθρωποι
µοιραζόντουσαν έναν ενιαίο υπολογιστή (mainframe) για την εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών. Κατόπιν η ιδέα ότι κάθε χρήστης έχει έναν υπολογιστή (personal computer)
άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες χρησιµοποιούσαν τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Την τελευταία δεκαετία η σχέση αυτή µετατράπηκε σε µια “πολλά προς ένα”,
όπου ένας χρήστης περιβάλλεται από πολλούς υπολογιστές, ή συσκευές µε επεξεργαστικές
ικανότητες διαθέσιµες προς τον χρήστη. Αυτή η νέα εποχή της πληροφορικής αναφέρεται ως
“Ubiquitous

Computing”

όπου οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εµφανίζονται σε

κάθε

δραστηριότητα της καθηµερινής µας ζωής. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η
διαχρονική εξέλιξη των τριών αυτών τάσεων βάσει πωλήσεων.
∆ιάγραµµα 1

Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της ενσωµάτωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις
καθηµερινές µας δραστηριότητες ήταν ο Mark Weiser το 1988 ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής
του Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Ποιο συγκεκριµένα εισήγαγε τον τοµέα του
Ubiquitous Computing (ubicomp) και εργάστηκε για την σχεδίαση και την υλοποίηση ενός
περιβάλλοντος εµπλουτισµένο µε υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι µέσω της οµαλής
αλληλεπίδρασης µε τον ανθρώπινο παράγοντα, παρέχουν πληροφορίες οποτεδήποτε και
οπουδήποτε τους ζητηθεί. Αργότερα το 1992 µε το άρθρο του “The Computer for the 21st
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Century” συνέβαλε ουσιαστικά στην θεµελίωση της έρευνας γύρω από τον τοµέα Ubiquitous
Computing. Τα βασικότερα σηµεία στα οποία δίνει έµφαση στο άρθρο του είναι


Ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ενσωµατωθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην
καθηµερινή µας ζωή πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µην γίνονται αντιληπτοί από τον
ανθρώπινο παράγοντα αλλά να αποτελούν µέρος του φυσικού µας περιβάλλοντος



Οι υποδοµές και τα τεχνολογικά µέσα δεν παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην
υλοποίηση της ιδέας. Το βασικότερο ζήτηµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο
αντιλαµβάνονται και αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι µε τα τεχνολογικά µέσα καθώς και ο
τρόπος που αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.



Η συνολική ιδέα στοχεύει στην βελτίωση της καθηµερινότητας του ανθρώπου
επιταχύνοντας χρονοβόρες διαδικασίες και παρέχοντας τον µε την κατάλληλη
πληροφόρηση την στιγµή που απαιτείται.

1.2 Από το όραµα του Mark Weiser στην πράξη
Από την δεκαετία του 90 η επιστήµη των υπολογιστών έχει ξεπεράσει τα όρια του
επιτραπέζιου υπολογιστή. Η σηµαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί σε επίπεδο δικτύωσης
(ασύρµατες επικοινωνίες, παγκόσµια δικτύωση) όπως επίσης και σε επίπεδο υλικούhardware (αισθητήρες εντοπισµού θέσης) έχουν προσδώσει στο όραµα του Weiser τον
χαρακτήρα ενός οικονοµικά και τεχνικά βιώσιµου εγχειρήµατος. Επιπλέον οι περισσότεροι
ηθικοί φραγµοί που σχετίζονταν µε το εγχείρηµα έχουν πλέον ξεπεραστεί χάρη στην ευρέως
διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου.

Παρόλη όµως αυτήν την τεχνολογική πρόοδο η ενσωµάτωση τεχνολογικών εφαρµογών στις
καθηµερινές µας δραστηριότητες απέχει ακόµη από το αρχικό πλάνο του Mark Weiser. Ένας
από τους λόγους είναι ότι αντιµετωπίζουµε ακόµη τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κυρίως
ως

µηχανήµατα τα οποία τρέχουν ορισµένα προγράµµατα σε περιβάλλον εικονικής

πραγµατικότητας, στο οποίο εισερχόµαστε για να εκτελέσουµε µια εργασία και το
εγκαταλείπουµε όταν την ολοκληρώσουµε. Αυτό όµως που ορίζει η έννοια “Ubiquitous and
Pervasive Computing” είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε ένα Ubiquitous and Pervasive”
περιβάλλον µια κατάλληλα διαµορφωµένη συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πύλη για
τον χρήστη της για το πέρασµα σε έναν χώρο µε χρήσιµες πληροφορίες και εφαρµογές και
όχι ως µια “αποθήκη” λογισµικού την οποία διαχειρίζεται ο χρήστης. Ακολούθως η εφαρµογή
είναι το µέσο µε το οποίο ο χρήστης διεκπεραιώνει µια εργασία και όχι κάποιο είδος
λογισµικού χωρίς το οποίο δεν µπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες µιας συσκευής.
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Η ανάγκη για πληροφορίες που µπορούν να αντληθούν από το περιβάλλον κάνει ακόµη πιο
ξεκάθαρη την διαφορά µεταξύ ενός “ubiquitous and pervasive” υπολογιστικού συστήµατος
και ενός παραδοσιακού υπολογιστικού συστήµατος. Συσκευές µε την ικανότητα να
καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκετε ο χρήστης τους,
παρέχουν σε “ubiquitous and pervasive” συστήµατα µε τα οποία είναι συνδεδεµένες, τις
πληροφορίες αυτές και ακολούθως τα συστήµατα τις αξιοποιούν µε σκοπό την οµαλή
αλληλεπίδραση µε τους χρήστες καθώς και τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεµένες.

2. Ορισµός του Ubiquitous and Pervasive δικτύου
2.1 Από την µεριά του παρόχου
Ένα Ubiquitous and Pervasive δίκτυο από την πλευρά του παρόχου αποτελείται από τα εξής
χαρακτηριστικά:


Παρέχει ευρυζωνικότητα, συνεχή πρόσβαση ανεξαρτήτου τοποθεσίας και χρονικής
στιγµής, µε οποιαδήποτε µέθοδο ή µέσο (από σταθερό ή κινητό τερµατικό, ασύρµατα
ή ενσύρµατα)



Επιτρέπει την σύνδεση όχι µόνο µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και
κινητών τηλεφώνων, PDA (προσωπικός ψηφιακός βοηθός), τερµατικών συστηµάτων
πλοήγησης, RFID tags ενσωµατωµένα σε διάφορα αντικείµενα και οποιασδήποτε
µορφής “information technology” εξοπλισµό



Παρέχει την δυνατότητα µεταφοράς πληροφοριών όχι µόνο σε µορφή κειµένου και
εικόνων αλλά και την µετάδοση βίντεο και ήχου καθώς και την δυνατότητα
διεκπεραίωσης

ασφαλών

εµπορικών

συναλλαγών

µε

την

χρήση

ασφαλών

πλατφόρµων.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προηγούµενα ένα Ubiquitous and Pervasive δίκτυο είναι ένα
περιβάλλον το οποίο από µόνο του παρέχει έναν ολοκληρωµένο συνδυασµό από δίκτυα,
πληροφοριακό εξοπλισµό, πλατφόρµες, περιεχόµενα και λύσεις.

2.2 Από την πλευρά του χρήστη
Ένας ορισµός του Ubiquitous and Pervasive δικτύου τυπικά θα ενέπλεκε τρεις σκοπιές: το
δίκτυο, τον εξοπλισµό, και το λογισµικό. Όµως ένας τέτοιος ορισµός περιέχει µόνο την οπτική
γωνία του παρόχου. Αυτό που είναι πιο σηµαντικό είναι ένας ορισµός ο οποίος περιγράφει
πως µοιάζει το Ubiquitous and Pervasive δίκτυο από την οπτική γωνία του χρήστη. Πρώτα
απ’ όλα, ο χρήστης βλέπει το Ubiquitous and Pervasive δίκτυο ως ένα iformation technology
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περιβάλλον το οποίο παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο κυριολεκτικά από
παντού. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο όχι µόνο όταν κάθεται
µπροστά στον υπολογιστή του αλλά και όταν βρίσκεται στην κουζίνα, στο καθιστικό, όταν
κάνει τα ψώνια του ή µετακινείται µε το αυτοκίνητο ή το τρένο.
∆εύτερον όσο αναφορά τον χρήστη το Ubiquitous and Pervasive δίκτυο του προσφέρει µια
συνεχή πρόσβαση µε όλη την έννοια της λέξης “συνεχή”. Με τις σηµερινές υπηρεσίες
ευρυζωνικότητας όπως ADSL και CATV internet που συχνά ονοµάζονται υπηρεσίες
συνεχούς πρόσβασης οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να κάθονται µπροστά σε έναν
υπολογιστή για να συνδεθούν στο δίκτυο. Αυτό περιορίζει αισθητά το χρονικό διάστηµα κατά
το οποίο ένας χρήστης απολαµβάνει τις υπηρεσίες του δικτύου, µια και στην εποχή µας ο
χρόνος που διαθέτουµε για να καθίσουµε µπροστά στον προσωπικό µας υπολογιστή έχει
µειωθεί αισθητά και ακολουθεί φθίνουσα πορεία σε σχέση µε το παρελθόν. Αντιθέτως το
Ubiquitous and Pervasive δίκτυο µε ποικίλους τύπους τερµατικών σε µια πληθώρα
τοποθεσιών επιτρέπει στου χρήστες του να συνδέονται στο δίκτυο πραγµατικά οποιαδήποτε
στιγµή και όχι µόνο όταν βρίσκονται στον προσωπικό τους υπολογιστή.
Τρίτον σε ένα Ubiquitous and Pervasive περιβάλλον ο χρήστης µπορεί να διαχειρίζεται µε
κάθε τρόπο κάθε περιεχόµενο (δεδοµένα) και δεν περιορίζεται σε επανεκτελέσεις
διαφηµιστικών spot, τηλεοπτικών προγραµµάτων, κινούµενων σχεδίων και µουσικής.
Αντιθέτως του παρέχεται η δυνατότητα να µεταδίδει σχεδόν τα πάντα µέσω του δικτύου και
κατά συνέπεια να µπορεί να λαµβάνει και να στέλνει οτιδήποτε συµβαίνει σε µια “as is basis”
σε µορφή βίντεο, µουσικής και κινούµενων εικόνων. Η έκφραση τα πάντα δεν περιορίζεται
µόνο σε ψηφιακό περιεχόµενο. Με τις καινοτοµίες που εισήγαγαν οι τοµείς των RFID
(Radiofrequency Identification) και των ασύρµατων IC tags εφαρµογών πλησιάζουµε σε στο
σηµείο όπου οτιδήποτε θα µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο µε το να φέρει απλά µια ετικέτα
(tag). Και από την οπτική του χρήστη όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα ένα Ubiquitous and
Pervasive δίκτυο περιγράφει ένα IT (information technology) περιβάλλον στο οποίο κάθετι
µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

3. Ubiquitous and Pervasive Network και Ubiquitous and
Pervasive computing
3.1 ∆ιάκριση µεταξύ των δύο εννοιών
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Παρόλο που το φαινόµενο του Ubiquitous and Pervasive Network προέρχεται από την ιδέα
του Ubiquitous and Pervasive Computing, η οποία συνελήφθηκε πριν την µεγάλη διάχυση
του διαδικτύου, διαφέρει από αυτήν. Το UPN (Ubiquitous and Pervasive Network) είναι κάτι
που αποσκοπεί στην πανταχού παρουσία συνδέσεων στο δίκτυο και όχι στην πανταχού
παρουσία υπολογιστικών ικανοτήτων (computing capabilities), ενώ παράλληλα τοποθετεί τον
χρήστη στο κέντρο του ΙΤ (Information Technology) περιβάλλοντος που δηµιουργεί. Από
αυτήν την οπτική γωνία, µε τον χρήστη ως επίκεντρο, οι συνδέσεις µέσω δικτύου
διακρίνονται σε τρεις τύπους: person to person (P2P), person to object (P2O), και object to
object (O2O).
Η έννοια UPN είναι ίδια µε αυτήν του UPC µε την προϋπόθεση ότι στην κατηγορία των
υπολογιστών εντάσσονται όχι µόνο οι προσωπικοί υπολογιστές αλλά και οποιοσδήποτε
εξοπλισµός µε ανάλογες υπολογιστικές και επεξεργαστικές ικανότητες. Παρόλα αυτά όµως η
έννοια UPC επικεντρώνεται σε ένα κόσµο όπου οι υπολογιστές ή παρόµοιος εξοπλισµός θα
συνδέονται πλήρως. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι υπολογιστές είναι “κρυµµένοι στο
φόντο” και οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται την παρουσία τους ή δεν είναι αναγκασµένοι να
τους διαχειριστούν. Από αυτήν την οπτική γωνία η έννοια UPC προβλέπει ένα καθαρό Ο2Ο
περιβάλλον. Βεβαίως το περιβάλλον αυτό θα λειτουργούσε πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες
των ανθρώπων.

3.2 Από το Ρ2Ρ στο Ρ2Ο και Ο2Ο
Η βασική αρχή ενός UPN είναι η ιδέα µιας καλύτερης διασύνδεσης Ρ2Ρ. Οι Ρ2Ο συνδέσεις,
όπου για παράδειγµα οι χρήστες µπορούν να συνδέονται µε τις µονάδες κλιµατιστικών ή
καταναλωτές µπορούν να συνδεθούν µε multi-media περίπτερα πληροφοριών, από την
φύση τους δεν µπορούν να σχεδιαστούν πριν από την εµφάνιση των αντίστοιχων Ρ2Ρ
συνδέσεων µέσω ubiquitous τερµατικών. Οι Ρ2Ο συνδέσεις είναι ένα εντελώς νέο πεδίο για
τους χρήστες του διαδικτύου. Είναι όµως λογικό να περιµένουµε από τους χρήστες που
επιθυµούν να συνδέονται µεταξύ τους καλύτερα ότι θα επιδιώξουν στο µέλλον να συνδέονται
και µε αντικείµενα αµέσως µόλις οι Ρ2Ρ συνδέσεις γίνουν κοινοτυπία.
Το τρίτο στάδιο του UPN είναι οι Ο2Ο συνδέσεις. Η ιδέα του UPC προσπαθεί να επιδιώξει
αυτές τις συνδέσεις ενσωµατώνοντας δικτυακές λειτουργίες σε όλες τις συσκευές. Κατάλληλα
δικτυακά συστήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν ένα τέτοιο περιβάλλον χωρίς οι άνθρωποι
να το γνωρίζουν.

11

Εικόνα 1 : Ένα παράδειγµα Ο2Ο συνδέσεων

http://results.atr.jp/uptodate/ATR_2003win/acr.html

4. Ubiquitous and Pervasive Issues
4.1 Context Awareness
Ο όρος context (στα ελληνικά ερµηνεύεται ως “γενικό πλαίσιο” και “σύνολο περιστάσεων
ενός γεγονότος”, Oxford English-Greek Learners Dictionary, DN Stavropoulos & A S Horby)
ερµηνεύεται ως εξής: αλληλοσχετιζόµενες συνθήκες κάτω από τις οποίες κάτι υπάρχει ή
συµβαίνει (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary). Καθώς αυτή είναι µια γενική ερµηνεία
δεν µας βοηθά να κατανοήσουµε το νόηµα της έννοιας σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον. Η
χρήση της λέξης context τείνει να γίνει ασαφής επειδή οτιδήποτε γύρω µας συµβαίνει σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο-περιβάλλον.

Μη µένοντας ικανοποιηµένoi από την γενική αυτή

ερµηνεία πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να ερµηνεύσουν την έννοια context απαριθµώντας
διάφορα παραδείγµατα όπως:


Computing context: όπως η συνδεσιµότητα των δικτύων, επικοινωνιακά κόστη,
ευρυζωνικότητα των επικοινωνιών, και οι κοντινοί πόροι όπως εκτυπωτές, οθόνες και
σταθµοί εργασίας



User Context: όπως το προφίλ του χρήστη, η τοποθεσία του, οι άνθρωποι που
βρίσκονται κοντά του, ακόµη και η κοινωνική του κατάσταση



Physical Context: όπως ο φωτισµός, τα επίπεδα θορύβου, συνθήκες κυκλοφοριακής
κίνησης και η θερµοκρασία



Time Context: όπως η ώρα της ηµέρας, η εβδοµάδα, ο µήνας και το έτος.
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Επίσης όταν computing, user, physical context καταγράφονται για ένα χρονικό διάστηµα τότε
αποκοµίζουµε ένα context ιστορικό το οποίο µπορεί να φανεί χρήσιµο για συγκεκριµένες
εφαρµογές. Συνδυάζοντας διάφορες context τιµές µπορούµε να παράγουµε µια πιο
ολοκληρωµένη εκτίµηση για µια συγκεκριµένη κατάσταση. Πρωτεύοντα contexts όπως
τοποθεσία, δραστηριότητα, οντότητα και χρόνος δρουν ως δείκτες για άλλες πηγές context
πληροφοριών. Για παράδειγµα, γνωρίζοντας τον χρόνο, το µέρος µαζί µε το ηµερήσιο
πρόγραµµα ενός χρήστη, η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την συγκεκριµένη
κοινωνική κατάσταση του χρήστη ο οποίος µπορεί να βρίσκεται σε µια συνάντηση ή να
περιµένει στο αεροδρόµιο.

Εικόνα 2 : Context aware δοµή

Παρότι οι πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον του χρήστη µπορούν να γίνουν διαθέσιµες
σε ubiquitous εφαρµογές, το πώς θα χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά αποτελή ακόµη ένα
πρόβληµα για τους προγραµµατιστές εφαρµογών. Ο κύριος στόχος των UPN είναι να
παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες, στη σωστή µορφή, στον σωστό τόπο και την κατάλληλη
χρονική στιγµή. Αν τα αντικείµενα και οι συσκευές µπορούν να µας αναγνωρίζουν ενώ
παράλληλα γνωρίζουν την τοποθεσία τους και το περιβάλλον τους και µπορούν να
εντοπίσουν αυτόµατα άλλες συσκευές και πηγές (πολυαισθητικότητα), τότε αυξάνεται η
πιθανότητα να φέρουν την κατάλληλη πληροφορία εγκαίρως.
Για να πετύχουµε ένα πραγµατικά ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εµπλουτισµένο µε
υπολογιστικές συσκευές, αναπόφευκτα η γνώση για τον κόσµο που φυσιολογικά
αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαθέσιµη και στο σύστηµα.
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4.2 Έξυπνοι Παράγοντες
Οι έξυπνοι παράγοντες είναι ενεργά, αυτόνοµα εργαλεία λογισµικού και συστήµατα που
µπορούν να καθορίσουν κατάλληλες ενέργειες βασισµένοι σε δεδοµένα από πολλαπλές
πηγές. Συχνά µπορούν να “µάθουν” από την εµπειρία τους. ∆ίνουν την δυνατότητα στα
συστήµατα να µαθαίνουν και να απαντούν έξυπνα σε περιστατικά. Μερικές φορές αυτό θα
συµβαίνει ενηµερώνοντας τον χρήστη αλλά υπάρχουν και φορές όπου το σύστηµα θα πάρει
µόνο του τις αποφάσεις. Αυτά τα συστήµατα µπορούν να ανταποκρίνονται σε
περιβαλλοντικά δεδοµένα (όπως ένας θερµοστάτης στο σπίτι σας ελέγχει την κεντρική
θέρµανση) αλλά όταν κάνουµε λόγο για “µάθηση” αναφερόµαστε σε συστήµατα που
γνωρίζουν ποιοι είµαστε, ποιες είναι οι προτιµήσεις µας, που είµαστε, τι συσκευές
χρησιµοποιούµε και τι κάνουµε. Αυτό επιτρέπει στα συστήµατα να είναι περισσότερο
ανθρωποκεντρικά.

Καθώς αυξάνονται οι συσκευές και τα συστήµατα θα µπορούν να ανακαλύπτουν εργαλεία
και υπηρεσίες αυτόµατα. Σε απλό επίπεδο αυτό σηµαίνει να εντοπίζουν και να
χρησιµοποιούν κοντινούς εκτυπωτές ή µεγάλες οθόνες. Όµως σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο
θα επέτρεπε στα συστήµατα να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τον χρήστη κινούµενα από
συσκευή σε συσκευή ή από οθόνη σε οθόνη καθώς ο χρήστης κινείται από το σπίτι στο
αυτοκίνητο, σε µια τάξη ή ένα γραφείο. Μερικά από αυτά έχουν είδη αρχίσει να εφαρµόζονται
(αυτόνοµη σύνδεση σε wi-fi σηµεία, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε κινητές συσκευές ή
δεδοµένα µέσω οποιασδήποτε συσκευής που υποστηρίζει κάποιον “browser”, follow me
υπηρεσίες τηλεφώνου). Όµως τα συστήµατα αυτά δεν είναι ακόµα αρκετά ανεξάρτητα και µη
αντιληπτά από τον χρήστη και εξαρτώνται συνήθως από κάποια ενέργεια του.

4.3 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Είδαµε προηγουµένως πως οι τεχνολογίες µε συνείδηση τόπου και περιεχοµένου µπορούν
να παρέχουν την σωστή πληροφορία στο σωστό µέρος και στο σωστό χρόνο. Όµως για να
µετατρέπεται η πληροφορία αυτή σωστά ώστε να παρέχεται ακολούθως στον χρήστη,
απαιτείται µια αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούµε µε τα συστήµατα
υπολογιστών. Παρά τις µεγάλες βελτιώσεις στην τεχνολογία υπολογιστών η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση µε την υπολογιστή βασίζεται ακόµα σε µεγάλο βαθµό στο ποντίκι, το
πληκτρολόγιο και την οθόνη. Η αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή και οι ικανότητες που
απαιτούνται για να γίνει αυτή αποτελεσµατικά µπορεί να παρουσιάσουν εµπόδια στην χρήση
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των συνδεδεµένων πληροφοριακών συστηµάτων και ενός κόσµου µε συνδεδεµένα
αντικείµενα και τοποθεσίες.
Έχουν γίνει πρόοδοι στις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής, χειρονοµιών, στην οπτική
αναγνώριση και στην αναγνώριση του γραφικού χαρακτήρα καθώς και σε µια σειρά από
άλλες τεχνολογίες. Όµως οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν διαδοθεί αρκετά εξαιτίας θεµάτων
χρησιµότητας ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αυξάνουν πάντα την παραγωγικότητά. Στα UP
περιβάλλοντα ο παραδοσιακός υπολογιστής και η οθόνη δεν παρέχουν πια το µόνο
παράθυρο στον εικονικό κόσµο. Ο υπολογιστής θα ενσωµατωθεί σε µια ποικιλία συσκευών,
αντικειµένων και τοποθεσιών που µας περιβάλλουν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι σε λίγα χρόνια δεν
θα κοιτάζουµε οθόνες υπολογιστών, αλλά ότι θα υπάρχουν συνεχώς αυξανόµενοι πιο
διαισθητικοί και φυσικοί τρόποι να λαµβάνουµε πληροφορίες από συστήµατα υπολογιστών
και να αλληλεπιδρούµε µε αυτά. Αυτό παροµοιάζεται µε τον ρόλο της γραφής και του
ηλεκτρισµού που είναι και τα δύο πανταχού παρόντα αλλά σε µεγάλο βαθµό παραµένουν
απαρατήρητα µέχρι να τα χρειαστούµε.

4.4 Περιβάλλουσες Πληροφορίες
Η πληροφορίες γίνονται συνεχώς πιο διαθέσιµες µε τρόπους που δεν απαιτούν την συνεχή
µας προσοχή. Ήδη RSS Feeds ωθούν σχετικά νέα και άλλα web δεδοµένα σε εµάς, χωρίς
να υπάρχει ανάγκη να επισκεφθούµε ενεργά ισότοπους για να δούµε εάν έχει προστεθεί κάτι.
Αυτή η ιδέα έχει προχωρήσει παραπέρα µε την σχετική πληροφορία να παρουσιάζεται µέσω
καθηµερινών αντικειµένων και συσκευών στο περιβάλλον µας χωρίς καµία σαφή πράξη του
χρήστη και χωρίς την συνεχή προσοχή του. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση στην ψηφιακή
πληροφορία και κάνει µια αυξανόµενη ποσότητα πληροφοριών που απαιτεί την προσοχή
µας, περισσότερο εύχρηστη.
Μερικές ambient display συσκευές που αλληλεπιδρούν ακόµη και µε το βλέµµα του
ανθρώπου είναι ήδη διαθέσιµες στην αγορά. Για παράδειγµα ο Nabaztag (που σηµαίνει
λαγός στα Αµερικάνικα) συνδέεται στο διαδίκτυο µε wi-fi ενώ µέσω ήχου, φωτός και κίνησης
παρέχει στον ιδιοκτήτη του e-mails, µηνύµατα, πληροφορίες από RSS Feeds (όπως ειδήσεις
και ενηµέρωση για τον καιρό), τον ενηµερώνει όταν οι φίλοι του είναι on-line και ακόµα του
διδάσκει TaiChi.

Εικόνα 3 : Η συσκευή Nabaztag
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4.5 Ασφάλεια σε Ubiquitous and Pervasive δίκτυα
Ο κόσµος των UPN στον οποίο οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν οπουδήποτε και ανά
πάσα στιγµή προσφέρει πολύ µεγάλη άνεση και µια πληθώρα ευκολιών στον χρήστη. Μαζί
όµως µε αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι ταυτόχρονα πολύ ευπαθής από την άποψη της
ασφάλειας. Μόνο ξεπερνώντας αυτό το µειονέκτηµα µπορούν τα UPN να γίνουν εργαλεία για
τις επιχειρήσεις αλλά και για δραστηριότητες που εµπλέκουν προσωπικές πληροφορίες. Τα
UPN δεν θα χρησιµοποιηθούν µόνο από ενδοεταιρικά LANs όπου υπάρχουν ενισχυµένα
µέτρα ασφαλείας, αλλά επίσης από ISP (Internet Service Provider) συνδέσεις για οικιακήατοµική χρήση, σε “always-on” PCs, από ασύρµατα LANs εµπορικών κέντρων, για
πρόσβαση στην κίνηση των οχηµάτων µέσω διαδικτύου και για δορυφορικές συνδέσεις του
διαδικτύου. Επιπλέον όπως είναι γνωστό τα δίκτυα συνεχούς πρόσβασης παρουσιάζουν
µεγάλο κίνδυνο ακαριαίας εξάπλωσης ιών. Τα UPN αναπόφευκτα θα κληρονοµήσουν αυτό
το απειλητικό χαρακτηριστικό όσο οι alwas-on συνδέσεις είναι απαραίτητες.
Επιπλέον όπως έχουµε αναφέρει ο πληροφοριακός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται σε
ένα UPN θα ποικίλει πολύ (PCs, PDAs, RFID tags, web cameras). Επίσης µεγάλη ποικιλία
υπάρχει και στα δίκτυα µεταφοράς δεδοµένων που περιλαµβάνουν fixed συστήµατα, κινητά
συστήµατα, καλωδιωµένες και ασύρµατες εγκαταστάσεις. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να
παρακολουθήσουµε και να ανακαλύψουµε τις απειλές που υπάρχουν και οι δρόµοι για
πιθανά ρήγµατα στην ασφάλεια είναι πολλοί.
Για να καλυφθούν αυτά τα κενά πρέπει να δηµιουργηθεί µια λογική γκάµα ελέγχων η οποία
θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων. Επιπρόσθετα πρέπει να προσφέρει
ένα ΙΤ περιβάλλον στο οποίο οι διακανονισµοί πληρωµής θα µπορούν να γίνονται µε
ασφάλεια χωρίς ανησυχία ανεξαρτήτου ποσού. Εποµένως πρέπει να εγκατασταθούν
πλατφόρµες για την πιστοποίηση του χρήστη, τη χρέωση και τα συστήµατα διακανονισµών.
Για καλυφθούν όµως αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να ξεπεράσουµε πολλά τεχνολογικά και
διαχειριστικά εµπόδια. Στη πραγµατικότητα οι πρώτοι χρήστες των UPN θα τροφοδοτήσουν
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την διαδικασία ωρίµανσης και θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση των συστηµάτων αυτών
ασφαλείας.

5. Μελέτες Περιπτώσεων
5.1 Ubiquitous Health and Security conciege Systems (UHSC)
Οι UHSC υπηρεσίες αναφέρονται σε ένα σύστηµα που προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες που
σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια της καθηµερινής µας ζωής. Ειδικότερα το σύστηµα
µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες πνευµατικής και φυσικής φροντίδας (όπως διατήρηση της
υγείας, διαχείριση και υποστήριξη ανθρώπων µε πνευµατικά και φυσικά προβλήµατα), όπως
επίσης και υπηρεσίες οικιακής και περιβαλλοντικής φροντίδας (όπως πρόληψη ενός
εγκλήµατος και µιας πυρκαγιάς). Αυτές οι υπηρεσίες συνδυάζονται και ενσωµατώνονται σε
µια γενική υπηρεσία “φύλαξης” από το σύστηµα. Είναι δυνατόν να υποθέσουµε τέτοιες
υπηρεσίες φύλαξης, όπως η φροντίδα της υγείας ή της ζωής, νοσοκοµειακή φροντίδα για
τους ηλικιωµένους γονείς που µένουν µακριά από τα παιδιά τους, ή για άτοµα µε
προβλήµατα σωµατικά ή πνευµατικά.
Η βασική ροή των προσφερόµενων υπηρεσιών έχει ως εξής:
Το πρώτο βήµα περιλαµβάνει την τοποθέτηση ενός αισθητήρα που ανιχνεύει ατοµικές
πράξεις σε ένα σπίτι ή ενός συστήµατος συναγερµού που ενεργοποιείται όταν συµβαίνει ένα
ατύχηµα. Επίσης περιλαµβάνει την προσωρινή τοποθέτηση σωµατικών αισθητήρων σε
άτοµα ώστε να βλέπουµε σε οθόνες την κατάσταση της υγείας τους όπως ένα πιεσόµετρο σε
µορφή βραχιολιού. Η τοποθέτηση αυτών των αισθητηριακών συσκευών επιτρέπει να έχουµε
σε οθόνες πληροφορίες για το εσωτερικό περιβάλλον ενός ανθρώπου, οποτεδήποτε και
οπουδήποτε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, µεταφέρονται αυτόµατα σε παρόχους
υπηρεσιών µε ευρέως χρησιµοποιούµενες τηλεπικοινωνιακές συσκευές µέσω UPN. Με την
σειρά του ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης όπως κατάλληλη διάγνωση,
πρόληψη και συµβουλές ανάλογα µε τις πληροφορίες που δέχτηκε.
Η εξάπλωση εξάπλωση των UHSC συστηµάτων θα συνεισφέρει στην αναδιαµόρφωση των
συστηµάτων ιατρικής φροντίδας στους παρακάτω τοµείς:
Πρώτον, θα µας επιτρέπει να παρακολουθούµε την ατοµική κατάσταση της υγείας σε µια
τακτική βάση όσο ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων χρησιµοποιούν τις οικιακές υπηρεσίες
ελέγχου – υγείας. Συνεπώς θα έχουµε µια ευρύτερη διασπορά της καθηµερινής φροντίδας
για την υγεία, όπως επίσης θα κερδίσει έδαφος στον πληθυσµό η έννοια της πρόληψης. Με

17

αυτό θα πετύχουµε να διευρύνουµε το υγιές κοµµάτι της ζωής µας. Επίσης θα έχει σαν
αποτέλεσµα την µείωση της οικονοµικής ζηµιάς που προέρχεται από το αυξανόµενο βάρος
της κοινωνικής ασφάλισης που περιλαµβάνουν τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. ∆εύτερον θα
βοηθήσει επίσης στην εγκαθίδρυση ενός οικονοµικά αξιόπιστου συστήµατος για την
υποστήριξη των ηλικιωµένων γονέων που ζουν µόνοι τους. Για παράδειγµα το νέο σύστηµα
υπηρεσιών θα µας επιτρέπει να παρακολουθούµε ηλικιωµένους γονείς που ζουν µόνοι σε
µεγάλες αποστάσεις από τα παιδιά τους και αναλόγως θα διαθέτει υπηρεσίες υψηλής
φροντίδας.

5.2 Ubiquitous Automobile Network Systems (UANS)
Τα Ubiquitous Automobile Network Systems προσφέρουν έναν νοήµων σύνδεσµο που
συνδέει οχήµατα, οδηγούς και οδικούς διαχειριστές σε αληθινό χρόνο µέσω δικτύου. Έτσι
αποτιµούν τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις παρέχουν στον οδικό διαχειριστή και τους
οδηγούς.
Για τους οδικούς διαχειριστές τα ubiquitous συστήµατα θα µετρούν την κίνηση και τις φυσικές
συνθήκες στο δρόµο, βοηθώντας τους να διατηρούν τους δρόµους σε καλή κατάσταση. Ένα
πολύ καινοτόµο παράδειγµα είναι το ubiquitous σύστηµα εκτίµησης δρόµων που παρέχει τον
εντοπισµό και άλλες πληροφορίες για όλα τα οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε ubiquitous
προσωπικά τερµατικά. Ένα τέτοιο σύστηµα που επιτρέπει τα διόδια να προσαρµόζονται
ανάλογα µε την κίνηση και την κυκλοφοριακή συµφόρηση µπορεί να εφαρµοστεί σε όσους
δρόµους συναντάµε ανάλογα προβλήµατα.

Να σηµειωθεί ότι µερικά από αυτά τα συστήµατα είναι είδη µερικώς διαθέσιµα µέσω ΙΤS
(intelligent transaction systems). Όµως τα Ubiquitous Automobile Network Systems
διαφέρουν στα εξής:
Τα ITS βασίζονται σε εξοπλισµό µε πολλούς αισθητήρες που λειτουργούν σε οχήµατα και
εξυπηρετούν παρέχοντας τις πληροφορίες που συλλέγουν στο κέντρο ελέγχου κίνησης. Το
κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήµατος είναι υψηλό. Σε αντίθεση τα UANS
βασίζονται σε ubiquitous προσωπικά τερµατικά (ικανά για τηλεπικοινωνία, ατοµική
ταυτοποίηση) που ενσωµατώνονται στα οχήµατα και έτσι δεν απαιτούν σηµαντική επένδυση.
Επίσης, τα ITS παρέχουν πληροφορίες µε έναν ενιαίο τρόπο παραβλέποντας τις
διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους τύπους των οχηµάτων ή στα χαρακτηριστικά των επιβατών.
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Αντιθέτως τα UANS µπορούν να αναγνωρίζουν και να ταυτοποιούν ένα όχηµα από τον
οδηγό του και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν µια µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που
βασίζεται σε γνωστά ατοµικά χαρακτηριστικά.
Τα UANS θα συνεισφέρουν επίσης στην συνεργατική σχέση και συνύπαρξη των αυτοκινήτων
και του περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην αποτελεσµατική κατασκευή δρόµων. Επιπλέον
θα επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισµό της κίνησης σε κάθε δρόµο ξεχωριστά
ακολουθώντας τα ίχνη των οχηµάτων που χρησιµοποιούν έναν δεδοµένο δρόµο. Αυτό θα
διευκολύνει εκ των υστέρων εκτιµήσεις όπως σε ποιο βαθµό αξιοποιείται ένας δρόµος. Μέχρι
τώρα τέτοιες εκτιµήσεις γίνονταν µε µεγάλη δυσκολία. Επιπρόσθετα τα συστήµατα αυτά
βοηθούν στην αποσυµφόρηση των δρόµων και του περιβάλλοντος από την µόλυνση
εισάγοντας ευέλικτα ubiquitous road pricing συστήµατα όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Επίσης τα UANS θα διευκολύνουν την µέτρηση της φθοράς των δρόµων και θα
ποσοτικοποιούν

την

αναγκαιότητα

για

επιδιορθώσεις

χρησιµοποιώντας

οχήµατα

εξοπλισµένα µε αισθητήρες που παρακολουθούν τις συνθήκες οδήγησης και την κατάσταση
του δρόµου (λακκούβες, δονήσεις, κτλ) µε φυσικές αλλά και χηµικές παραµέτρους.
Εποµένως είναι δυνατόν να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην συντήρηση των
δρόµων και τις επιδιορθώσεις και παράλληλα να µειωθεί το σχετικό κόστος.

5.3 Ubiquitous Education and Learning Systems (UELS)
Τα UELS έχουν σκοπό να παρέχουν ένα δίκτυο που να συνδέει άτοµα, επιχειρήσεις,
πανεπιστήµια και σχολεία, έτσι ώστε να κάνουν δυνατή την συµµετοχή σε µια ευρεία γκάµα
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ο κάθε χρήστης ξεχωριστά µπορεί να συµµετέχει στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το οποίο ενδιαφέρεται χρησιµοποιώντας ένα ubiquitous ατοµικό
τερµατικό από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Κάτω από αυτό το σύστηµα, τα ακαδηµαϊκά
αρχεία

κάθε χρήστη αποθηκεύονται µέσα σε µια τράπεζα δεδοµένων µέσω ενός

identification module το οποίο είναι µέρος του ubiquitous τερµατικού του χρήστη. Με αυτόν
τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να αναστείλει προσωρινά την συµµετοχή του
σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να το συνεχίσει όποτε επιθυµεί, να δέχεται προτάσεις
για εντατική εκµάθηση για ένα πεδίο στο οποίο δεν αποδίδει ικανοποιητικά και να δίνει
εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών του καθώς και να ενηµερώνεται για τα
αποτελέσµατα.
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Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και
στην “anytime/anywhere” πρόσβαση σε πηγές γνώσεων είναι πολύ σηµαντική. Παρόλα αυτά
το βασικό αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται οι έρευνες γύρω από τα UELS είναι το “ Πώς
να είναι δυνατό να παρέχουµε την η σωστή πληροφορία, την σωστή στιγµή και µε τον σωστό
τρόπο”. Σ’ αυτό το σηµείο επιστρατεύεται ένα βασικό χαρακτηριστικό των UPN που είναι η
έννοια context awareness. Όπως έχουµε αναφέρει η έννοια “context” περιλαµβάνει ένα
σύνολο περιβαλλοντικών καταστάσεων και χαρακτηριστικών τα οποία είτε καθορίζουν την
συµπεριφορά µιας εφαρµογής είτε κάτω από τα οποία εκτελείται µια εφαρµογή που αφορά
τον χρήστη. Η απορρόφηση και επεξεργασία τέτοιου είδους πληροφοριών βοηθά σηµαντικά
στην επίλυση του βασικού ζητήµατος το οποίο αναφέραµε προηγουµένως.
Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ένας καλός δάσκαλος µπορεί να καταλάβει τι
συµβαίνει µέσα στο κεφάλι του διδασκόµενου. Ο διδασκόµενος παρέχει context πληροφορίες
στον δάσκαλο όπως σηµάδια απογοήτευσης και εκφράσεις µπερδέµατος . Ο δάσκαλος µε
την σειρά του εκλαµβάνει αυτές τις πληροφορίες και αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας ώστε το
περιεχόµενο να γίνει κατανοητό στον διδασκόµενο. Στις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας µε
την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ο χρ΄στης είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει τις γνώσεις
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης τις διαδικασίας
από την πλευρά του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εικόνα 4 : Μέθοδος διδασκαλίας χωρίς context awareness εφαρµογές

Mingfei Wang, Linlin Ci, Ping Zhan, Yongjun Xu. Applying Wireless
Sensor Networks to Context-Awareness in Ubiquitous Learning

Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουµε εµείς οι ίδιοι στα υπολογιστικά συστήµατα context
πληροφορίες. Ο διδασκόµενος µπορεί να τροφοδοτήσει τις context πληροφορίες σε µια βάση
γνώσεων έτσι ώστε το περιεχόµενο της διδασκαλίας να προσαρµοστεί στις context
πληροφορίες του µαθητή. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες µπορεί να χρειάζονται
ανανέωση όχι πολύ συχνά ενώ άλλες περισσότερο συχνά εξαιτίας της δυναµικής τους
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φύσης. Το καθήκον της ανατροφοδότησης µε context πληροφορίες βαραίνει τον ίδιο τον
διδασκόµενο µε αποτέλεσµα να του αποσπά την προσοχή. Στην παρακάτω εικόνα
απεικονίζεται µια τέτοια δοµή.

Εικόνα 5 : Μέθοδος διδασκαλίας µε παροχή context πληροφοριών από τον
διδασκόµενο

Mingfei Wang, Linlin Ci, Ping Zhan, Yongjun Xu. Applying Wireless
Sensor Networks to Context-Awareness in Ubiquitous Learning.

Ένα ubiquitous µαθησιακό περιβάλλον που ελαχιστοποιεί τον αποπροσανατολισµό του
χρήστη θα περιλάµβανε ένα context aware σύστηµα ικανό να διαβάσει την κατάσταση του
χρήστη και το περιβάλλον του και θα µετέτρεπε την συµπεριφορά του στην βάση
πληροφοριών. Επίσης ένα ubiquitous µαθησιακό περιβάλλον που µπορεί να εκµεταλλευτεί
συναφείς πληροφορίες θα µειώσει σηµαντικά την απαίτηση ως προς την προσοχή του
διδασκόµενου.
Εικόνα 6 : Μέθοδος διδασκαλίας µε αυτόµατη παροχή context πληροφοριών

Mingfei Wang, Linlin Ci, Ping Zhan, Yongjun Xu. Applying Wireless
Sensor Networks to Context-Awareness in Ubiquitous Learning.

Ένας αριθµός από αισθητήριους κόµβους που µπορούν να καταγράψουν context
πληροφορίες αυτόµατα και επικοινωνούν µεταξύ τους µε ασύρµατα, συνθέτουν ένα
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κατανεµηµένο ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων µε ad-hoc δοµή. Έτσι, στέλνουν τις context
πληροφορίες στην βάση γνώσης και το διδακτικό περιεχόµενο προσαρµόζεται στον
διδασκόµενο.
Στις µέρες µας οι αισθητήριοι κόµβοι συλλέγουν πολλές context παραµέτρους όπως
θερµοκρασία, υγρασία, θόρυβο και φως. Παρόλα αυτά όµως συναισθηµατικές παραµέτρους
όπως τον βαθµό συγκέντρωσης και την ψυχολογική κατάσταση είναι δύσκολο να τις
καταγράψουν. Η αλλαγή των ανθρώπινων συναισθηµάτων σχετίζεται µε το συµπαθητικό και
το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα γι’ αυτό διεξάγονται έρευνες για την εύρεση βιοσηµάτων που σχετίζονται µε το συµπαθητικό και παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα.
Πιστεύεται ότι υπάρχει µια δυνατή και στενή σχέση µεταξύ των γνωστικών ικανοτήτων ενός
ανθρώπου και της δυνατότητάς χρήσης πολλαπλών αισθήσεων µεταξύ των οποίων το
κιναισθητικό σύστηµα. Πολλοί συγγραφείς έχουν τονίσει την σχέση µεταξύ της µάθησης λαι
της δυνατότητας να ακουµπάµε και να κινούµε αντικείµενα.
Στην

εικόνα

που

ακολουθεί

παρουσιάζεται

η

αρχιτεκτονική

ενός

context

aware

περιβάλλοντος σε ένα UELS.

Εικόνα 7 :

Mingfei Wang, Linlin Ci, Ping Zhan, Yongjun Xu. Applying Wireless
Sensor Networks to Context-Awareness in Ubiquitous Learning.

Μια context aware αρχιτεκτονική σε ένα UELS έχει ως σκοπό να διαχειριστεί context
πληροφορίες και να τις προσαρµόσει στις ανάγκες του διδασκόµενου. Τα ασύρµατα δίκτυα
αισθητήρων συνδυάζουν τους αισθητήρες και τους µηχανισµούς κίνησης ώστε να στηρίξουν
τις πηγές δεδοµένων για την επεξεργασία των έξυπνων πληροφοριών. Το διδακτικό
περιεχόµενο που απορρέει από την βάση γνώσεων θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τις context
πληροφορίες ή µε τις απαιτήσεις του µαθητή. Ακολούθως οι µηχανισµοί κίνησης θα
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επιδράσουν ανάλογα στο physical context. Αυτή η προσαρµογή του context θα διευκολύνει
την ζωή του διδασκόµενου και θα δηµιουργήσει ένα ικανοποιητικό µαθησιακό περιβάλλον
που θα επιτρέπει στον µαθητή να συγκεντρωθεί στα καθήκοντά του.

6. Συµπεράσµατα
Το όραµα ενός συστήµατος - περιβάλλοντος ενσωµατωµένο µε υπολογιστικές ικανότητες και
µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια είναι χωρίς καµιά
αµφιβολία ελκυστικό για τον καθένα µας. Όµως η µετάβαση από το σηµείο που βρισκόµαστε
σήµερα στο σηµείο όπου τέτοια συστήµατα θα βρίσκονται σε κάθε έκφραση της καθηµερινής
µας ζωής µπορεί να αποδειχθεί απροσδόκητα δύσκολη. Όπως συµβαίνει µε κάθε νέα
τεχνολογία θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα τα οποία δεν υπολογίσαµε ότι θα
εµφανιστούν, δυσλειτουργίες και θα χρειαστεί να γίνουν πολλές διορθώσεις πάνω στην
αρχική τεχνολογία µε σκοπό την ολοκληρωµένη και οµαλή λειτουργία των συστηµάτων
αυτών.

Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί περίπου δέκα ετήσια, διεθνή συνέδρια όπου
παρουσιάζονται έρευνες σχετικές πάνω σε “ubiquitous computing systems” καθώς και τρία
συνέδρια σχετικά µε “Pervasive” τεχνολογίες και συστήµατα. Επίσης ιδιαίτερα µεγάλος είναι
και ο αριθµός των άρθρων, σε επιστηµονικά περιοδικά, τα που αναφέρονται στις τεχνολογίες
αυτές και παρουσιάζουν ιδέες για την εφαρµογή τους. Τέλος εταιρίες όπως η Intel, η Sony, η
Nokia, η Sumsung και πολλές άλλες χρηµατοδοτούν έρευνες σχετικές µε το επιστηµονικό
αυτό πεδίο. Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό δεν είναι µακρινή η εποχή όπου αυτά τα
συστήµατα και οι τεχνολογίες θα αποτελούν µέρος της καθηµερινής µας ζωής και µάλιστα θα
θεωρούµε δεδοµένες τις υπηρεσίες που µας παρέχουν.
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