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Α. Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων
(Internet of Things - ΙοΤ)
• To όραμα της σύγκλισης του
ψηφιακού και φυσικού κόσμου
- Διεισδυτικές Τεχνολογίες (pervasive
technologies) που «εξαφανίζονται» στην
καθημερινότητα και διαφανώς γίνονται
τμήμα της (Mark Weiser)
- Embedded Sensor Networks: “Google
for the Physical World and the Ambient
Intelligence“ (Deborah Estrin)
• Internet of Things vision: Μαζική και απρόσκοπτη
ασύρματη ένταξη στο διαδίκτυο αντικειμένων της
καθημερινότητας (ρούχα, οχήματα, γυαλιά κλπ) και
συσκευών (φωτισμός, κλιματισμός, ψυγείο κλπ)
ώστε να μετατρέπονται σε «έξυπνα» αντικείμενα
και να συμμετέχουν σε σενάρια και υπηρεσίες.

• Σήμερα κάθε άνθρωπος έχει κατά μέσο όρο 2
συσκευές συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, ενώ
το 2015 ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι 7,
με 25 δισ. συσκευές ασύρματα διασυνδεμένες
στο διαδίκτυο.

Το επερχόμενο Πρωτόκολλο του
Διαδικτύου (IPv6)
IPv4
• Η πρώτη εκδοχή του διαδικτυακού
πρωτοκόλλου επικοινωνίας
• Παρείχε 4.3 δισεκατομμύρια μοναδικές
διευθύνσεις
• Οι οποίες εξαντλήθηκαν το 2011

Το 2012 ο αριθμός των συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο
συσκευών ξεπέρασε τον παγκόσμιο πληθυσμό

IPv6
• Επισήμως τέθηκε σε λειτουργία στις 6 Ιουνίου 2012
• Παρέχει 2128 μοναδικές διευθύνσεις. Αν «καταναλώναμε»
μία IPv6 διεύθυνση κάθε picosecond, θα μας αρκούσαν
για 1 τρισεκατομμύριο χρόνια !
• Καλύτερη κλιμάκωση και διαχείριση κινητικότητας
• Καλύτερη διαχείριση Low Power and Lossy Networks

6LoWPAN για ενσωματωμένα συστήματα
χαμηλής ισχύος
6LoWPAN - IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
• Πρωτόκολλο που επιτρέπει την χρήση του IPv6 σε ενσωματωμένα συστήματα
• Επιτρέπει την άμεση σύνδεση στο Διαδίκτυο
• αντικειμένων (λαμπτήρες, ηχεία, κλειδαριές)
• συσκευών (ψυγείο, τηλεόραση, κουζίνα)
• αυτοματισμών (κουρτίνες, συναγερμός, θέρμανση)

Αρχιτεκτονικές REST
• Μέθοδος σχεδιασμού και ανάπτυξης κατανεμημένων
δικτυακών συστημάτων
• Κάθε πόρος (resource) του συστήματος αναπαρίσταται
μονοσήμαντα μέσω ενός URI (Uniform Resource Identifier)
• Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων
(βλ. πρωτόκολλο HTTP)
• Υλοποίηση της REST αρχιτεκτονικής για ενσωματωμένα
συστήματα
• Λειτουργεί συνεργατικά με IPv6 και 6LoWPAN
• Απευθείας επικοινωνία Μηχανής-με-Μηχανή μέσω Διαδικτύου
(Μ2Μ communication)
Οι τεχνολογίες αυτές καθιστούν την ανάπτυξη συστημάτων IoT γρήγορη, αξιόπιστη
και χωρίς απαίτηση για βαθιά εξειδικευμένη γνώση

Διασύνδεση με άλλες τεχνολογίες
Μελλοντικού Διαδικτύου – To Cloud
The Cloud
• Οι τεχνολογίες ΙοΤ επιτρέπουν την προσθήκη επιπέδων
αφαίρεσης των ενσωματωμένων συστημάτων
(π.χ. συστήματα αυτοματισμών κτηρίων)
• Μπορούμε να τα διαχειριστούμε ως υπηρεσίες στο
Cloud (π.χ. Building Management as a Service - BMaaS)
• Να τα συνδυάσουμε με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Dynamic
Service Composition) δημιουργώντας τεχνολογικά
οικοσυστήματα
• Ακόμη και να διασυνδέσουμε ενσωματωμένα
συστήματα με κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και
το Twitter

Διασύνδεση με άλλες τεχνολογίες
Μελλοντικού Διαδικτύου – Συστήματα Πληθοπορισμού
CrowdSourcing / CrowdSensing

• Σε συνδυασμό με την ραγδαία εξάπλωση, τα
τελευταία χρόνια, των πραγματικά φορητών
συσκευών (smartphones, tablets)
προσφέρονται νέες δυνατότητες
• Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να είναι πλέον
συνδεδεμένος παντού και πάντα
• Αλλάζει το μοντέλο των διαπροσωπικών
σχέσεων αλλά και ο τρόπος αλληλεπίδρασης
με το περιβάλλον
• Παράδειγμα: η συμπεριφορά ενός
καταναλωτή μπορεί μέσω κοινωνικών
παιχνιδιών, που αλληλεπιδρούν με
αυτοματισμούς κτηρίων, να γίνει περισσότερο
«πράσινη» (gamification)

Διασύνδεση με άλλες τεχνολογίες
Μελλοντικού Διαδικτύου – Συστήματα Πληθοπορισμού
CrowdSourcing / CrowdSensing
• Άνθρωποι και Μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους,
ανταλλάσσουν δεδομένα και συνεργάζονται
• Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται ανάμεσά τους κύκλοι
ανάδρασης
• Από το CrowdSourcing: συνεργατική λήψη αποφάσεων
μέσω του πλήθους
• Κινούμαστε στο CrowdSensing: συνδυασμός της
συλλογικότητας του πλήθους με το Διαδίκτυο των
Αντικειμένων για την βελτιστοποίηση συστημάτων αλλά και
της εμπειρίας του χρήστη
• Παράδειγμα: χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας
ενεργοβόρων οικοσυσκευών βάσει της δραστηριότητας του
χρήστη, αλλά και της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας

Β. Πειραματικό Δίκτυο IoT στο Παν. Πατρών
• Διαθέτει 27 κόμβους αισθητήρων
• Εκτείνεται σε 7 γραφεία

• Πλήρης υποστήριξη IPv6 – κάθε κόμβος είναι
συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο
• Πλήρης ενσωμάτωση κινητών συσκευών –
άμεση επικοινωνία κόμβων/smartphones

Clip on Vimeo: http://vimeo.com/43426523

Ο Κύβος Ελέγχου (Control Cube)
Επιτρέπει την διασύνδεση με το Μελλοντικό Διαδίκτυο συμβατικών συσκευών και υποδομών
• Υποστηρίζει RESTful αρχιτεκτονικές
• Ακολουθεί τα διεθνή standards στα
πρωτόκολλα επικοινωνίας ΙοΤ
• Ανοικτή λύση, ανεξάρτητη
κατασκευαστή
• Ευελιξία, “plug-n-play”
• Χαμηλό κόστος
Μία από τις 10 διακριθείσες προτάσεις σε διεθνή
διαγωνισμό καινοτομίας της IPSO Alliance

Σενάρια που έχουμε αναπτύξει (Ι)
Αυτόματος έλεγχος ποιότητας αέρα / φωτεινότητας
 Ο διαχειριστής θέτει τις επιθυμητές περιβαλλοντικές συνθήκες του δωματίου
 Π.χ. φωτεινότητα: 120 lux, θερμοκρασία: 25o C, σχετική υγρασία: 60%
 Ασύρματοι αισθητήρες λαμβάνουν μετρήσεις και συντονίζουν τους
ηλεκτρομηχανολογικούς αυτοματισμούς του δωματίου (παράθυρα, κουρτίνες,
φώτα, HVAC)
 Ο έλεγχος γίνεται είτε κεντρικά, είτε ανά ζώνες

Εξατομίκευση Συμπεριφοράς Δωματίου στον Χρήστη
 Το δωμάτιο αναγνωρίζει τον κάθε χρήστη αυτόματα, μέσω του κινητού του
 Καθώς κινείται ο χρήστης, το δωμάτιο προσαρμόζεται στις προσωπικές του επιλογές
 Η καφετιέρα ετοιμάζει τον καφέ μόλις ο χρήστης μπει στο κτήριο
 Για παράδειγμα, φωτίζεται μόνο η ζώνη του δωματίου στην οποία βρίσκεται ο χρήστης

 Η κουρτίνα μπροστά από το PC χαμηλώνει, όταν αυτός δουλεύει στον υπολογιστή

Σενάρια που έχουμε αναπτύξει (ΙΙ)
Απομακρυσμένος Έλεγχος / Προσαρμογή Κατανάλωσης Ενέργειας
• Ασύρματοι αισθητήρες παρακολουθούν σε
πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας σε
•
•
•
•

4 συστοιχίες εσωτερικού φωτισμού
στο σύστημα κλιματισμού
στο σύστημα εξαερισμού
στις οθόνες πέντε υπολογιστών

• Η λειτουργία των συστημάτων συνδυάζεται με
την ανθρώπινη παρουσία και τις προτιμήσεις
των χρηστών με σκοπό την εξοικονόμηση
ενέργειας
• Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη
να επιλέξει το ισοζύγιο εξοικονόμησης
ενέργειας και άνεσης

Εξοικονόμηση έως
• Δωμάτιο: 35%
• Φώτα: 82%
• Οθόνες: 49%
• A/C: 29%
• Εξαερισμός: 89%

Γ. Μελλοντικές Τάσεις και Προοπτικές
Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας με Tεχνολογίες CrowdSensing
και Sensor Hints Extraction
• Tα σύγχρονα smartphones αποτελούν σουίτες
αισθητήρων
• Μέσω των μετρήσεων των αισθητήρων εξάγονται
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά π.χ. αν κάποιος
περπατάει, αν τρέχει, αν είναι σε κλειστό/ανοικτό
χώρο, αν δουλεύει ή αν ξεκουράζεται
• Σενάριο 1: Ο κλιματισμός στους χώρους ενός
αεροδρομίου προσαρμόζεται τοπικά βάσει μετρήσεων
από κινητά
• Σενάριο 2: Σε ένα σπίτι οι συνθήκες δωματίου
προσαρμόζονται στις δραστηριότητες των ανθρώπων.
Π.χ. Όταν κάποιος κοιμάται η θερμοκρασία πέφτει ή
όταν παρακολουθεί τηλεόραση ο φωτισμός χαμηλώνει

Μια γνώμη για το όραμα
και την πλατφόρμα ΚΝΧ CITY
• Το όραμα και οι δραστηριότητες του ΚΝΧ είναι συμβατά με τις
διεθνείς εξελίξεις στην σύγχρονη έρευνα αιχμής
• Μια μεγάλη πρόκληση: διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα
με τις de-facto λύσεις της αγοράς στους αυτοματισμούς
• Η ΚΝΧ πλατφόρμα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ουσιαστικά
είναι «λίγο πιο χαμηλά» από το επίπεδο της δικτυακής
διασύνδεσης μέσω IPv6 (π.χ. είναι δυνατός ο έλεγχος κλιματισμού
μέσω κινητών τηλεφώνων).
• Ωστόσο, τα βασικά στοιχεία ενός κτηρίου μπορούν να «ανέβουν» σε
επίπεδο δικτύου και στη συνέχεια να συνδυαστούν και να
χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές.
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