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Περίληυη 

       Σελ ζεκεξηλή επνρή εκθαλίδνληαη ζπλερώο λέεο ηερλνινγίεο ε ρξήζε ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο.  Μηα απν απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

είλαη ην “Δηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ” θαη ε ελζσκάησζε “Αζύξκαησλ Δηθηύσλ 

Αηζζεηήξσλ” (ΑΔΑ) ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο καο.  Έλαο απν ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ε ρξήζε ΑΔΑ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν είλαη ε δηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη ε 

γξήγνξε αληαπόθξηζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ.  ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνληαη νη 

ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα ΑΔΑ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζηελ αληαπόθξηζε θαη 

δηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη έθηαθησλ αλαγθώλ.  Παξνπζηάδνληαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηύληαη, κεηνλεθηήκαηα – πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ΑΔΑ, βγαίλνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

       Nowadays new technologies that can help with our everyday lives are constantly 

emerging.  One of these new technologies is the “Internet of Things” (IoT) and the 

integration of “Wireless Sensor Networks” (WSN) in every aspect of our lives.  One 

area where the use of WSN plays an important role is in disaster management and the 

emergency response from authorities in charge.  This paper describes the ways in 

which WSN are in a position to help with the response and  management of disasters 

and emergencies.  Techniques that are used are described, advantages and 

disadvantages of WSN are presented, conclusions are drawn and suggestions for 

future research are made.  
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Παροσζίαζη θέμαηος / προβλήμαηος 

       Η ρξήζε Αζύξκαησλ Δηθηύσλ Αηζζεηήξσλ ( ΑΔΑ ) είλαη όιν θαη πην ζπρλή ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο.  Έλα ΑΔΑ είλαη [1] έλα ζύλνιν απν 

απηόλνκνπο αηζζεηήξεο θαη έρεη σο ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε δηαθόξσλ ζπλζεθώλ.  

Είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλνη θαη κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

καδεύνπλ κέζσ ηνπο ζπζηήκαηνο. 

       Καζεκεξηλά νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκνί θαη νη 

πιεκκύξεο, αιιά θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινύληαη απν ηνλ άλζξσπν, θάλνπλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο.  Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα γξήγνξε 

αλαγλώξηζε ησλ θαηαζηξνθώλ απηώλ έηζη ώζηε νη ππεξεζίεο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο λα θηλεζνύλ άκεζα.  Η δεκόζηα αζθάιεηα είλαη επίζεο έλαο 

ηνκέαο ν νπνίνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα ΑΔΑ πξνο όθεινο ηνπ.  Αλζξώπηλεο 

επηζέζεηο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ γξεγνξόηεξα θαη λα απνθεπρζνύλ. 

       Πώο κπνξεί ινηπόλ ε ρξήζε ΑΔΑ λα βνεζήζεη ζηα πξναλαθεξζέληα πξνβήκαηα; 

Πνηέο είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ γηα ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ;          
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Κεθάλαιο 1 

Ππξθαγηέο 

1.1  Εηζαγσγή : 

       Οη ππξθαγηέο ζε δαζηθέο πεξηνρέο, θαη όρη κόλν, είλαη έλα ζπρλό θαηλόκελν ην 

νπνίν γηα λα αληηκεησπηζηεί ρξεηάδεηαη έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

ππξνζβεζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ πνιηηώλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν.  Πξνθαινύληαη 

ηόζν απν θπζηθά αίηηα όζν θαη απν αλζξώπηλα ιάζε ή ελέξγεηεο θαη ιόγσ ηνπ 

θαηλκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη αθόκα ζπρλόηεξεο απν ην παξειζόλ. [2] 

1.2 Παξαδνζηαθνί ηξόπνη αλαγλώξηζεο ππξθαγηάο : 

       Οη πιένλ δηαδεδνκέλνη ηξόπνη αλαγλώξηζεο ηεο ππξθαγηάο είλαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο αηζζεηήξσλ ζε κνξθή θακεξώλ, νη νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο θνληά ζε 

δαζηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ θαη παξαθνινπζνύλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε ηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ.  Η ρξήζε εηθόλσλ πνπ πξνέξρνληαη απν 

δνξπθόξνπο είλαη έλαο αθόκε ηξόπνο αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηόζν ζπρλά. [3] 

    1.2.1 Μεηνλεθηήκαηα παξαδνζηαθώλ ηξόπσλ αλαγλώξηζεο ππξθαγηάο : 

       - Η ρξήζε δνξπθόξσλ έρεη κεγάιν θόζηνο 

       - Οη δνξπθόξνη κπνξνύλ λα ειέγμνπλ κόλν ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

       - Οη εηθόλεο πνπ πξνέξρνληαη απν ηνπο δνξπθόξνπο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απν 

κηα ζηηγκή πνπ ε ππξθαγηά δελ είρε μεθηλήζεη 

       - Σα ζύλλεθα κπνξνύλ λα κεδελίζνπλ ηελ αμία ησλ εηθόλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απν ηνπο δνξπθόξνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο 

       - Η ρξήζε θακεξώλ εκπεξηέρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ιαλζαζκέλνπ ζπλαγεξκνύ γηα 

ππξθαγία [4] 

    1.2.2 Πξαγκαηηθό παξάδεηγκα ρξήζεο παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ αλαγλώξηζεο 

ππξθαγηάο ( iForestFire ηεο Lama ) : 

 

       Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο θακεξώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ππξθαγηάο είλαη ην 

ζύζηεκα iForestFire ηεο Κξναηηθήο εηαηξείαο Lama.  Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ 

γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θακεξώλ ζε κηα πεξίκεηξν θαη ηελ ζπλερή 
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παξαθνινύζεζε ηεο πεξηνρήο απηήο.  Οη θάκεξεο αλαγλσξίδνπλ απηόκαηα ζεκάδηα 

θαπλνύ ηελ εκέξα, όπσο θαη ελδείμεηο θιόγαο ηελ λύρηα.  Η αλαγλώξηζε απηή γίλεηαη 

απηόκαηα κέζσ δηαθόξσλ ηερληθώλ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ θαη κόιηο 

δηαπηζησζεί πσο ππάξρεη ππξθαγηά ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ν θάηνρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. [5] 

1.3 Υξήζε λέσλ αηζζεηήξσλ γηα αλαγλώξηζε ππξθαγηάο : 

       Η ρξήζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ αηζζεηήξσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νξζόηεξε, πην 

αμηόπηζηε θαη γξεγνξόηεξε αλαγλώξηζε ππξθαγηάο.  Οη θάκεξεο είλαη αηζζεηήξεο 

πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κηα απιή θηλνύκελε ή ζηαηηθή εηθόλα.  Τπάξρεη αλάγθε 

γηα αηζζεηήξεο πνπ παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο,  κηαο θαη ε ύπαξμε 

ππξθαγηάο πξνθαιεί αιιαγέο ζε δηάθνξα πεξηβαιινληνινγηθά ζηνηρεία, ε γλώζε ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ππξθαγηάο. [6] 

    1.3.1 Πξαγκαηηθό παξάδεηγκα ρξήζεο λέσλ αηζζεηήξσλ γηα αλαγλώξηζε 

ππξθαγηάο ( πζθεπέο Waspmote απν ηελ DIMAP-FactorLink ) : 

       Η Ιζπαληθή εηαηξεία DIMAP-FactorLink ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο κε ην όλνκα 

Waspmote ηεο εηαηξείαο Libelium γηα ηελ γξήγνξε αλαγλώξηζε ππξθαγηάο.  Οη 

ζπζθεπέο  Waspmote [7] ηνπνζεηνύληαη ζε δαζηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο πνπ 

ρξεηάδνληαη πξνζηαζία απν ππξθαγηέο.  Οη ζπζθεπέο απηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ 

κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, κνλνμεηδίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θάζε 5 ιεπηά.  Αλ ηα επίπεδα ησλ κεηξήζεσλ απηώλ μεπεξλάλε ηα όξηα ηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί ην ζύζηεκα επηθνηλσλεί απηόκαηα κε ηηο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο.  

Επηπιένλ, ε αθξηβήο ζέζε ηεο ππξθαγηάο γίλεηαη γλσζηή ζηελ ππξνζβεζηηθή δηόηη νη 

ζπζθεπέο Waspmote είλαη εμνπιηζκέλεο κε GPS. [8] 
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    1.3.2 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο λέσλ αηζζεηήξσλ γηα αλαγλώξηζε ππξθαγηάο : 

       - Αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο 

       - Μεησκέλε πηζαλόηεηα ιάζνο αλαγλώξηζεο 

       - Υακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

 

Κεθάλαιο 2 

εηζκνί 

2.1 Εηζαγσγή 

       εηζκόο νλνκάδεηαη κία αλαηάξαμε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε ιόγσ απόηνκεο 

κεηαθίλεζεο θαη ηαιάλησζεο ησλ πεηξσκάησλ ζην θινηό ηνπ .  ε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο έλαο ζεηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηνιηζζήζεηο, ρηνλνζηηβάδεο ή 

ηζνπλάκη αλαιόγσο ηελ πεξηνρή πνπ ζα έρεη σο επίθεληξν θαη ηελ απόζηαζε πνπ ζα 

δηαλύζνπλ νη δνλήζεηο .  Οη επηζηήκνλεο δελ κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ αθξηβώο ην 

ρξόλν θαη ηνλ ηόπν ελόο ζεηζκνύ θαζώο είλαη ηπραίνη θαη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ 

αλά πάζα ζηηγκή, αιιά ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα ελεκεξσζνύλ εγθαίξσο ώζηε λα 

εηδνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο ηελ άκεζε κεηαθίλεζε ζε αζθαιέο κέξνο ή θαηαθύγην. [9] 

2.2 Σξόπνη πξόβιεςεο ζεηζκώλ 

       Αλ θαη έλαο ζεηζκόο είλαη απξόβιεπηνο θαζώο δηαξθεί ιίγα δεπηεξόιεπηα 

ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ επηζηήκνλεο πξνέβιεςαλ ζεηζκνύο ζην παξειζόλ. Η έθηε 

ηθαλόηεηα αίζζεζεο ηνπ δώνπ, νη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξαιιαγέο θ.α., είλαη κεξηθνί 

ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηζηήκνλεο θαη νη εξεπλεηέο γηα ηελ πξόβιεςε ησλ 

ζεηζκώλ. 

    2.2.1 Πξόβιεςε ζεηζκώλ κέζσ παξαθνινύζεζεο δώσλ 

       Έρεη παξαηεξεζεί πσο θάπνηα δώα όπσο ηα θίδηα, ηα θνπλέιηα, νη αξνπξαίνη, ηα 

πηελά θ.α. πσο θάησ από ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ζεηζκνύ λα έρνπλ κηα 

αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά.  Έρεη δηαπηζησζεί πσο μεθηλνύλ ηελ εθθέλσζε ηνπ ηόπνπ 

πξηλ από έλα ζεηζκό κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη από θνηλνύο 

αλζξώπνπο κέρξη θαη ιίγεο κέξεο πξηλ ην ζεηζκό. Πξώηε ηεθκεξησκέλε αλαθνξά 

ζηελ αζπλήζηζηε απηή ζπκπεξηθνξά  πνπ έρνπκε είλαη ζηελ Ειιάδα ην 373 π.Υ. 

όπνπ αξνπξαίνη θαη θίδηα εγθαηέιεηςαλ ηηο θσιηέο ηνπο αξθεηέο κέξεο πξηλ 

πξνθιεζεί έλαο ζεηζκόο. [10] 
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    2.2.2 Υξήζε ΑΔΑ γηα παξαθνινύζεζε δώσλ κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ζεηζκνύ 

       Έλα ΑΔΑ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δώσλ 

απηώλ ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο.  Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πξνζαξκόδνπκε αηζζεηήξεο 

ζε δώα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο GPS πνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ θίλεζε 

ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  Οη αηζζεηήξεο κπνξνύλ επίζεο λα βνεζήζνπλ 

ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αλ ηα δώα είλαη ππό ηελ επήξεηα θόβνπ ή άγρνπο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ.  Οη 

αηζζεηήξεο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα από δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη πξνσζνύληαη ζε 

κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύνληαη θαη αλαιύνληαη από εξεπλεηέο.  

Απηή ε άγλσζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δώσλ κπνξεί λα καο πξνεηδνπνηήζεη γηα κηα 

επεξρόκελε θαηαζηξνθή. [11] 
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2.2.3 Πξόβιεςε ζεηζκνύ κέζσ παξαθνινύζεζεο ππόγεησλ ξεπκάησλ 

       Έλαο άιινο ηξόπνο πξόβιεςεο είλαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζε ππόγεηα ξεύκαηα 

όπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί δηάθνξεο απμνκεηώζεηο ζηελ πίεζε θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ 

λεξνύ.  Η πξόβιεςε απηή κπνξεί λα αλαιεθζεί από 3-10 κέξεο πξηλ από ην ζεηζκό 

θαζώο ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ κεηώλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη θαζώο νη 

δνλήζεηο γίλνληαη πην αηζζεηέο. 

2.2.4 Υξήζε ΑΔΑ γηα παξαθνινύζεζε ππόγεησλ ξεπκάησλ 

       Οη αηζζεηήξεο κπνξνύλ επίζεο λα θαηαγξάθνπλ ηε ζεξκνθξαζία ησλ ππόγεησλ 

πδάησλ θαη άιιεο ηδηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε κηαο 

ζεηζκηθήο θαηάζηαζεο.  Δηάθνξνη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο όπνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ξνή ππνγείσλ πδάησλ.  Κάζε αιιαγή 

ζα αληρλεπζεί θαη ζα ελεκεξώζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο. [12] 
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Κεθάλαιο 3 

Σζνπλάκη θαη πιεκκύξεο 

3.1 Εηζαγσγή 

       Έλα από ηα θπζηθά θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύληαη όιν θαη πην ζπρλά ηα 

ηειεπηαία ρξόληα είλαη ην ηζνπλάκη.  Σν ηζνπλάκη εθδειώλεηαη σο θύκαηα ηα νπνία 

θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ ζηεξηά κε ηεξάζηηα ηαρύηεηα θαη ύςνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη 

έσο θαη ηα 40 κέηξα.   Η πξόθιεζε ελόο ηζνπλάκη ( ζπλήζσο σο απνηέιεζκα 

ππνζαιάζζηνπ ζεηζκνύ ή έθξεμεο εθαηζηείνπ ) θαη ε κεηέπεηηα πιεκκύξα ε νπνία 

πξνθαιείηαη κπνξεί λα έρεη ηεξάζηηεο επηπηώζεηο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδεηαη.  Απν πιηθέο θαηαζηξνθέο όπσο δηάιπζε θηεξίσλ, κέρξη απώιεηα 

αλζξώπηλσλ δσώλ. Γηα απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα 

πξόβιεςε θαη γξήγνξε αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ελόο ηέηνηνπ 

θαηλνκέλνπ. [13] 

 

3.2 Παξαδνζηαθνί ηξόπνη πξόβιεςεο ηζνπλάκη 

       Παξαδνζηαθνί ηξόπνη γηα ηελ πξόβιεςε ελόο ηζνπλάκη ππάξρνπλ αιιά 

εκπεξηέρνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα.  ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην γεγνλόο πσο 

όινη νη έιεγρνη γίλνληαη ρεηξνθίλεηα, θάηη ην νπνίν είλαη επηθίλδπλν γηα όζνπο θάλνπλ 

ηνλ έιεγρν, αιιά επίζεο δελ παξέρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα.  Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ππάξρεη ζηξνθή πξνο ηελ ρξήζε ΑΔΑ. [14] 

3.3 Υξήζε Τπνζαιιάζησλ ΑΔΑ γηα πξόβιεςε ηζνπλάκη 

       Έλα είδνο ΑΔΑ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ ππνζαιάζζηνπ ρώξνπ είλαη ηα Τπνζαιάζζηα Αζύξκαηα Δίθηπα Αηζζεηήξσλ 

(ΤΑΔΑ).  Σα ΤΑΔΑ απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν αηζζεηήξσλ νη νπνίνη 

ηνπνζεηνύληαη θάησ από ην λεξό θαη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρώξνο 

θαη ην λεξό.  Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ε πνηόηεηα, ε ζεξκνθξαζία, αθόκα 

θαη ε πίεζε ηνπ λεξνύ.  Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά γηαηί κέζα από ηελ ζσζηή 

επεμεξγαζία κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηνπο εηδηθνύο ζηελ πξόσξε πξόβιεςε ελόο 

ηζνπλάκη ή κηαο πιεκύξαο. Οη αηζζεηήξεο απηνί κπνξνύλ λα είλαη είηε ζηαηηθνί είηε 

θηλεηνί θαη είλαη αζύξκαηα ζπλδεδεκέλνη κε επηθνηλσληαθέο κνλάδεο νη νπνίεο 
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νδεγνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηειηθό απνδέθηε ν νπνίνο είλαη ν παξαζαιάζζηνο 

ζηαζκόο παξαθνινύζεζεο. [15] 

    3.3.1 Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ΤΑΔΑ 

       -Τςειό θόζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ 

-Σν απξόβιεπην ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ θαζηζηά δύζθνιν ηνλ ζρεδηαζκό θαη           

ηελ ρξήζε ησλ ΤΑΔΑ 

-Η αλάγθε γηα ζπλερή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ 

-Η αλάγθε ρξήζεο θαηλνηόκσλ πξσηνθόιισλ 

 

3.4 Υαξηνγξάθεζε ησλ πιεκκύξσλ 

       Η γξήγνξε ραξηνγξάθεζε ησλ πιεκκύξσλ είλαη ζεκαληηθή κηαο θαη δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηηο αξρέο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο λα γλσξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζηξνθήο θαη ηα κέξε ηα νπνία έρνπλ άκεζε αλάγθε γηα βνήζεηα.  Δίλεη επίζεο 

ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα γλσξίδνπλ ηηο αζθαιείο πεξηνρέο ώζηε λα μέξνπλ 

πνπ λα θαηεπζπλζνύλ. 

    3.4.1 Παξαδνζηαθνί ηξόπνη ραξηνγξάθεζεο ησλ πιεκκύξσλ 

       Οη παξαδνζηαθνί ηξόπνη γηα ραξηνγξάθεζε πιεκκύξσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ρξήζε ΑΔΑ ηα νπνία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό, ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο θαη δνξπθνξηθέο εηθόλεο γηα εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ λεξνύ. [16] 

    3.4.2 Νέα ηερληθή ραηξνγξάθεζεο ησλ πιεκκύξσλ 

       Μηα αλεξρόκελε θαη πξσηόηππε ηερληθή είλαη ε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηα θνηλσληθά δίθηπα.  Έρεη παξαηεξεζεί πσο θαηά ηελ δηάξθεηα 

θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ηελ ζεκεξηλή επνρή, όιν θαη πεξηζζόηεξα άηνκα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηξηγύξσ 

ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα.  Απνκνλώλνληαο ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ πιεκκύξα θαη πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην βάζνο ηεο θαη ηελ αθξηβή 

ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε,  κε ηελ ρξήζε αιγνξίζκσλ δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο ηεο 
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πιεκκύξαο γηα θάζε δεκνζίεπζε πνπ ππάξρεη ζην ζύζηεκα.  Οη ράξηεο απηνί 

ζπγθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ε θαηάιεμε είλαη έλαο ηειηθόο ράξηεο ν νπνίνο όκσο 

εκπεξηέρεη ηελ πηζαλόηεηα ιάζνπο.  

    3.4.3 Πξαγκαηηθή δνθηκή ηεο λέαο ηερληθήο 

       Η ηερληθή απηή δνθηκάζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηζηνξηθά αξρεία ηνπ twitter γηα 

παιαηόηεξεο πιεκκύξεο ζηελ Σδαθάξηα, κηαο θαη νη θάηνηθνί ηεο είλαη ηδηαίηεξα 

ελεξγνί ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη είλαη κηα πόιε ζηελ νπνία νη πιεκκύξεο είλαη 

ζπρλό θαηλόκελν, ιόγσ ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ηεο.  πγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο απηήο κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ ρξήζε 

ησλ παξαδνζηαθώλ ηερληθώλ βγαίλεη σο ζπκπέξαζκα πσο είλαη κηα ηερληθή ε νπνία 

ιεηηνπξγεί αλ θαη όρη 100% ζσζηά, όκσο κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα άκεζε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο 

πιεκκύξσλ ηόζν ζηνπο πνιίηεο, όζν θαη ζηηο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζνύλ. [17] 

 

    3.4.4 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο λέαο ηερληθήο 

       -Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

       -Ο θάζε πνιίηεο, κέζσ ηεο ρξήζεο ζπζθεπώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην   

δηαδίθηπν, κπνξεί λα γίλεη «αηζζεηήξαο» θαη λα παξάγεη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα 

ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ 

    3.4.5 Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο λέαο ηερληθήο 

       -Πνιιέο θνξέο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα είλαη αλαμηόπηζηεο 

       -Σα απνηειέζκαηα, αλ θαη πιεζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο, 

έρνπλ πεξηζώξηα ιάζνπο θαη βαζίδνληαη ζε πηζαλόηεηεο  
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Κεθάλαιο 4 

Επηζέζεηο θαη εγθιεκαηηθόηεηα 

4.1 Εηζαγσγή 

       Έλα πιένλ πνιπζπδεηεκέλν ζέκα είλαη ε αζθάιεηα ησλ ηεξάζηησλ θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρώλ από επηζέζεηο.  Αλ θαη ε αζθάιεηα κε ηε ρξήζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

είλαη απνηειεζκαηηθέο πνιιέο θνξέο ζεκεηώζεθαλ ζθάικαηα ιόγσ ιαζώλ ή έιιεηςεο 

εγξήγνξζεο.  Σα ελζύξκαηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε θάκεξεο είλαη πνιύ δαπαλεξά 

γηα λα θαιύςνπλ ηόζν κεγάιεο εθηάζεηο. Λόγσ ηεο απμεκέλεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

εγθιεκαηηθόηεηαο ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη αύμεζε ζηε δήηεζε ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο από ηηο αξρέο ώζηε λα πξνιαβαίλνπλ λα αληηιεθζνύλ ηνπο ηξνκνθξάηεο 

θαη λα ηνπο εμνπδεηεξώζνπλ έγθαηξα. [18] 

 

4.2 Σξόπνη απνηξνπήο επηζέζεσλ κε ρξήζε ΑΔΑ 

       Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο έρνπλ ζπλήζσο ζα ζηόρν πεξηνρέο κε πνιύ θόζκν 

όπσο ζηαζκνί ηξαίλσλ ή ιεσθνξείσλ , αεξνδξόκηα, αμηνζέαηα θ.α. γηαηί είλαη εύθνια 

πξνζβάζηκνη ρώξνη θαη πνιιέο θνξέο όρη αξθεηά θπιαζζόκελνη.  Μηα θαιή ιύζε 

είλαη ε εγθαηάζηαζε θάπνησλ αηζζεηήξσλ ζπλδεδεκέλνη κε έλα ζύζηεκα όπνπ 

αληηιακβάλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ κνηίβσλ πεξίεξγεο θαη αζπλήζηζηεο θηλήζεηο 

αλζξώπσλ θαη λα θσηνγξαθίδνπλ ην πξόζσπν ησλ ππόπησλ κε ηε ρξήζε κηαο κηθξήο  

θάκεξαο.  Παξ’ όια απηά  δε ζα πξέπεη λα παξαβηάδνπλ ηνπο λόκνπο πξνζσπηθώλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζσπηθήο δσήο όπσο π.ρ. θάκεξεο αζθαιείαο ζηνπο δξόκνπο ηνπ 

Λνλδίλνπ πνπ πίζηεπαλ πσο ζα κείσλαλ ηελ εγθιεκαηηθόηεηα αιιά νη αζηπλνκηθέο 

αξρέο δήισζαλ πσο κόλν ην 3% ησλ πεξηπηώζεσλ βνήζεζαλ ζηελ άκεζε απόθξηζε 

θαη εμνπδεηέξσζε ησλ ππόπησλ. [19] 
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SWOT Ανάλσζη 

  

Γσνάμεις 

 

- Μεγάιε δηεπθόιπλζε δηαδηθαζηώλ 

 

- Δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα γξήγνξεο 

αλαγλώξηζεο 

 

- Δπλαηόηεηα γξήγνξεο αληαπόθξηζεο 

Αδσναμίες 

 

- Τςειό θόζηνο αλάπηπμεο θαη 

πινπνίεζεο 

 

- Πηζαλή θαηαζηξνθή εμνπιηζκνύ ιόγσ 

θαηξηθώλ ζπλζπθώλ 

Δσκαιρίες 

 

- πλερήο ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

 

- Αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο 

 

- Αλαπηπζζόκελα δίθηπα 

Απειλές 

 

- Πηζαλή παξαβίαζε πξνζσπηθώλ 

δηθαησκάησλ 

 

- Οινέλα θαη κεγαιύηεξνο αληαγσληζκόο 
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Σσμπεράζμαηα 

       ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο πσο ηα Αζύξκαηα Δίθηπα Αηζζεηήξσλ 

πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθώλ θαη 

γξήγνξεο αληαπόθξηζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ.  Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

παξαδείγκαηα θαη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα ΑΔΑ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

απηό ηνλ ζθνπό θαη ππάξρεη ζπλερήο ηερλνινγηθή αλάλπηπμε, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη 

πσο ζα ππάξρεη εκθάληζε θαηλνύξησλ ηερληθώλ ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Η 

απηνκαηνπνίεζε ηεο εηδνπνίεζεο ησλ αξρώλ νδεγεί ζε γξεγνξόηεξε αληαπόθξηζε 

ζηηο θαηαζηξνθέο ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο κηθξόηεξε πηζαλόηεηα γηα απώιεηα 

αλζξώπηλσλ δσώλ θαη πιηθώλ θαηαζηξνθώλ.  

 

 

 

 

 

 

 

Προηάζεις για μελλονηική έρεσνα 

       - Μεγαιύηεξε ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηα ΑΔΑ 

       - Αμηνπνίεζε δηθηύνπ 5G 

       - Υξήζε Narrowband  IoT (NB-IoT) [20] 
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