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Slide 1 - Τίτλοι
Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ελλάδα, όπως και όλος ο ανεπτυγµένος κόσµος,
έχει ήδη εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό σε µια κοινωνία της Τεχνολογίας των
Πληροφοριών και των Τηλεπικοινωνιών.
Η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη
βιοµηχανία, στις υπηρεσίες, στην οικονοµία, στην ιατρική, στη διασκέδαση και
στην εκπαίδευση.
Ανεκτίµητη για την εκπαίδευση, την έρευνα και όλες τις βασισµένες στην
γνώση δραστηριότητες είναι η δυνατότητα αναζήτησης και η ταχύτατη
ανάκτηση όλων των ειδών των πληροφοριών µέσα από τεράστιες βάσεις
δεδοµένων.
Όχι πολύ καιρό πριν, τέτοιες αναζητήσεις απαιτούσαν ηµέρες έρευνας στα
αρχεία βιβλιοθηκών και υπηρεσιών, ενώ πολλές φορές δεν µπορούσαν καν
να πραγµατοποιηθούν. Η γενιά κάτω των 21 δεν µπορεί να συλλάβει τη ζωή
της χωρίς τα πανταχού παρόντα τερµατικά, τους προσωπικούς υπολογιστές,
το ∆ιαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο. Ακόµη και εµείς άνω των 30, πόσο
θυµόµαστε την προ του 1990 εποχή και πόσο συνειδητοποιούµε το βαθµό
που η ζωή µας έχει αλλάξει µε την χρήση της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών;
Γεγονός είναι ότι το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες ασύρµατων επικοινωνιών
έχουν διευκολύνει την άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες ξεπερνώντας
φραγµούς απόστασης και χρόνου. Σε αυτή την νέα εποχή, συστήµατα
αισθητήρων, από τα γνωστά µας µικρόφωνα ως τις «έξυπνες» κεραίες, από
τα µικρο-επιταχυνσιόµετρα και τους αισθητήρες θερµότητας ως τις κάµερες
απεικόνισης, αρχίζουν να έχουν σηµαντική απήχηση στην βιοµηχανία όσο και
στην καθηµερινή µας ζωή.
Στο µέλλον, η ενοποίηση των έξυπνων
αισθητήρων µε τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική θα διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο σε πληθώρα σηµαντικών εφαρµογών όπως η
παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η δηµόσια ασφάλεια και διάσωση, ο
έλεγχος των υποδοµών και των κατασκευών, η ιατρική και η βιολογία.

Slide 2 - Το Όραµα της Κινητικότητας
∆ύο λόγια για το µέλλον αυτού που σήµερα όλοι αποκαλούµε «κινητό» και
που ήδη έχει αρχίσει να µετεξελίσσεται σε µία ισχυρότατη υπολογιστική
µηχανή.
Σχετικά σύντοµα, θα χρησιµοποιούµε νέες ευέλικτες και έξυπνες συσκευές
δικτύωσης για να «κινούµαστε» µέσα σε τεράστια, ετερογενή δίκτυα και για να
έχουµε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από τη θέση η την ώρα, τη γλώσσα, ή την ικανότητα µας να
βλέπουµε ή να ακούµε.
Slide 3 - Πληροφορία να φύγουµε!
Θα µπορούµε να συγχρονίζουµε τη συσκευή µας µε το ηλεκτρονικό µας
ταχυδροµείο πριν αφήσουµε το ασύρµατο τοπικό δίκτυο στην δουλειά,
… οδηγώντας, θα παραµένουµε συνδεµένοι µε το ασύρµατο δίκτυο ευρείας
περιοχής για τις τηλεφωνικές µας κλήσεις και για να ακούµε τον αγαπηµένο
µας ραδιοφωνικό σταθµό από την άλλη άκρη του κόσµου,
… θα σταµατάµε στο καφέ και θα µπορούµε να σερφάρουµε στον Ιστό για
κριτικές, αποσπάσµατα και ώρες προβολών της ταινίας που θέλουµε να
δούµε,
… και θα αλληλεπιδρούµε αµέσως µε το δίκτυο του σπιτιού µας καθώς
παρκάρουµε (ίσως τέλειωσε το γάλα του µικρού).

Slide 4 - Ένα κινητό για τη γιαγιά…
Για να εκπληρώσουν αυτό το όραµα, οι µελλοντικές ασύρµατες φορητές
συσκευές θα πρέπει να εξελιχθούν αρκετά
... από τα σηµερινά κινητά τηλέφωνα που συνδέονται σε µοναδικά ή
οµοιογενή δίκτυα και στέλνουν φωνή ή εικόνες
...σε έξυπνες υπολογιστικές συσκευές µε δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα
διαθέσιµα δίκτυα για την εύρεση οποιασδήποτε πληροφορίας.

Slide 5 - “Αισθητήρες του Κόσµου, Ενωθείτε!”
Το 2020, ότι µας ανήκει και κοστίζει πάνω από µερικά ευρώ, θα γνωρίζουµε
ότι είναι δικό µας και θα µπορούµε να το εντοπίζουµε όποτε το χρειαστούµε.
Η κλοπή του αυτοκινήτου, του στερεοφωνικού, ή της κατσίκας της Ασπρούλας
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θα είναι κάτι το ασυνήθιστο, καθώς κάθε τι πολύτιµο που φεύγει από το χώρο
µας θα τσεκάρεται κατά την έξοδό του, και θα κραυγάζει σαν πεινασµένο
µωρό την νύχτα (αν και βέβαια οι φωνές του θα είναι στα 2,4 GHz παρά στο
ηχητικό φάσµα).
Το 2020, το σπίτι και το γραφείο θα αντιλαµβάνονται την παρουσία µας,
ακόµη και την πορεία µας από δωµάτιο σε δωµάτιο. Ο φωτισµός, η
θέρµανση, και οι άλλες ανέσεις θα ρυθµίζονται αναλόγως. Εάν εσείς ή
κάποιος συνάδελφος ψάχνετε για ένα δωµάτιο συσκέψεων, θα γνωρίζετε το
κοντινότερο που είναι διαθέσιµο. Εάν είστε σε ένα άγνωστο κτίριο, µια
εικονική σειρά από βέλη στο πάτωµα ή τους τοίχους θα σας κατευθύνει, µε
σχόλια για το όνοµα του δωµατίου και µε ιδιαίτερο χρώµα σε περίπτωση που
υπάρχουν δύο χαµένες ψυχές των οποίων οι πορείες µπορεί να
διασταυρωθούν.
Το 2020, ένα ίχνος έξυπνης σκόνης σε κάθε ένα από τα δάχτυλά σας θα
διαβιβάζει συνεχώς την κίνηση των άκρων τους στον υπολογιστή σας, ο
οποίος θα καταλαβαίνει όταν δακτυλογραφείτε, δείχνετε, κλικάρετε,
χειρονοµείτε, ή παίζετε κιθάρα στον αέρα.
Το 2020, τα νήπια δεν θα πνίγονται, χωρίς να στέλνεται κάποιος συναγερµός
στους γονείς τους. Πόσο θα έχει αλλάξει η κοινωνία µας όταν η πισίνα των
γειτόνων σάς καλεί στο τηλέφωνο για να σας πει ότι ο µικρός πνίγεται και ότι
είστε ο πλησιέστερος ενήλικας που θα µπορούσε να βοηθήσει;
Το 2020, το αυτοκίνητό σας θα γνωρίζει µε ακρίβεια την κίνηση στον
αγαπηµένο σας δρόµο για το σπίτι, θα µπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές,
πιο σύντοµες διαδροµές, θα σας ενηµερώνει για το πόση ώρα θα σας πάρει,
και θα πληροφορεί και τη γυναίκα σας, αν αυτό επιθυµείτε.
Το 2020, δεν θα είναι απαραίτητο να γυρνάτε µε τις ώρες για µία θέση
στάθµευσης. Θα καλείτε στην περιοχή που θα επισκεφτείτε και θα κλίνετε την
πιο βολική θέση.
Το 2020, οποιοδήποτε αντικείµενο µε κάποια σηµασία θα ενσωµατώνει ένα
σύνολο αισθητήρων, για να σας ενηµερώνει για την κατάσταση του: πότε η
πίεση του δεξιού λάστιχου είναι χαµηλή, αν η γέφυρα που βρίσκεται µπροστά
σας είναι εκτός λειτουργίας, αν το γάλα στο ψυγείο έχει χαλάσει, ή ο ηλιακός
σας χρειάζεται άµεσα αντιψυκτικό.
Το 2020 δεν θα υπάρχουν απρόβλεπτες ασθένειες. Μοσχεύµατα αισθητήρων
θα ελέγχουν όλα τα σηµαντικά κυκλοφορικά συστήµατα στο ανθρώπινο
σώµα, και θα παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις για µια επικείµενη γρίπη, ή
θα σώζουν τη ζωή µας αναγνωρίζοντας τα πρώτα στάδια του καρκίνου.
Το 2020, µικροσκοπικοί αισθητήρες θα βρίσκονται παντού, και θα αισθάνονται
ουσιαστικά τα πάντα. Παίρνοντας ενέργεια από δωρεάν πηγές όπως το φως
του ήλιου, µικρές δονήσεις, θερµικές εναλλαγές, και παρασιτικές
ραδιοσυχνότητες, αυτοί οι αισθητήριοι κόκκοι θα είναι αθάνατες, αυτάρκεις,
υπολογιστικές µηχανές µε αισθήσεις και αντίληψη, και µε δυνατότητα
ασύρµατης επικοινωνίας. Όντας εξ ολοκλήρου στερεάς κατάστασης και χωρίς
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να υπόκεινται στις φυσικές διαδικασίες αποσύνθεσης, θα µπορέσουν κάλλιστα
να επιζήσουν της ανθρώπινης φυλής. Έτσι, χιλιάδες χρόνια µετά, οι απόγονοι
των δελφινιών θα τους ψαρεύουν από τον αρκτικό πάγο και θα θαυµάζουν
την εκλείψασα τεχνολογία…

Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων είναι µια ανερχόµενη τεχνολογία µε στόχο
την παρακολούθηση και τον έλεγχο του φυσικού κόσµου χρησιµοποιώντας
µια διάταξη πυκνής κατανοµής αισθητήριων κόµβων µε δυνατότητες τοπικής
επεξεργασίας της πληροφορίας και ασύρµατης επικοινωνίας.
Είναι µια τεχνολογία που θα µπορούσε να αποδειχθεί τόσο σηµαντική όσο το
∆ιαδίκτυο: γιατί, ακριβώς όπως το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει στους υπολογιστές να
ανακαλύψουν την ψηφιακή πληροφορία οπουδήποτε και αν είναι
αποθηκευµένη, έτσι και τα δίκτυα αισθητήρων θα επεκτείνουν τη δυνατότητα
των ανθρώπων να αλληλεπιδρούν µε το φυσικό κόσµο.
Όπως το Internet το 1970, αλλά και πολλές άλλες τεχνολογικές εφαρµογές,
που αναπτύχθηκαν αρχικά για λογαριασµό στρατιωτικών προγραµµάτων και
κατέληξαν να έχουν µία ευρύτερη πολιτική χρήση αρκετά χρόνια αργότερα,
έτσι και τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων ήταν µια στρατιωτική ιδέα του 2000
για το µελλοντικό πεδίο µάχης.
Χρηµατοδοτήθηκαν από τον ερευνητικό τοµέα του Υπουργείου Άµυνας των
Η.Π.Α. (US Defence Advanced Research Project Agency, DARPA) µέσω
προγραµµάτων όπως το Smart Dust (Έξυπνη Σκόνη) και το SensIT (Sensor
Information Technology – Τεχνολογία της Πληροφορίας από Αισθητήρες), σε
συνεργασία µε κορυφαία αµερικανικά πανεπιστήµια όπως τα Πανεπιστήµια
της Καλιφόρνια στο Berkeley και στο LA.
Στόχος των προγραµµάτων αυτών ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας που θα
επέτρεπε στους στρατιώτες να “βλέπουν” πίσω από εµπόδια και να
αντιλαµβάνονται την απειλή χηµικών και βιολογικών όπλων.
Ως αποτέλεσµα, η πιο πολυδιάστατη έρευνα σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων
πραγµατοποιείται επί του παρόντος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Πρόσφατες ενδεικτικές πρωτοβουλίες στον τοµέα περιλαµβάνουν το κέντρο
CENS του Ιδρύµατος Επιστηµών των Η.Π.Α. µε έδρα το Πανεπιστήµιο της
Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) και το SensorWeb, µια πολυδιάστατη
ερευνητική πρωτοβουλία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης
(MIT).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την τεράστια δυναµική της τεχνολογίας
των αισθητήρων, παρουσίασε το 2001, στα πλαίσια του 5ου πλαισίου για την
έρευνα µία προκήρυξη µε σχετικό θέµα.
Αποτέλεσµα αυτής ήταν η
δηµιουργία επτά χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων για τη µελέτη και
ανάπτυξη αισθητήρων βασισµένων σε νέες τεχνολογίες όπως η
πολυφασµατική απεικόνιση. Από τα επτά προγράµµατα το ένα (το IMOS Intelligent Modular Multi-sensor Networked False Alarm-Free Fire Detection
System) εστιάζει το ενδιαφέρον του σε θέµατα δικτύωσης πολλαπλών
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αισθητήρων, µελετώντας προβλήµατα όπως η συγχώνευση δεδοµένων, η
τηλεδιαχείρηση και η τηλεσυντήρηση. Από το Μάρτιο του 2002, το EYES
(Energy Efficient Sensor Networks), µια κοινοπραξία έξι οργανισµών από την
Ιταλία, τη Γερµανία, και την Ολλανδία, διεξάγει έρευνα σε ενεργειακώς
αποδοτικά δίκτυα αισθητήρων.
Στον Ελλαδικό χώρο η σχετική ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων δροµολόγησης δεδοµένων σε αδόµητα δίκτυα.
Λίγες ερευνητικές οµάδες δραστηριοποιούνται σήµερα στο αντικείµενο της
δικτύωσης αισθητήρων και είναι επιτακτική η ανάγκη για δροµολόγηση και της
Ελληνικής έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόσφατα, έχει συσταθεί µία
ερευνητική οµάδα, µε βάση το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) που θα διεξάγει βασική έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη µε στόχο την κατανόηση της δυναµικής των
ασύρµατων δικτύων αισθητήρων.

Slide 6 - Η Έρευνα σε Ασύρµατα ∆ίκτυα
«Αισθάνεται» το Μέλλον
Τα περισσότερα σηµερινά δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από ένα σχετικά
µικρό αριθµό κόµβων, οι οποίοι συνδέονται ενσύρµατα µε µια µονάδα βάσης
όπου πραγµατοποιείται όλη η επεξεργασία της πληροφορίας. Η πρόσφατη
πρόοδος στη σχεδίαση συστηµάτων µικρής κλίµακας, χαµηλού κόστους και
χαµηλής κατανάλωσης ισχύος έχει οδηγήσει την επιστηµονική έρευνα στη
µελέτη αδόµητων δικτύων µεγάλου αριθµού κατανεµηµένων αισθητήρων µε
δυνατότητες ασύρµατης επικοινωνίας.
Οι λέξεις κλειδιά είναι «κατανεµηµένα» και «ασύρµατα»
Γιατί κατανεµηµένα: Όταν είναι άγνωστη η ακριβής θέση της πηγής
πληροφορίας, η κατανοµή πολλών αισθητήρων στο χώρο επιτρέπει την
καλύτερη καταγραφή του φαινοµένου απ’ ότι η χρήση ενός µοναδικού
ανιχνευτή.
Αυτό συµβαίνει διότι πολλοί αισθητήρες κοντά στο στόχο
αποφέρουν καλύτερη σηµατοθορυβική σχέση καθώς µε µεγάλη πιθανότητα
κάποιοι από αυτούς έχουν ανεµπόδιστο πεδίο λήψης. Συνεπώς, συστήµατα
κατανεµηµένης
ανίχνευσης
είναι
πιο
εύρωστα
στην
παρουσία
περιβαλλοντικών εµποδίων και αποδίδουν καλύτερα στην παρατήρηση
σηµάτων τα οποία διαδίδονται µε µεγάλες απώλειες, όπως τα µαγνητικά
πεδία και η υψηλής συχνότητας σεισµική κίνηση.
Γιατί ασύρµατα: Η ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων συνδεδεµένων ενσύρµατα
σε πηγές τροφοδοσίας απεριόριστης ισχύος και στην τηλεπικοινωνιακή
υποδοµή είναι συχνά η πιο αξιόπιστη και λογική λύση. Αλλά, σε πολλές
χρήσιµες εφαρµογές, το περιβάλλον προς παρατήρηση δεν έχει την
απαραίτητη ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή και εποµένως είναι
ελκυστική η ανάπτυξη µη-καλωδιοµένων κόµβων οι οποίοι θα πρέπει να
βασίζονται σε τοπικές, περιορισµένες πηγές ενέργειας και σε ασύρµατα
τηλεπικοινωνιακά κανάλια. Η ασύρµατη δικτύωση είναι ιδιαίτερα επιθυµητή
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όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των κόµβων/αισθητήρων που απαιτούνται
για την ακριβή χωροχρονική παρακολούθηση του φαινοµένου.
Στόχος των µηχανικών είναι η υλοποίηση µικροσυσκευών το µέγεθος των
οποίων δεν θα ξεπερνάει κατά πολύ µία µπαταρία ρολογιού και οι οποίες θα
περιέχουν ένα µικροεπεξεργαστή, ελάχιστη ποσότητα µνήµης, και αισθητήρες
για την παρακολούθηση µεγεθών όπως τάση, επιτάχυνση, θερµοκρασία,
υγρασία, πίεση, κ.α. Οι συσκευές θα ενσωµατώνουν ένα ραδιοδέκτη αλλά και
εδικό λογισµικό για να λαµβάνουν και να αποστέλλουν µικρές ποσότητες
δεδοµένων δηµιουργώντας αυτόνοµα αδόµητα δίκτυα.
Μια θεµελιώδης ιδιότητα των δικτύων αισθητήρων είναι η δυναµική τους. Με
το χρόνο, οι κόµβοι βγαίνουν εκτός λειτουργίας καθώς τελειώνει η ενέργειά
τους, υπερθερµαίνονται στον ήλιο, µεταφέρονται από τον αέρα ή τα ρεύµατα,
ή αχρηστεύονται λόγω λαθών στο λογισµικό τους.
Ακόµη και αν η
γεωγραφική θέση των κόµβων παραµείνει σταθερή, το ασύρµατο κανάλι και
συνεπώς η τηλεπικοινωνιακή τοπολογία του δικτύου µπορεί να αλλάξει
εντυπωσιακά λόγω της περιβαλλοντικής επίδρασης στη διάδοση των
ραδιοκυµάτων.
Αυτές οι αλλαγές είναι δύσκολα προβλέψιµες εκ των
προτέρων. Τα παραδοσιακά δίκτυα µεγάλης κλίµακας όπως το Internet
λειτουργούν παρά τις αλλαγές και τις αστοχίες του λογισµικού, εν µέρει επειδή
ο αριθµός ανθρώπων που διαχειρίζονται το δίκτυο έχει αυξηθεί µαζί µε το
µέγεθος του δικτύου. Αντίθετα, µπορεί να υπάρχει ένας µοναδικός αρµόδιος
για χιλιάδες κόµβους σε ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων. Οποιαδήποτε
σχεδίαση όπου κάθε συσκευή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι πρακτική.
Αυτό οδηγεί σε άλλη µία σηµαντική απαίτηση: τα δίκτυα αισθητήρων πρέπει
να προσαρµόζονται από µόνα τους στις αλλαγές στο περιβάλλοντος.
Slide 7 - Τοµείς Εφαρµογών
Όπως λέει χαρακτηριστικά ο William Kaisier, Καθηγητής στο UCLA και
ιδρυτής της Sensoria, «Το Internet άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο
δουλεύουµε µε τους υπολογιστές. Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων θα
αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε καθηµερινά.»
Το πεδίο εφαρµογών των σηµερινών προσπαθειών περιλαµβάνει την
παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος, το σεισµικό έλεγχο και την
επόπτευση των κατασκευών, και τη δηµιουργία περιβαλλόντων εικονικής
πραγµατικότητας.

Slide 8 - Έλεγχος Τεχνικών Κατασκευών
Οι κατασκευές υπόκειται σε µακροπρόθεσµες καταπονήσεις λόγω της
εκτεταµένης ζωής λειτουργίας, διαβρώσεων, τριβών µεταξύ τους και
σεισµικών δυνάµεων. Είναι σηµαντικό να επεκτείνουµε την ενεργή ζωή των
υποδοµών µας µέσω της γνώσης ποιοτικών πληροφοριών για την κατάσταση
και για το υπόλοιπο της ζωή τους.

6

Οι µηχανικοί θα µπορούν να πραγµατοποιούν προληπτικές επισκευές
βασιζόµενοι περισσότερο σε µετρήσεις απόδοσης και λιγότερο σε
προγραµµατισµένες συντηρήσεις. Ποσοτικά στοιχεία θα συµπληρώνουν τους
ποιοτικούς οπτικούς ελέγχους που γίνονται σήµερα.
Το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Berkeley έχει δηµιουργήσει το
διατµηµατικό ερευνητικό κέντρο WEBS που αντικείµενο έρευνας του είναι τα
ασύρµατα ενσωµατωµένα συστήµατα. Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του
WEBS ήταν η τοποθέτηση ασύρµατων αισθητήρων χαµηλού κόστους στην
φηµισµένη γέφυρα Golden Gate στο San Francisco.
Η συγκεκριµένη γέφυρα βρίσκεται σε σεισµική περιοχή υψηλού κινδύνου και
υπόκειται κατά περιόδους σε ισχυρούς ανέµους. Ο στόχος της έρευνας είναι
η παρακολούθηση της δοµικής ακεραιότητας της κατασκευής, ο εντοπισµός
πιθανών ζηµιών σε περίπτωση σεισµού και η καταγραφή της µέγιστης
µετατόπισης της αψίδας και των πύργων κατά τη διάρκεια ανέµων για τον
έλεγχο της κυκλοφορίας.
Η µεταφορά των δεδοµένων γίνεται µε ασύρµατο τρόπο απ’ ευθείας στα
εργαστήρια του WEBS χωρίς να είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρουσία στο
χώρο της γέφυρας.
Slide 9 - Παρακολούθηση Άγριας Φύσης
Στο νησί Great Duck κοντά την ακτή του Maine οι επιστήµονες χρησιµοποιούν
ένα πρότυπο δίκτυο αισθητήρων για να ελέγχουν τις δυσπρόσιτες φωλιές των
θαλασσίων πουλιών.
Αισθητήριοι κόµβοι σε µέγεθος νοµίσµατος τοποθετούνται στις σπηλιές όπου
βρίσκονται οι φωλιές και ελέγχουν συνεχώς µεγέθη όπως η φωτεινότητα, η
θερµοκρασία και η βαροµετρική πίεση.
Οι µετρήσεις αναµεταδίδονται σε τοπικούς υπολογιστές και κατόπιν σε
πραγµατικό χρόνο στο εργαστήριο για την επεξεργασία και την εξαγωγή
συµπερασµάτων.
Οι βιολόγοι παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν για την παρατήρηση των
πουλιών και την προστασία του βιότοπου, µε την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη
παρέµβαση.
Slide 10 - Για µια καλή χρονιά κόκκινου κρασιού
Οι ερευνητές οραµατίζονται έναν "έξυπνο αµπελώνα" όπου οι αισθητήρες θα
ελέγχουν τις θρεπτικές ουσίες σε φυτά και έδαφος, θα κρατούν τις αµπέλους
απαλλαγµένες από τα παράσιτα, θα εντοπίζουν την υγρασία και θα
ειδοποιούν για τις περιοχές που απαιτείται πότισµα.
Επίσης, το πρόγραµµα λαµβάνει πληροφορίες από εκείνους που φροντίζουν
τα αµπέλια, καλλιεργούν το χώµα και µαζεύουν τα σταφύλια, καθώς και
δεδοµένα για τις ανάγκες των ιδιοκτητών των αµπελώνων, των
οινοπαραγωγών και των πωλητών κρασιού.
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Slide 11,12,13 – Μέλλον
Ιατρική: κυκλοφορικά δίκτυα στο αίµα
Βιολογία: Μελέτη οργανισµών και ειδών
Μεταφορές – Ασφάλεια
∆ιαχείριση υδάτων, αποβλήτων, γήινων πόρων
Έξυπνα κτίρια
Slide 14,15 - Κοινωνικές Επιπτώσεις
Όπως όλες οι καινοτόµες τεχνολογίες, έτσι και τα ασύρµατα δίκτυα
αισθητήρων µαζί µε τις νέες ευκαιρίες που φέρνουν, µπορούν να
δηµιουργήσουν και σηµαντικά προβλήµατα στην κοινωνία. Ο έλεγχος µέσω
ενός εκτεταµένου δικτύου αισθητήριων καµερών, παραδείγµατος χάριν,
µπορεί να παράσχει µεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά µε κόστος την απώλεια
µυστικότητας στην προσωπική µας ζωή.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τέτοιων δικτύων ως µέσων ελέγχου για
αντικοινωνικές πράξεις, αλλά και ως µέσων ελέγχου για το πού βρισκόµαστε
και τι κάνουµε ανά πάσα στιγµή.
Μπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι τα δίκτυα αισθητήρων θα έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε και
χρησιµοποιούµε τους δηµόσιους χώρους καθώς και στην µορφή που θέλουµε
να δώσουµε στα περιβάλλοντα της καθηµερινής µας ζωής.
Αυτές οι ανησυχίες πρέπει πιθανώς να εξεταστούν όταν θα σχεδιάζονται τα
πρότυπα για τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς οι ανησυχίες θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε δηµόσιο προβληµατισµό και διάλογο αλλά και µέσα από
την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών τόσο σε σχετικά τεχνικά ζητήµατα
όσο και σε ζητήµατα που άπτονται των κοινωνικών επιστηµών, της δηµόσιας
πολιτικής, ακόµα και της φιλοσοφίας της επιστήµης.
Αυτή τη στιγµή, καθώς έχουµε να κάνουµε µε ένα σχετικά νέο κλάδο, τα
θέµατα είναι µόνο µερικώς κατανοητά. Συνεπώς, απαιτείται µία σε βάθος
ανάλυση των ζητηµάτων δηµόσιας πολιτικής για τις συνέπειες της ανάπτυξης
τεραστίων δικτύων αισθητήρων, η οποία θα οδηγήσει στις κατάλληλες
συστάσεις για την επίλυση των πιθανών προβληµάτων. Στόχος του ΙΠ-ΙΤΕ
και µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι να φέρει αυτά τα
θέµατα στο προσκήνιο της επιστηµονικής κοινότητας και να προτείνει
ορισµένα νέα εργαλεία και απόψεις για τη µελέτη τους.
Slide 16 - Εκπαίδευση: Ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε προόδου
Τέλος δύο λόγια για την ρόλο και την κατάσταση της εκπαίδευσης σε µία
κοινωνία των πληροφοριών.
Είναι κοινός τόπος ότι το επίπεδο απασχόλησης σε µία χώρα συνδέεται
άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα, η οποία δηµιουργεί τον απαραίτητο πλούτο
για τη χρηµατοδότηση νέων θέσεων εργασίας. Αλλά η ανταγωνιστικότητα
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συνδέεται µε την καινοτοµία, η οποία µας επιτρέπει να συµβαδίζουµε µε τις
προόδους στον παγκόσµιο χώρο. Ο φυσικός χώρος όπου θα έπρεπε να
ξεκινούν καινοτόµες ιδέες είναι αυτός της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και
έρευνας.
∆υστυχώς, η εκπαίδευση στη χώρα µας (και στις τρεις βαθµίδες της) αποτελεί
έναν αδύναµο κρίκο στην αλυσίδα της προόδου. Οι αιτίες της επιδείνωσης
του συστήµατος είναι πολλές, σύνθετες, και αλληλένδετες. Περιλαµβάνουν
την λειψή χρηµατοδότηση που επιβάλλει πολυπληθείς τάξεις και ανεπαρκείς
µισθούς δασκάλων, τα αποτυχηµένα πειράµατα και την ασυνέχεια, τη
χαλάρωση των κανόνων και των θεσµών, την έλλειψη πρωτοβουλίας και
οράµατος.
Αλλά τελικά, όλα συνοψίζονται σε ένα βασικό πρόβληµα της κοινωνίας µας:
µια γενική έλλειψη σοβαρού προβληµατισµού για την εκπαίδευση και
σεβασµού του επαγγέλµατος της διδασκαλίας. Το φταίξιµο είναι της πολιτικής
ηγεσίας αλλά και των γονέων και των ίδιων των δασκάλων. ∆υστυχώς, συχνά
οι απαξιωτικές γνώµες είναι πιο ισχυρές όσο πιο υψηλή είναι η
κοινωνικοοικονοµική θέση της οικογένειας που τις εκφράζει.
Αυτή η τάση πρέπει να αντιστραφεί και να βοηθήσουµε όλοι ώστε η
εκπαίδευση στη χώρα µας να γίνει µοχλός ανάπτυξης και πολιτισµού. Την
πορεία προς αυτόν το στόχο µπορούν να στηρίξουν οι τεχνολογίες των
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Το να καταστεί η Τεχνολογία Πληροφοριών από προϊόν της διάνοιας του
έθνους σε ευεργέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος όχι µόνο θα κλείσει έναν
δυναµικό κύκλο, αλλά µπορεί να είναι και ο µόνος τρόπος για να προαχθεί η
καινοτοµία καθώς και η ποιότητα ζωής όλων µας.
Η νέα γενιά και ιδιαίτερα τα παιδιά που βραβεύονται σήµερα µπορούν να
κάνουν αυτό το όραµα πραγµατικότητα!
Σας ευχαριστώ.
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