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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
In the following pages we present some real cases that utilize wireless network
technology and smart sensors in order to monitor, transmit and respond to specific situations
even unpredicted and helpful ones. More specifically, the cases we are focusing on include the
use of GPS and GSM systems, satellite connections and microcontrollers that utilize the sensor
networks to detect events of possible interest and consequently transmit the gathered information
to smart systems, like software programs for decision making processes. Mobile phones and
other computer devices (modems, tablets, etc,) are used as a messaging device or display device
to communicate with the user or at cases with appropriate authorities. Our sample cases include
systems installed in cars , systems focusing on assisting and prevent health emergencies, energy
management systems, military applications and in applications of 'smart' cities.
Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζουμε μερικές πραγματικές περιπτώσεις που
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ασύρματων δικτύων και έξυπνων αισθητήρων προκειμένου να
παρακολουθούν, να μεταδίδουν και να ανταποκρίνονται σε ειδικές καταστάσεις ακόμα και σε
απρόβλεπτες ώστε να επιτρέπουν τη λήψη προστατευτικών και βοηθητικών μέτρων. Πιο
συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις στις οποίες εστιάζουμε περιλαμβάνουν τη χρήση GPS και GSM
συστημάτων, δορυφορικών συνδέσεων και μικρό-ελεγκτών που αξιοποιούν το δίκτυο
αισθητήρων για να εντοπίζουν συμβάντα πιθανού ενδιαφέροντος και κατ επέκταση να
μεταδώσουν τις πληροφορίες αυτές σε έξυπνα συστήματα, όπως προγράμματα λογισμικού για
λήψη αποφάσεων. Κινητά τηλέφωνα και λοιπές υπολογιστικές συσκευές χρησιμοποιούνται σαν
συσκευή μετάδοσης μηνυμάτων ή σαν ψηφιακές οθόνες ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία με
το χρήστη ή σε ορισμένες περιπτώσεις και με αρμόδιες αρχές. Τα παραδείγματα των
περιπτώσεων που δειγματοληπτικά αναφέρουμε στην παρούσα εργασία είναι εγκατεστημένα σε

Real cases of Sensor networks for Telecommunications Industries

3

αυτοκίνητα , σε συστήματα που επικεντρώνονται στην υποστήριξη καταστάσεων υγείας , σε
συστήματα διαχείρισης ενέργειας , σε στρατιωτικές εφαρμογές και σε εφαρμογές «έξυπνων»
πόλεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναπτυχθούν πραγματικές εφαρμογές αισθητήρων
δικτύων με την χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών.
Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή και εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας
στην Ελλάδα καθώς και τα δίκτυα αισθητήρων γενικότερα. Έπειτα αναλύονται πραγματικές
εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων στις τεχνολογίες επικοινωνιών που αφορούν χρήστες,
κοινωνικές ομάδες και πόλεις. Τέλος παραθέτονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την
συγκεκριμένη έρευνα και προτείνονται θέματα για το μέλλον.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες, (telecommunications), χαρακτηρίζεται η κάθε
μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λπ., ακουστική και οπτική
επικοινωνία που πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απόστασης
(https://el.wikipedia.org/wiki/τηλεπικοινωνίες). Μερικές από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών
είναι η Cisco, Ericsson, Avaya, Cosmote, Vodafone, Wind.
Στην Ελλάδα έως το 1949 όπου ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
οι τηλεπικοινωνίες ανήκαν κυρίως σε εταιρείες του εξωτερικού. Οι μετοχές του ΟΤΕ ανήκαν
στο Ελληνικό Κράτος έως και το έτος 1996 όπου άρχισε η μετοχοποίηση του, όπως και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης.
Τότε η Ευρωπαϊκή κοινότητα αποφάσισε την ίδρυση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) για την επίβλεψη των υπό απελευθέρωση κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Μετά την
ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ αρκετές εταιρίες έλαβαν άδεια λειτουργίας από τις οποίες μερικές
συγχωνεύτηκαν και άλλες υφίσταται έως και σήμερα (1998 ίδρυση Cosmote ως θυγατρική του
ΟΤΕ,2002 Q-Telecom, 1995 Forthnet,κ.α.).
Εξέλιξη δικτύων
Ακόμη από τα αρχαία χρόνια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι υπήρχαν μέσα
τηλεπικοινωνίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα σήματα καπνού.
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Το 1983 εμφανίστηκε η πρώτη γενιά δικτύων (1G) όπου παρείχε αναλογική βάση και
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για φωνητική επικοινωνία και η μεταφορά δεδομένων
πραγματοποιείται μόνο με την χρήση μοντεμ. Η μετάδοση των δεδομένων εκτός ότι δεν ήταν
ασφαλής δεν ήταν και επαρκής ανάμεσα στο σταθμό βάσης και στον κινητό χρήστη.
Λίγο αργότερα το 1990 εμφανίζονται τα δίκτυα δεύτερης γενιάς (2G) τα οποία παρέχουν
καλύτερη ποιότητα φωνητικής επικοινωνίας και ταχύτερη μετάδοση δεδομένων αλλά η
πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν δύσκολη. Χαρακτηριστικό της δεύτερης γενιάς είναι η μετάβαση
από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση.
Έπειτα το έτος 1995 εμφανίστηκαν τα δίκτυα 2,5G όπου ήταν σταθμός για την ομαλή
μετάβαση, αργότερα, στα δίκτυα τρίτης γενιάς. Τα δίκτυα 2,5G παρείχαν ταχύτητες από 50 έως
144 Kbps βελτιώνοντας έτσι την ασύρματη πρόσβαση στο internet.
Η μετέπειτα συνέχεια ήταν τα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) όπου ξεκίνησε στα τέλη της
δεκαετίας 90 και αναπτύσσεται στη δεκαετία 2000.Οι ταχύτητες κυμαίνονταν από 125 kbps έως
2 Mbps. Δημιουργήθηκαν καινούριες υπηρεσίες όπως παγκόσμια περιαγωγή, mobile TV, video
on demand, υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία(πχ καιρός, κίνηση, εύρεση επιχειρήσεων
κοντά). Βελτιώθηκε η ποιότητα του ήχου και δόθηκε έμφαση στην ασφάλεια και
αυθεντικοποίηση του δικτύου που συνδέεστε. Κατόπιν, με την εισαγωγή HSPA (High Speed
PacketAccess) επιτυγχάνονται ταχύτητες μέχρι 3,6 Mbps και στην συνέχεια με το HSPA +
φτάνουν στα 7.2 Mbps .Οι συσκευές που υποστήριζαν τα 7.2 Mbps πολλές φορές
χαρακτηρίζονταν 3.5G συσκευές.
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Πριν λίγα χρόνια το 2013 εμφανίστηκαν και τα δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G) τα οποία
στηρίζονται στις τεχνολογίες WiMax και LTE Advanced. Οι ταχύτητες για ανέβασμα αρχείων ή
και κατέβασμα αρχείων είναι αρκετά υψηλές σε σχέση με τα τρίτης γενιάς δίκτυα.
Η τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης WiMax λειτουργεί με το ίδιο τρόπο με το wifi με την
διαφορά ότι καλύπτει πάνω από 35 χιλιόμετρα εμβέλεια ενώ το wifi φθάνει έως 100 μέτρα.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet σε αρκετά υψηλές
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.
Το LTE αποτελεί πρότυπο για την ασύρματη επικοινωνία και εξέλιξη του GSM/UMTS. Ο
στόχος του LTE είναι να αυξήσει τη χωρητικότητα και τη ταχύτητα των υφιστάμενων δικτύων
με τη χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας και διαμόρφωσης σήματος.
Λειτουργεί σε διαφορετικό εύρος ζώνης συχνοτήτων καθώς η διεπαφή του δεν είναι συμβατή με
τα υφιστάμενα δίκτυα 2ης και 3ης γενιάς. Το πρότυπο του LTE είναι σχεδιασμένο ώστε να
παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων στη καθοδική ζεύξη (downlink) της τάξης των 300
Mbps και στην ανοδική (uplink) μέχρι και 75 Mbps.
Με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την πρόοδο του τομέα της ηλεκτρονικής
κατασκευάστηκαν μικροί κομβικοί αισθητήρες (sensor nodes) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από
χαμηλό κόστος κατασκευής, χαμηλή κατανάλωση και επικοινωνούν σε μικρές αποστάσεις. Με
την χρήση πολλών μικρών τέτοιων κόμβων πραγματοποιούνται μετρήσεις επεξεργάζονται τα
δεδομένα και τα ανταλλάσουν μεταξύ τους (Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων).Τα ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων τους λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους
λειτουργικούς και σχεδιαστικούς περιορισμούς ώστε δημιουργούν νέα αντικείμενα έρευνας για
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την ανάπτυξη της απόδοσης του δικτύου. Ένα από τα αντικείμενα έρευνας είναι η δυνατότητα
επικοινωνίας του συνόλου του δικτύου.
Η λειτουργία των δικτύων αισθητήρων διέπεται από κάποια βασικά πρωτόκολλα και
κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα υπολογιστικά δίκτυα. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει συγκεντρωτικά κάποια από αυτά:
Πρωτόκολλα
Media Access Control (MAC),
IEEE 802.11 & .15
(Bluetooth, ZigBee, etc)

Routing πρωτόκολλα (θέματα
επεκτασιμότητας,
κινητικότητας, οργάνωσης)

Πρωτόκολλα
μεταφοράς
(τοπική
επεξεργασία
για
μείωση όγκου μεταφοράς,
multihop συνδέσεις)

Περιορισμοί & Προκλήσεις
Περιορισμοί
σε
φυσικό Σχεδιασμός
«μεσάζοντα» Ζητήματα
κατανάλωσης
επίπεδο(θέματα
καναλιού, (Middleware,
π.χ.
APIs, ενέργειας
και
ποιότητας
βλαβών, εύρους ζώνης)
Operating Systems, TinyOS)
(lightweight stack protocols)
Πίνακας 1:Πρωτόκολλα δικτύων αισθητήρων

Εφαρμογές
Συστήματα Συναγερμού: Μια πρακτική εφαρμογή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων
αποτελεί η χρήση τους σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες για την υλοποίηση συστημάτων
συναγερμού, π.χ. αυτοκινήτων. Ένα τέτοιο σύστημα προτάθηκε στο (Boguta, 2012) βασισμένο
σε συστήματα GPS, GSM και mobile WSN (Wireless Sensor Networks). Η βασική
αρχιτεκτονική του εικονίζεται παρακάτω και αποτελείται από τρία κύρια μέρη: Ο δέκτης
σήματος GPS (SuperStar II της NovAtel), ο μικροελεγκτής (ATmega8L) και το modem
(SIM300D της SIMCOM). Ο δέκτης σήματος διαθέτει 12 κανάλια επικοινωνίας ώστε να δέχεται
εικόνες (frames) GPS από διαφορετικούς δορυφόρους ταυτόχρονα, ενώ ο μικροελεγκτής
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εντοπίζει εικόνες που είναι πιθανό να αφορούν τη θέση του αντικειμένου (π.χ. αυτοκινήτου) που
αναζητείται. Αποτελεί ταυτόχρονα το μεσάζοντα ανάμεσα στο GPS σύστημα και το μόντεμ που
πραγματοποιεί τις μεταφορές δεδομένων. Στην βάση του το SIM300D μόντεμ λειτουργεί σαν
ένα κινητό τηλέφωνο και είναι αυτό που θα αποστείλει μήνυμα (SMS) στον ιδιοκτήτη του
συστήματος μεταφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την πιθανή θέση ενός αντικειμένου που
έχει κλαπεί/χαθεί/κτλ.

Εικόνα 1: Διάγραμμα του πίνακα ελέγχου συναγερμού

Ένας συνδυασμός GPS και GSM συστημάτων για τον εντοπισμό καταστάσεων
επικινδυνότητας και δημιουργία συναγερμού χρησιμοποιείται επίσης για την αποτροπή
ατυχημάτων στα αυτοκίνητα. Ένα τέτοιο σύστημα υλοποιήθηκε στο (Nazir, Tariq, Murawwat, &
Rabbani, 2014) και αποτελείται από ραντάρ τύπου SONAR τοποθετημένα περιμετρικά ενός
αυτοκινήτου και ένα σύστημα GPS δέκτη (NMEA) καθώς και ένα μικροελεγκτή (AT89552) και
ένα GSM μόντεμ (SIM 900D).
Οι αισθητήρες (SONAR) εντοπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις στο όχημα, όπως π.χ.
εγγύτητα σε εμπόδιο ή άλλο όχημα, και ο μικρό-ελεγκτής δέχεται τα μηνύματα των αισθητήρων
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και καταδεικνύει πιθανές ενέργειες στον οδηγό σε μια ψηφιακή οθόνη (π.χ. αλλαγή
κατεύθυνσης, φρενάρισμα, κτλ.). Ταυτόχρονα το GPS σύστημα συγκεντρώνει πληροφορίες για
τον περίγυρο και την ευρύτερη θέση του οχήματος με αποτέλεσμα να εντοπίζονται και άλλες
επικίνδυνες καταστάσεις, όπως εγγύτητα σε αδιέξοδο, αποβάθρα, κτλ., καθώς και οι
συντεταγμένες του οχήματος ώστε σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί το ατύχημα να μπορούν
μέσω του μόντεμ (SIM 900) να μεταδοθεί η πληροφορία για την θέση και την κατάσταση του
οχήματος. Η πληροφορία αυτή ανάλογα με την κατάσταση που θα έχει ανιχνευθεί (ατύχημα) θα
μεταδίδεται σε κατάλληλες ομάδες διάσωσης όπως επίσης μέσω κινητού τηλεφώνου σε οικεία
πρόσωπα του οδηγού του οχήματος. Το πλεονέκτημα της χρήσης του GSM μόντεμ, το οποίο
λειτουργεί σαν ένα κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά χωρίς οθόνη και πληκτρολόγιο, είναι ότι μπορεί
να αξιοποιήσει το παγκόσμιο GSM δίκτυο υψηλών ταχυτήτων και να ελέγχεται αποτελεσματικά
από τον μικροελεγκτή, ενώ τα συμβατικά «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα παρουσιάζουν μεγαλύτερο
ποσοστό σφαλμάτων και αργής απόκρισης.
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Σύστημα ADVENT : Μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής δικτύου
αισθητήρων σε συνδυασμό με «έξυπνες» τεχνολογίες , όπως Artificial Intelligence, αποτελούν τα
δίκτυα αισθητήρων για την προστασία και υποστήριξη των ηλικιωμένων. Το σύστημα ADVENT
που παρουσιάζεται στο (Panagiotakopoulos, Antonopoulos, Alefragis, Kameas, & Koubias,
2014) αποτελεί παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής όπου συνδυάζεται ένα σύνολο αισθητήρων
με ένα σύστημα υψηλής νοημοσύνης (AIP-Ambient Intelligence System) μέσω ενός ασύρματο
δικτύου

Εικόνα 2: ADVENT σύστημα διάγραμμα αρχιτεκτονικής

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, το σύστημα το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων
αποτελείται από τρεις κατηγορίες αισθητήρων: κινητικούς, περιβαλλοντικούς και ανατομικούς.
Οι κινητικοί και ανατομικοί αισθητήρες παίρνουν μετρήσεις από το σώμα των ηλικιωμένων
(παλμούς, πίεση, εύρος κίνησης, κτλ) από τις πιο απλές έως πιο σύνθετες όπως
ηλεκτροκαρδιογραφήματα και επάρκεια οξυγόνου. Οι περιβαλλοντικοί μεταφέρουν πληροφορίες
για τις συνθήκες του χώρου (θερμοκρασία, υγρασία, κτλ) όπου βρίσκονται οι ηλικιωμένοι αλλά
και για τον έξω χώρο (καιρός, ηλιοφάνεια, κτλ). Η πληθώρα αυτών των δεδομένων μεταδίδεται
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σε ένα τοπικό server για μια προ-επεξεργασία και από εκεί μέσω ενός ασύρματου δικτύου
αποστέλλονται στην πλατφόρμα Ambient Intelligence όπου βρίσκονται τα interfaces που θα
επεξεργαστούν το σύνολο της πληροφορίας και το προφίλ που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες
του ηλικιωμένου και θα πάρουν τις απαιτούμενες αποφάσεις. Ένα παράδειγμα τέτοιας
διαδικασίας είναι για ηλικιωμένους με καρδιακά προβλήματα, οι οποίοι σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από τους αισθητήρες αυξημένη πίεση αίματος ή έντονη ζέστη και υγρασία στο χώρο
που μπορεί να επιβαρύνει την καρδιακή τους λειτουργία, το AIP μέσω ενός κινητού τηλεφώνου
ή υπολογιστή θα τους ειδοποιήσει για πιθανή φαρμακευτική υποστήριξη ή μπορεί ακόμα και να
ρυθμίσει αυτόματα τις συνθήκες στο χώρο προκειμένου να ελαφρυνθεί ο ηλικιωμένος.
Στα πλαίσια της χρήσης των δικτύων αισθητήρων για βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, η
εταιρεία Vodafone1 έχει διαθέσει στο κοινό το πρόγραμμα τηλεϊατρικής σύμφωνα με το οποίο
ηλικιωμένοι ακόμα και από απομακρυσμένοι μέρη της Ελλάδος ή γενικότερα άνθρωποι κάθε
ηλικίας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα θα μπορούν να
πραγματοποιούν μέσω φορητών συσκευών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποστέλλονται
σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα από όπου έπειτα οι γιατροί θα αποστέλλουν μέσω του
ασύρματου δικτύου της διαγνώσεις και τις πιθανές αγωγές που πρέπει να ακολουθηθούν και οι
ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές με το κινητό τους τηλέφωνο ή το τάμπλετ.
Τέτοιοι

αισθητήρες

χρησιμοποιούνται

σε

αθλητικές

και

φυσικοκινητικές

δραστηριότητες.

1

http://www.mwc.gr/presentations-2015/paralliles/zevgoli-VODAFONE-GREECE-TELEMEDICINEPROGRAM_v1.pdf
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Εικόνα 3: Απεικόνιση αισθητήρων σε ανθρώπινο σώμα

Pin Ptr : Ένα σύστημα ελεύθερων σκοπευτών. Το συγκεκριμένο
δίκτυο αισθητήρων ανιχνεύει τον ήχο του πυροβολισμού και στέλνει τις μετρήσεις στο σταθμό
βάσης ώστε να καθοριστεί η τροχιά της σφαίρας και να υπολογίσουν τη θέση των σκοπευτών.

Εικόνα 4: Απεικόνιση εφαρμογής ελεύθερων σκοπευτών

Σύστημα έξυπνων κάδων: Τοποθέτηση αισθητήρων, οι οποίοι μέσα από τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας, που μεταφέρουν διαδικτυακά δεδομένα, θα ειδοποιούν τους
υπευθύνους στις κεντρικές εγκαταστάσεις αλλά και τους οδηγούς των απορριμμάτων, όποτε
ένας κάδος είναι γεμάτος. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως παράδειγμα εκτέλεσης της τα
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Χανιά στην Κρήτη μέσω του προγράμματος «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης
απορριμμάτων με τη χρήση εργαλείων ICT ή ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνίας)».

Εικόνα 5: Απεικόνιση αισθητήρων σε σύστημα έξυπνων κάδων

Έξυπνες μετρήσεις: Με την χρήση αυτής της εφαρμογής τοποθετούνται αισθητήρες σε
αρκετά σημεία ώστε να επιτευχθεί η σωστή-αναγκαία παροχή (νερού, ενέργειας, κ.α.) από τις
εταιρείες στους καταναλωτές. Μετά την αποστολή των δεδομένων στους σταθμούς βάσης από
τους αισθητήρες ενημερώνονται καταναλωτές και προμηθευτές, μέσω εφαρμογών επικοινωνίας
και internet, για το ποσό κατανάλωσης, αν έχει πραγματοποιηθεί υπερκατανάλωση, σωστή
διαχείριση ενέργειας. Πολλές κυβερνήσεις προωθούν την εφαρμογή για να
εξετάσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του
φαινομένου του θερμοκηπίου .
Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει την οδηγία ηλεκτρικής
ενέργειας του 2009 για να εξασφαλίσει κάθε οικογένεια με τους έξυπνους μετρητές ως το 2022.
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Πρόγραμμα Smart Santander : Είναι ένα πρόγραμμα κατά το οποίο τοποθετούνται
αισθητήρες μέσα σε μια πόλη ώστε να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με θόρυβο, θερμοκρασία,
ελεύθερα πάρκινγκ, κ.α. και στέλνει τις πληροφορίες σε σταθμούς βάσης ώστε μέσω των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας και internet να ενημερώνονται οι πολίτες για τις σχετικές πληροφορίες που
τους αφορούν όπως οι διαδρομές λεωφορείων, πληροφορίες αγορών.

Εικόνα 6: Απεικόνιση αισθητήρων σε πόλεις

Αερόσακος για ΙPhone: Χορηγήθηκε στις 4 Απριλίου το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Apple,
κατά το οποίο ο αμερικανικός κολοσσός θα είναι σε θέση να κατασκευάζει αποκλειστικά έναν
«αερόσακο» για το iPhone. Η αρχική αίτηση είχε κατατεθεί στην αρμόδια αμερικανική Αρχή τον
Μάιο του 2014. Σε αυτήν περιγραφόταν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με αισθητήρες για την
σωτηρία του smartphone σε περίπτωση πτώσης, το οποίο ενεργοποιείται μέσω του
επιταχυνσιόμετρου της συσκευής με σκοπό την ομαλή προσγείωση χωρίς φθορές.
Το σύστημα διάσωσης θα τοποθετείται στις τέσσερις γωνίες της συσκευής και θα φουσκώνει
μαξιλαράκια που θα είναι κατασκευασμένα από αφρό, πλαστικό, λάστιχο ή άλλα υλικά. Ο
καινοτόμος αερόσακος θα μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιηθεί στο νερό σώζοντας το iPhone
από βέβαιο «πνιγμό».
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Εικόνα 7: Αισθητήρες σε IPhone

Αισθητήρες σε ακουστικό που ελέγχει το smartphone: Ενα πρότυπο ακουστικό για smartphone
ικανό να ανιχνεύει τις εκφράσεις του προσώπου του κατόχου του και να τις μεταφράζει σε
εντολές ανέπτυξαν οι ειδικοί του Ινστιτούτου Φραουνχόφερ, στη Γερμανία. Ετσι, ένα απλό
χαμόγελο θα αρκεί για την αποστολή ενός χαμογελαστού emoji με μήνυμα, το κλείσιμο του
ματιού θα επιτρέπει την απάντηση μιας κλήσης και το άνοιγμα του στόματος μια επίσκεψη στη
Wikipedia. Το μυστικό του ακουστικού κρύβεται σε αισθητήρες οι οποίοι εντοπίζουν την
αλλαγή του μεγέθους του ακουστικού καναλιού όταν κάνουμε εκφράσεις του προσώπου. Οπως
εξηγούν οι επιστήμονες, όταν π.χ. χαμογελάμε οι μύες του αφτιού κινούνται επίσης
μεταβάλλοντας το μέγεθος του ακουστικού καναλιού. Κάτι τέτοιο ασκεί πιέσεις στο ακουστικό
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που μπαίνει ως ψείρα μέσα στο αφτί παράγοντας ένα συγκεκριμένο ηλεκτρικό σήμα - ανάλογα
με την έκφραση του προσώπου. Το εύχρηστο εργαλείο, κατά τους ειδικούς, θα μπορούσε να
βοηθήσει άτομα με προβλήματα κίνησης.

Εφαρμογές Αισθητήρων σε WSNs(Wireless Sensor Networks):

► Παρακολούθηση περιβάλλοντος/γης: Ο όρος Δίκτυα Αισθητήρων Περιβάλλοντος
(Environmental Sensor Networks – ESN) έχει εξελιχθεί για να καλύψει πολλές εφαρμογές των
WSNs στο πεδίο της έρευνας της γης. Αυτό περιλαμβάνει την επιτήρηση ηφαιστείων, ωκεανών,
παγετώνων, δασών κ.λπ. Μερικές από τις κυριότερες περιοχές εφαρμογών είναι οι εξής:

► Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα: είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση του αέρα. Η παρακολούθηση σε πραγματικό
χρόνο των επικίνδυνων αερίων ενδιαφέρει ιδιαίτερα για συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές,
καθώς οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν δραματικά πολύ γρήγορα, με σοβαρές επιπτώσεις. Τα
φυσικά μεγέθη που χρήζουν παρακολούθησης είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και το φως, ενώ
οι ουσίες που ενδιαφέρουν είναι το οξυγόνο, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, το
διοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, η αμμωνία, το
μεθάνιο, τα αιωρούμενα σωματίδια και οι αιωρούμενες οργανικές χημικές ενώσεις. Ακόμα,
ενδιαφέρουν και κάποια άλλα στοιχεία, όπως η βροχόπτωση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του
ανέμου, τα επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας και η ατμοσφαιρική πίεση. Ανάλογα με το αν
οι αισθητήρες θα τοποθετηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, θα απαιτηθεί κατάλληλο
κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και πρόσθετος εξοπλισμός για την
παροχή ενέργειας και τη εξασφάλιση κατάλληλης αυτονομίας.
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► Παρακολούθηση της μόλυνσης του αέρα: έχουν αναπτυχθεί τέτοια WSNs σε αρκετές
πόλεις (Στοκχόλμη, Λονδίνο, Μπρισμπέιν) με στόχο τον έλεγχο της συγκέντρωσης
αερίων επικίνδυνων για τους πολίτες. Τα δίκτυα αυτά μπορούν να επωφεληθούν
από ad-hoc ασύρματες ζεύξεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταφοράς τους για
επιτήρηση διαφορετικών κάθε φορά περιοχών.
► Ανίχνευση πυρκαγιάς σε δάση: ένα WSN μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα δάσος
προκειμένου να ανιχνεύει την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτό. Οι αισθητήρες θα πρέπει
να μπορούν να μετρούν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τα εκλυόμενα από την
πυρκαγιά αέρια και τα χαρακτηριστικά του ανέμου που επικρατεί, ώστε να υπάρχει
έγκαιρη ειδοποίηση των πυροσβεστικών αρχών και διευκόλυνση του έργου τους.
► Ανίχνευση κατολισθήσεων: ένα τέτοιο σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύσει τις
μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους και τις αλλαγές σε διάφορες παραμέτρους που
μπορούν να συμβούν πριν ή κατά τη διάρκεια μιας κατολίσθησης.
► Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού: αναλύονται σε πραγματικό χρόνο οι
ιδιότητες του νερού σε φράγματα, ποτάμια, λίμνες και ωκεανούς, καθώς επίσης και
στα υπόγεια υδατικά αποθέματα, με σκοπό την ακριβέστερη εποπτεία της
κατάστασης του νερού και μάλιστα υπό συνθήκες που δε θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο
από τον άνθρωπο.
► Πρόληψη των φυσικών καταστροφών: τα WSNs μπορούν να δράσουν
αποτελεσματικά ως προς την πρόληψη των επιπτώσεων των φυσικών
καταστροφών, όπως οι πλημμύρες ή οι υπερχειλίσεις ποταμών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο συνεχώς εξελισσόμενο χώρο των τηλεπικοινωνιών οι απαιτήσεις για νέες πιο
αξιόπιστες αλλά και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες δικτύων, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
καλούνται να ενσωματώσουν νέα είδη συσκευών (κόμβων) στα δίκτυα τους και να προσφέρουν
δυνατότητες μεταφοράς μεγαλύτερου και πιο σύνθετου όγκου πληροφοριών. Επιπλέον, οι
πάροχοι δικτύων καλούνται να προσφέρουν ολοκληρωμένες εφαρμογές στον τελικό χρήστη και
να καταστήσουν την ενσωμάτωση νέων κόμβων σε παγκόσμιο επίπεδο εύχρηστη και ευέλικτη.
Το ενδιαφέρον πλέον των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στρέφεται στα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς 5G,όπου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα.
Όσο και αν ακόμη προσπαθούν τα προσαρμοστούν στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G
αποβλέπουν ολιστικές αλλαγές και αύξηση των κερδών μέσω των 5G δικτύων. Τα δίκτυα
πέμπτης γενιάς (5G) αναμένεται να επιφέρουν ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς (ιατρική,
ρομποτική, 3D βίντεο).

Εικόνα 7: Απεικόνιση δικτύου πέμπτης γενιάς (5G)

Με βάση τα δημοσιεύματα έχουν αρχίσει ήδη οι δοκιμές των δικτύων 5G από την
Ericsson και την T-mobile. Με την πρώτη να ανακοινώνει ότι ήδη επιτυγχάνουν ταχύτητες άνω
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των 25 Gbps. Ως συνέχεια του 5G, το Internet of Things, τα «έξυπνα» δίκτυα (smart grids) και
ένα εύρος έξυπνων συσκευών προϋποθέτουν στις μέρες μας επικοινωνία Μηχανής-με-Μηχανή
(Μ2Μ) μεταξύ ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού από κόμβους και την επίτευξη της χρυσής
τομής μεταξύ χρόνου και κόστους, υψηλής αλγοριθμικής απόδοσης και επεκτασιμότητας καθώς
και μεταξύ ανοχής σφαλμάτων και αξιοπιστίας. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Οικονομίδης
Αναστάσιος με σχετικό κείμενο στο Open thoughts-University Oberta de Catalunya αναμένεται
ότι περίπου 30 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται μεταξύ τους αναπτύσσοντας την αγορά
περίπου $ 2.000 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020.
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