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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Τι είναι το «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»; Ξέρατε ότι αυτή τη στιγµή που µιλάµε, 
υπάρχουν περισσότερες έξυπνες συσκευές συνδεδεµένες στο διαδίκτυο απ’ότι 
άνθρωποι-χρήστες; Από τα κινητά, τα wearables, και τα GPS µέχρι τις αυτόµατες 
πόρτες, στη ζωή µας µπαίνουν σιγά σιγά τα έξυπνα αυτοκίνητα, τα έξυπνα 
σπίτια και οι έξυπνες πόλεις! Κι όλα αυτές οι συσκευές και οι αυτοµατισµοί 
βασίζονται σε µικροελεγκτές και στοιχεία ροµποτικής όπως το Arduino! Στην 
ενότητα αυτή, θα συνδυάσουµε τις δεξιότητες των ενοτήτων App Inventor και 
Arduino για να ανάψουµε τα φώτα από απόσταση µέσω του κινητού µας 
τηλεφώνου, και θα δούµε τους αυτοµατισµούς που µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε στη δική µας µικρή «έξυπνη πόλη», παίρνοντας µια γεύση από 
τις ατελείωτες δυνατότητες που µας προσφέρει το «∆ιαδίκτυο των 
Πραγµάτων»! 

εκπαιδευτικούς και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που θέλει να 
κάνει τα πρώτα βήµατα γνωριµίας 
στο «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»

• Εισαγωγή στις βασικές
έννοιες του «∆ιαδικτύου των
Πραγµάτων»

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:
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H δραστηριότητα αυτή αποτελεί ένα κεφάλαιο εισαγωγής στην έννοια του 
∆ιαδικτύου των Πάντων και στις δυνατότητες που µπορούµε να αξιοποιήσουµε 
συνδυάζοντας ενσωµατωµένα συστήµατα όπως το App Inventor µε συστήµατα 
ελέγχου, όπως είναι το κινητό µας τηλέφωνο! 

Ο όρος «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων» περιγράφει ένα δίκτυο συνδεδεµένων 
«πραγµάτων»:  Κάθε «κάτοικος» του δικτύου αυτού είναι ένα αντικείµενο µε τη 
δικιά του «διεύθυνση» που έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε συστήµατα 
ελέγχου ή µε τους «γείτονές του» στο δίκτυο, συλλέγοντας και διαµοιράζοντας 
δεδοµένα και κατανέµοντας εργασίες για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού! Τα 
αντικείµενα του ∆ιαδικτύου των Πάντων µπορεί να είναι έξυπνες συσκευές 
(κινητά τηλέφωνα, ψυγεία, πλυντήρια), αισθητήρες (θερµοκρασίας, υγρασίας, 
κ.α.) ετικέτες RFID (όπως τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, οι ηλεκτρονικές κλειδαριές 
ή οι ετικέτες των δροµέων σε ένα µαραθώνιο) ή NFC, συστήµατα εντοπισµού 
GPS και πολλά ακόµα αντικείµενα!

Η έννοια ενός τέτοιου δικτύου «έξυπνων πραγµάτων» είχε ήδη αρχίσει να 
εµφανίζεται από την δεκαετία του 80, όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα αυτόµατα 
ψυγεία πώλησης που ήταν συνδεδεµένα σε δίκτυο. Τα ψυγεία αυτά µπορούσαν 
να στέλνουν πληροφορίες, να αναφέρουν τα αποθέµατά τους σε προϊόντα και 
να ανιχνεύσουν εάν οι νέες προσθήκες ήταν στη σωστή θερµοκρασία ή όχι! Τα 
επόµενα χρόνια οι έξυπνες συσκευές συνέχισαν να εξελίσσονται- ήδη από το 
1994 ο Ρεζά Ράτζι περιέγραψε ένα δίκτυο στο οποίο «µικρά πακέτα δεδοµένων 
επικοινωνούνται σε ένα σύνολο κόµβων, ενσωµατώνοντας και 
αυτοµατοποιώντας τα πάντα, από οικιακές συσκευές ως ολόκληρα 
εργοστάσια». Ο όρος «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων» (Internet of Things) 
πρωτοαναφέρθηκε το 1999 από τον Κέβιν Άστον. Η «πραγµατική» γέννηση του 
∆ιαδικτύου των Πραγµάτων τοποθετείται µεταξύ του 2008 και του 2009, όταν ο 
αριθµός των αντικειµένων που είναι συνδεδεµένα στο ∆ιαδίκτυο ξεπέρασε των 
αριθµό των ανθρώπων-χρηστών! 

Τι είναι το «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων;»

Εκτέλεση δραστηριότητας
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Σήµερα, το «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων περιλαµβάνει δισεκατοµµύρια 
συνδεδεµένες συσκευές και αντικείµενα, και εκτιµάται ότι θα συνεχίσει να 
µεγαλώνει εκθετικά! Η εκρηκτική αύξηση της συνδεσιµότητας µέσω του 
«∆ιαδικτύου των Πραγµάτων» είναι άλλωστε µια από τις «εκθετικές 
τεχνολογίες», τεχνολογίες οι οποίες «διπλασιάζονται σε ισχύ ή επεξεργαστική 
ταχύτητα κάθε χρόνο, ενώ το κόστος τους υποδιπλασιάζεται». Ο όρος αυτός 
δηµιουργήθηκε από τους Peter Diamandis και Ray Kurzweil, πρωτοπόρους 
επιχειρηµατίες και ιδρυτές του Singularity University και χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει τεχνολογίες που αποτελούν τα γρήγορα αναπτυσσόµενα 
εργαλεία του µέλλοντος. Πρόκειται για τεχνολογίες που βασίζονται σε 
ψηφιακή επεξεργασία δεδοµένων και εξελίσσονται µε τα παρακάτω έξι βασικά 
χαρακτηριστικά, τα λεγόµενα 6D’s: 

• «Ψηφιοποίηση» (digitalization) µιας τεχνολογίας επεξεργασίας δεδοµένων-
πρόκειται για το αρχικό στάδιο ανάπτυξης µια εκθετικής τεχνολογίας

• «Εξαπάτηση» (deception): το στάδιο στο οποίο µια τεχνολογία µπορεί να
θεωρείται επουσιώδης, χωρίς πρακτική εφαρµογή, ωστόσο συνεχίζει να
αναπτύσσεται µέχρι που να αναδειχθεί η πραγµατική της αξία (για παράδειγµα
τα drones)

• «∆ιασπαστική καινοτοµία» (disruption): η τεχνολογία εφαρµόζεται
ανανεώνοντας µια υπάρχουσα βιοµηχανία (ένα παράδειγµα αποτελούν οι
εφαρµογές ταξί που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν οι
µεταφορές!

• «Αποκοστολόγηση» (demonetization): η τεχνολογία αφαιρεί την ανάγκη
αγοράς ενός προϊόντος, όπως για παράδειγµα η ψηφιακή φωτογραφία
εξαφάνισε την ανάγκη για φωτογραφικό φιλµ

• «Αποϋλοποίηση» (dematerialization): η τεχνολογία αντικαθιστά φυσικά
εργαλεία µε ψηφιακές εφαρµογές, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι µια
συσκευή GPS, µια εγκυκλοπαίδεια, ένα ραδιόφωνο/κασετόφωνο, µια

Το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων, µια «εκθετική τεχνολογία»
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φωτογραφική µηχανή και κάµερα έχουν όλα συµπυκνωθεί σε µια και µόνο 
συσκευή, το κινητό τηλέφωνο

• «∆ηµοκρατικοποίηση» (democratization): Με τη µείωση του κόστους, όλο
και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στην εκθετική τεχνολογία.
Για παράδειγµα, το κόστος της 3D εκτύπωσης µειώθηκε 400 φορές µέσα σε 7
επτά χρόνια, το κόστος των drones µειώθηκε 143 φορές από το 2010 στο
2016 ενώ, εντυπωσιακά, η αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώµατος είναι
έως και 10.000 φορές φθηνότερη σήµερα απ’ότι το 2009

Στην κατηγορία των «εκθετικών τεχνολογιών» ανήκουν και άλλες τεχνολογίες 
που γνωρίζουµε στις εκπαιδευτικές µας ενότητες, όπως είναι η Επιστήµη των 
Πολιτών, τα big data (µεγάλα δεδοµένα), η επαυξηµένη και εικονική 
πραγµατικότητα (virtual και augmented reality) και η ροµποτική. Και πολλές 
ακόµα τεχνολογίες που γίνονται σιγά σιγά µέρος της καθηµερινής µας ζωής, 
όπως είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), η «προσθετική κατασκευή» 
(additive manufacturing) η γνωσιακή και κβαντική πληροφορική και η συνθετική 
βιολογία.  

Πλέον, το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (µε την έννοια των αντικειµένων ή 
συσκευών που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους και µε κεντρικούς κόµβους 
ελέγχου) βρίσκει εφαρµογές σε κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής. Οι 
εφαρµογές του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις 
βασικές κατηγορίες:ιδιωτικές, εµπορικές, βιοµηχανικές και εφαρµογές 
υποδοµών. 

Στην κατηγορία των «ιδιωτικών» εφαρµογών ανήκουν εφαρµογές 
αυτοµατισµού των «έξυπνων σπιτιών»: Σε ένα έξυπνο σπίτι µπορεί µια έξυπνη 
συσκευή (όπως το κινητό µας τηλέφωνο) να ελέγχει τα φώτα, τη θέρµανση, το 
σύστηµα ασφαλείας ή άλλες αυτόµατες ηλεκτρονικές συσκευές. Μια βασική 
εφαρµογή ενός έξυπνου σπιτιού αποτελεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ ή ηλικιωµένων 
ατόµων, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες προσβασιµότητας όπως η αναγνώριση 

Εφαρµογές του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων



Εκτέλεση δραστηριότητας 

φωνής ή η χρήση αισθητήρων που ειδοποιούν σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης όπως η απώλεια αισθήσεων. 

Συστήµατα που βασίζονται σε συσκευές του «∆ιαδικτύου των Πραγµάτων» 
έχουν ήδη εφαρµοστεί σε µαζική, «εµπορική» κλίµακα: το λεγόµενο «∆ιαδίκτυο 
των Ιατρικών Πραγµάτων» περιλαµβάνει τις συσκευές που υποστηρίζουν την 
παροχή ιατρικής περίθαλψης, µέσω της ανάλυσης, καταγραφής, και 
αποθήκευσης ιατρικών δεδοµένων µέσω αισθητήρων και άλλων συστηµάτων 
καταγραφής. Σε ένα νοσοκοµείο, για παράδειγµα, αισθητήρες καρδιακού 
παλµού ή πίεσης καταγράφουν αυτόµατα την πορεία του ασθενούς και µπορεί 
να ειδοποιούν σε περίπτωση κινδύνου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης 
και συσκευές εξ αποστάσεως ιατρικής παρακολούθησης, συστήµατα 
ειδοποίησης σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, αλλά και εφαρµογές 
ιδιωτικής χρήσης, όπως τα έξυπνα ρολόγια (wearables) που καταγράφουν 
καρδιακούς παλµούς και άλλα δεδοµένα. Το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος πολλών βιοµηχανιών, όπως είναι τα συστήµατα 
µεταφορών και συγκοινωνιών: Από τα ίδια τα οχήµατα, µέχρι τα «έξυπνα 
φανάρια» που ελέγχουν την κίνηση µε βάση δεδοµένα που λαµβάνουν από 
διάφορους αισθητήρες (όπως ένα κουµπί σε µια διάβαση πεζών) µέχρι τα 
αυτόµατα διόδια, τα έξυπνα πάρκινγκ και πολλά άλλα συστήµατα ασφαλείας 
και ελέγχου.

Στη βιοµηχανία, το διαδίκτυο των Πραγµάτων περιλαµβάνει όλα τα ψηφιακά 
συστήµατα ελέγχου που διασφαλίζουν την ορθή και ασφαλή λειτουργία µιας 
γραµµής παραγωγής µέσω συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων από συσκευές 
και αισθητήρες. Ένα παράδειγµα είναι οι προβλέψεις ασφαλείας- µέσω 
ανάλυσης δεδοµένων, µια εφαρµογή IoT µπορεί να «προβλέψει» πότε ένα 
εξάρτηµα πρέπει να αντικατασταθεί λόγω φυσικής φθοράς, αυξάνοντας την 
ασφάλεια και την απόδοση της συντήρησης. Εφαρµογές του ∆ιαδικτύου των 
Πραγµάτων µπορούν επίσης να διευκολύνουν και την αγροτική παραγωγή, 
µέσω της χρήσης αισθητήρων θερµοκρασίας, βροχόπτωσης, υγρασίας, 
ταχύτητας του ανέµου, σύστασης του εδάφους κ.α. Τα δεδοµένα που 
συλλέγονται από όλες αυτές τις συνδεδεµένες συσκευές µπορούν να 
οδηγήσουν στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής, στη σωστή λήψη 
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αποφάσεων για τη βελτίωση ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής, την 
ελαχιστοποίηση κινδύνου και τη µείωση των απαιτούµενων πόρων.

Τέλος, αντικείµενα που ανήκουν στο «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων» 
χρησιµοποιούνται και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ασφαλείας 
υποδοµών όπως είναι γέφυρες, σιδηροδροµικές γραµµές και αιολικά πάρκα. 
Κατάλληλοι αισθητήρες µπορούν, για παράδειγµα, να παρακολουθούν για 
δοµικές αλλαγές ή την κατάσταση µιας γέφυρας, µειώνοντας τον κίνδυνο 
ατυχήµατος, ή να χρησιµοποιούν δεδοµένα που συλλέγονται για να 
προγραµµατίζονται πιο αποδοτικά διαδικασίες συντήρησης. 

Εφαρµογές του «∆ιαδικτύου των Πραγµάτων» σε µαζική κλίµακα 
χρησιµοποιούνται ήδη σε πόλεις όπως είναι το Σανταντέρ, στην Ισπανία, που 
διαθέτει τη δική της «εφαρµογή έξυπνης πόλης» που έχει πάνω από 18.000 
χρήστες. Η εφαρµογή αυτή ενσωµατώνει δεδοµένα από πάνω 10.000 
αισθητήρες, εξυπηρετώντας υπηρεσίες όπως η εύρεση πάρκινγκ, ο έλεγχος 
περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά αποτελεί και ψηφιακή ατζέντα πολιτιστικών 
και άλλων γεγονότων.

Πλέον, το διαδίκτυο των πραγµάτων είναι στα χέρια µας! Χρησιµοποιώντας 
τεχνολογίες προγραµµατισµού όπως το Arduino και πλατφόρµες δηµιουργίας 
εφαρµογών όπως το App Inventor, µπορούµε κι εµείς να προγραµµατίσουµε τις 
δικές µας έξυπνες συσκευές που συνδέονται στο «∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»: 
Από λαµπάκια που αναβοσβήνουµε από απόσταση µέσω του κινητού µας 
τηλεφώνου µέχρι µια γλάστρα που ποτίζεται µόνη της όταν στεγνώνει, ένα 
έξυπνο θερµοκήπιο που ανταποκρίνεται στις καιρικές συνθήκες, έξυπνα 
φανάρια που λύνουν το κυκλοφοριακό πρόβληµα της περιοχής µας, και πολλές 
ακόµα εφαρµογές που µπορούν να µας...λύσουν τα χέρια! Οι δυνατότητες είναι 
ατελείωτες- ποιός ξέρει τι µας επιφυλάσσει το µέλλον!

Το µέλλον του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων
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