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Πεξίιεςε 

 

Δπαίζζεηεο νκάδεο αηόκσλ όπσο νη ειηθησκέλνη ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηηο νπνίεο δελ 

κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ κόλνη ηνπο θαη λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη. Η εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο βνεζάεη ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ έμππλνη ρώξνη γύξσ από ηα άηνκα 

κέζα ζηνπο νπνίνπο λα κπνξνύλ άηνκα απηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ λα δνπλ 

έρνληαο ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα ρσξίο λα είλαη αλαγθαίνο θαη θάπνηνο άιινο 

άλζξσπνο. Απηνί νη έμππλνη ρώξνη απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν ζπζθεπώλ θαη 

αηζζεηήξσλ νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη ιακβάλνληαο 

απνθάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ αλάινγα κε ην εξέζηζκα πνπ 

έρνπλε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί όκσο έλαο ηέηνηνο ρώξνο θαη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

επειημία κε όια ηα είδε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη όινπο ηνπο ηύπνπο πνπ 

απηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ είλαη αλαγθαία ε πινπνίεζε ελόο ελδηάκεζνπ 

ινγηζκηθνύ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο, ηηο αλαγθαίεο 

δηεπαθέο θαη ηα απαξαίηεηα πξσηόθνιια. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  θα Βέξα 

ηαπξνπιάθε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. 

 

Δπίζεο εθθξάδσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηε γπλαίθα κνπ, ζηνπο γνλείο 

κνπ θαη ζηελ αδειθή κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Δηζαγσγή 

1.1 Γπζθνιίεο ζηε θαζεκεξηλόηεηα 

Όζν νη θνηλσλίεο αλαπηύζζνληαη θαη νη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

απμάλνληαη ν βαζκόο πνιππινθόηεηαο ηεο δσήο ηνπ θάζε αλζξώπνπ γίλεηαη 

κεγαιύηεξνο. Κάζε κέξα ν άλζξσπνο πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη κε δηάθνξεο 

ζπζθεπέο κε ζθνπό λα θάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή λα πάξεη θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Έηζη άηνκα όπσο νη ειηθησκέλνη ή ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζην λα ζπκνύληαη όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα θάλνπλ ή ζην λα κπνξνύλ λα πάξνπλ θάπνηα απόθαζε ή αθόκα θαη 

όηαλ ζα ηνπο παξνπζηαζηεί θάπνηα δπζθνιία λα κπνξνύλ λα εηδνπνηήζνπλ 

θάπνηνλ ηξίην γηα λα ηνπο βνεζήζεη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα άηνκα απηώλ ησλ 

θαηεγνξηώλ λα κελ κπνξνύλ λα δνπλ απηόλνκα ζην ρώξν ηνπο θαη λα 

αλαγθάδνληαη λα δήζνπλ ζηνλ ρώξν ηνπο ή ζε θάπνηνλ άιιν ρώξν πάληα κε ηελ 

παξνπζία θάπνηνπ αθόκα αηόκνπ πνπ ζα έρεη ηελ επίβιεςή ηνπο.  

 

1.2 Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο 

ε απηό κπνξεί λα δνζεί ιύζε αλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζε 

ζηηγκή ν άλζξσπνο απνθηήζεη «επθπΐα».  Λέγνληαο επθπΐα ελλννύκαη λα κπνξεί 

ην πεξηβάιινλ λα «παίξλεη» απνθάζεηο ή λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη θξίζηκα ηόζν γηα ιόγνπο πγείαο όζν θαη γηα ιόγνπο 

νηθνινγίαο, νηθνλνκίαο θαη απινπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.   
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Ιδηαίηεξα θάπνηεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο όπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο ή νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ κία πην αζθαιή θαη 

απινπνηεκέλε θαζεκεξηλόηεηα. Θα κπνξνύλ λα έρνπλ ζπλέρεηα βνήζεηα από ηνλ 

ίδην ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαη ηελ εθάζηνηε ζηηγκή θαη δελ ζα έρνπλ 

αλάγθε νπσζδήπνηε ηελ παξνπζία θάπνηνπ αθόκα αηόκνπ ζε απηόλ. 

 

1.3 Οξγάλσζε θεηκέλνπ 

Η πιήξεο πεξηγξαθή θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

«έμππλσλ ρώξσλ» παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 2. Σν Κεθάιαην 3 αλαθέξεηαη 

ζηελ βνήζεηα πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ απηνί νη ρώξνη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο αηόκσλ. ην θεθάιαην 4 αλαπηύζζεηαη ε αλάγθε ύπαξμεο ηνπ middleware 

θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη. Οη πινπνηεκέλεο εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 5. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Smart Spaces 

2.1 Οξηζκόο 

Με ηνλ όξν smart space νξίδνπκε όινπο ηνπο θπζηθνύο ρώξνπο κέζα ζηνπο 

νπνίνπο κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ δπλακηθά πνιιαπιέο ζπζθεπέο κε πνιινύο 

ρξήζηεο έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε ζθνπό λα 

δξνπλ θαηάιιεια ζύκθσλα κε θάπνηα πξνδηαγεγξακκέλα ζελάξηα θαη λα 

παξάγνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο (1). 

 

2.2 Υξεζηκόηεηα 

Οη «επθπήο» ρώξνη είλαη ρξήζηκνη ηόζν γηα ιόγνπο αζθάιεηαο όζν θαη γηα 

ιόγνπο πγείαο, νηθνινγίαο, νηθνλνκίαο θαη απινπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ 

αλζξώπνπ. Μπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θαπλό θαη λα ελεκεξώζνπλ θαηεπζείαλ ηελ 

ππξνζβεζηηθή ή λα εληνπίζνπλ όηη θάπνην κάηη ηεο θνπδίλαο είλαη αλακκέλν 

ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πξνθαλήο ιόγνο έηζη ώζηε λα βνεζάλε ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ αηόκνπ ή ησλ αηόκσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν εθείλε ηε ζηηγκή. Αθόκε 

κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ ηελ απόηνκε αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη 

λα δηακνξθώζνπλ αλάινγα ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ ώζηε απηή λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλε ώζηε λα κελ έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ αηόκσλ (2). 

Έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κελ θάλνπλ άζθνπε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

αλακκέλα θώηα ζε δσκάηηα πνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο ώζηε λα βνεζνύλ ζην 
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θνκκάηη ηεο νηθνινγίαο αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο ηαπηόρξνλα. Αθόκα κπνξνύλ λα 

πιεξνθνξνύλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πιηθέο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ ώζηε ην άηνκν λα 

κελ πξνβαίλεη ζε πεξηηηά έμνδα. Πξόζζεηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απινπνηνύλ 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηνύο κε πνιινύο 

ηξόπνπο όπσο ην απηόκαην άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ εζσηεξηθώλ πνξηώλ ή ησλ 

παηδνπξηώλ, ησλ θώησλ ή ηεο ηειεόξαζεο, κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηδήζεσλ ή ηελ εηδνπνίεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (3).   

 

2.3 Υαξαθηεξηζηηθά 

Γηα λα είλαη θάπνηνο θπζηθόο ρώξνο «έμππλνο» ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό όκσο είλαη λα κπνξεί ν ρώξνο 

λα παίξλεη απνθάζεηο ζύκθσλα κε θάπνηα ζελάξηα κε ηα νπνία έρεη ξπζκηζηεί. 

Αληιώληαο δειαδή πιεξνθνξίεο από ηηο ζπζθεπέο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ θαη 

ειέγρνληαο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε, λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

ρσξίο λα κεζνιαβήζεη θάπνηνο αλζξώπηλνο παξάγνληαο. Γηα λα γίλεη απηό ζα 

πξέπεη λα απνηειείηαη από ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

κνηξάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηέο ζπιιέγνπλ θαζώο επίζεο θαη λα κνηξάδνπλ 

ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ (4). Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό 

δειαδή είλαη λα κπνξνύλ νη ζπζθεπέο λα επηθνηλσλνύλ κέζα ζε απηό ην ρώξν 

κεηαμύ ηνπο.  
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2.4 Λεηηνπξγίεο 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη ηδηόηεηεο πνπ ζα έρεη ν έμππλνο ρώξνο. Θα 

πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή εηζέιζεη ζην ρώξν 

απηόκαηα, λα ειέγμεη αλ απηή ε ζπζθεπή έρεη δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ρώξνπ θαζώο επίζεο θαη λα ηελ γλσξίζεη 

ζηηο ππόινηπεο ζπζθεπέο ηνπ ρώξνπ (5).  Έηζη όηαλ κία λέα ζπζθεπή βξεζεί κέζα 

ζην ρώξν απηό ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο ην θεληξηθό ζεκείν ηνπ 

ρώξνπ, λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη απηή ε ζπζθεπή θαη λα ηελ 

θάλεη δηαζέζηκε ζηηο ππόινηπεο ζπζθεπέο ηνπ ρώξνπ ώζηε απηέο λα κπνξέζνπλ 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηηο λέαο ζπζθεπήο (6). 

Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηελ λέα ζπζθεπή λα κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ρώξνπ ή κέξνο απηώλ 

(4). Βαζηθή ηδηόηεηα δειαδή είλαη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε νπνηαδήπνηε λέα 

ζπζθεπή λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο ππόινηπεο. Αληίζηνηρα θαη όηαλ κία ζπζθεπή 

απνρσξήζεη από απηόλ ηνλ ρώξν ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη νη ππόινηπεο 

ζπζθεπέο όηη νη δπλαηόηεηεο πνπ είρε ε ζπζθεπή θαη ηηο κνίξαδε ζηηο ππόινηπεο 

δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο. Μία αθόκε ηδηόηεηα ηνπ έμππλνπ ρώξνπ είλαη ε 

εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ πνπ θάλεη θάπνηνο ρξήζηεο κε ηε ρξήζε 

θάπνησλ ζπζθεπώλ. Έηζη όηαλ μαλαβξεζεί ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ν ρξήζηεο αθόκα 

θαη λα κελ έρεη ξπζκηζηεί από πξηλ θάπνηα πξνηεηλόκελε ελέξγεηα ώζηε λα 

εθηειεζηεί, ν έμππλνο ρώξνο έρεη ηελ επθπΐα ώζηε λα δξάζεη θαηάιιεια κόλνο 

ηνπ. Απηή ε δξάζε κπνξεί λα είλαη από κία απιή εηδνπνίεζε κέρξη ηελ θιήζε 

θάπνηνπ άιινπ εμεηδηθεπκέλνπ αηόκνπ γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα. 
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2.5 Γνκή 

Η δνκή ηνπ έμππλνπ ρώξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεη 

ηελ νκαιή, αζθαιή θαη άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ απηόο 

ν ρώξνο ζέιεη λα θαιύςεη κπνξεί λα δνζεί πεξηζζόηεξν βάξνο ζε θάπνηα από 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Ο έμππλνο ρώξνο ζα έρεη έλαλ θεληξηθό εμππεξεηεηή ν 

νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα πξνθαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο 

πνπ ζα γίλνπλ εληόο ηνπ ρώξνπ θαη ηεο απνζήθεπζεο όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

παξάγνληαη από ηηο ππόινηπεο ζπζθεπέο ηνπ ρώξνπ ώζηε λα ηηο αμηνπνηήζεη γηα 

ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Οη ππόινηπεο ζπζθεπέο ζα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο ώζηε λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο αιιά δελ ζα κπνξνύλ λα 

εθηειέζνπλ θάπνηα ελέξγεηα ρσξίο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θεληξηθό 

εμππεξεηεηή (4). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. Αλαγθαηόηεηα Smart Spaces 

3.1 Αλαγθαηόηεηα 

Θα εμεηάζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία έλαο έμππλνο ρώξνο κπνξεί 

λα δώζεη ιύζε ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

θάπνηεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο αλζξώπσλ. 

 

3.2 Ηιηθησκέλα Άηνκα 

Σα πεξηζζόηεξα ειηθησκέλα άηνκα έρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα κλήκεο. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα κλήκεο έρνπλ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα θεύγνπλ από ην 

ζπίηη ρσξίο λα θάλνπλ θάπνηεο θξίζηκεο ελέξγεηεο (7). Πνιιέο θνξέο μερλάλε ηα 

θιεηδηά ηνπο, ηα θάξκαθα ηνπο, ηα θώηα αλνηρηά, ηελ θνπδίλα ή ηνλ ζεξκνζίθσλα 

αλνηρηό ή ηα θαινξηθέξ ζβεζηά . Έηζη ζα κπνξνύζε ην ζπίηη λα θάλεη όινπο 

απηνύο ηνπο ειέγρνπο ώζηε λα κπνξεί λα ελεκεξώζεη όηη δελ έρνπλ γίλεη νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα κπνξεί λα αλαρσξήζεη ην άηνκν από ην ζπίηη. 

Δπίζεο πνιιά αηπρήκαηα πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ειηθησκέλα άηνκα έρνπλ 

σο αηηία θάπνηα πηώζε ζην έδαθνο. Όηαλ απηά ηα άηνκα βξίζθνληαη κόλα ηνπο 

ζην ρώξν ζηνλ νπνίν έπεζαλ, δελ κπνξνύλ λα θαιέζνπλ θάπνηα βνήζεηα δηόηη δελ 

κπνξνύλ εύθνια λα θηλεζνύλ. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο έλα ζύζηεκα ην νπνίν ζα 

αληρλεύεη ηηο εθάζηνηε ζέζεηο ηνπ αηόκνπ κέζα ζην ρώξν θαη ζα θαηαιαβαίλεη 

πόηε απηό βξίζθεηαη ζε κία κε θπζηνινγηθή ζέζε ώζηε λα κπνξεί λα θαιέζεη 
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θάπνηα εμσηεξηθή βνήζεηα ζα ήηαλ κία πνιύ απνηειεζκαηηθή ιύζε ζε απηό ην 

πξόβιεκα. Αθόκε ζα κπνξνύζε ν ρώξνο λα θαιέζεη εμσηεξηθή βνήζεηα κε 

θάπνηα ερεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα. 

 

3.3 Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. Άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαξνηζάθη γηα λα 

κεηαθηλεζνύλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα κεηαθηλεζνύλ κέζα ζην ζπίηη ηνπο 

ιόγν ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ. Δπηπξόζζεηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηα 

ηδηαηηεξόηεηα ζηα άλσ άθξα δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πνιιέο ελέξγεηεο 

πνπ ζα ήζειαλ ζην ρώξν ηνπο ή ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Μία ιύζε ζην πξόβιεκα 

απηό ζα ήηαλ ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαλ λα κπνξνύζε λα 

πξαγκαηνπνηνύζε θάπνηεο ελέξγεηεο απηόκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε δηθή ηνπο 

θίλεζε. Θα κπνξνύζαλ νη εζσηεξηθέο πόξηεο λα αλνίγνπλ απηόκαηα όηαλ ην 

άηνκν πιεζηάζεη, ε εμσηεξηθή πόξηα λα ηαπηνπνηεί από κία θάκεξα ην άηνκν θαη 

λα μεθιεηδώλεη θαη λα αλνίγεη ηελ εμσηεξηθή πόξηα, νη ιάκπεο λα αλνίγνπλ 

απηόκαηα αιιά θαη ην θηλεηό ηειέθσλν λα ηνλ ελεκεξώλεη πξνο πνηα θαηεύζπλζε 

είλαη ε πύιε ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ πξέπεη λα πάεη ή ην θαηάζηεκα ηξνθίκσλ γηα 

λα αγνξάζεη θάπνηα πξντόληα. 
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3.4 Άηνκα κε πξνβιήκαηα Όξαζεο 

Άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο έρνπλ ζνβαξό πξόβιεκα όηαλ βξίζθνληαη ζε 

ρώξνπο πνπ ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο. ε ρώξνπο όπσο ηα νύπεξ Μάξθεη 

πνπ έρνπλ πνιιά πξντόληα, δπζθνιεύνληαη δηόηη δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ πνπ 

είλαη ην θάζε πξντόλ θαη πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ην 

αγνξάζνπλ. Σα ίδηα άηνκα έρνπλ πξόβιεκα ζην ζπίηη ηνπο όηαλ δελ κπνξνύλ λα 

δηαθξίλνπλ αλ θάπνην κάηη ηεο θνπδίλαο είλαη αλνηρηό ή αλ έρεη θηάζεη ε ώξα γηα 

λα πάξνπλ θάπνην θάξκαθν. Λύζε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα ήηαλ αλ  ν ρώξνο 

όπσο ην νύπεξ Μάξθεη κπνξνύζε λα αιιειεπηδξάζεη κε θάπνηα ζπζθεπή πνπ 

ζα είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο απηά ηα άηνκα θαη λα ηα πιεξνθνξήζεη αθνπζηηθά 

κπξνζηά από πνηα πξντόληα βξίζθνληαη ή αλ ην ζπίηη ηνπο ελεκέξσλε κε 

παξόκνην ηξόπν όηη  θάπνην κάηη είλαη αλνηρηό ή όηη έθηαζε ε ώξα γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. 

 

3.5 Άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο 

Σα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε αιιά δελ είλαη ηόζν 

ζνβαξή ε θαηάζηαζή ηνπο, ώζηε λα απαηηείηαη ε παξακνλή ηνπο ζην λνζνθνκείν, 

ρξεηάδεηαη λα  παξαθνινπζνύληαη ηαθηηθά θάπνηα ηαηξηθά ηνπο ζηνηρεία, ώζηε αλ 

θξηζεί ζθόπηκν λα κεηαθεξζνύλ ζε λνζνθνκείν (8). Έηζη ζα κπνξνύζαλ λα 

κεηξάλε θάπνηεο ηηκέο κε θάπνηα ηαηξηθά όξγαλα θαη ν ρώξνο ηνπο αλ έθξηλε, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο, ζθόπηκν όηη ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζα ελεκέξσλε ηελ αληίζηνηρε ηαηξηθή κνλάδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. Middleware 

4.1 Οξηζκόο 

Σν middleware είλαη έλαο επξύο όξνο πνπ θαιύπηεη όια ηα θαηαλεκεκέλα 

ινγηζκηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο πειαηώλ θαη 

δηαθνκηζηώλ. ε έλα έμππλν ρώξν ην middleware ζα είλαη ε «θαξδηά» ηνπ 

ινγηζκηθνύ αθνύ πάλσ ζε απηό ζα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί όιν ην ππόινηπν 

ζύζηεκα. Απηό ζα παξέρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα έρεη ν έμππλνο ρώξνο ώζηε 

λα κπνξνύλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ νη επηκέξνπο ζπζθεπέο. (9)

 

Δηθόλα 4-1 : Γνκή ινγηζκηθνύ έμππλνπ ρώξνπ (9) 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ είλαη λα : 
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 Παξέρεη δηαθάλεηα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο ε δηαθάλεηα ηνπνζεζίαο, 

δηαθάλεηα πξόζβαζεο ή δηαθάλεηα απνηπρίαο 

 Παξέρεη πςεινύ επηπέδνπ δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνύ  

 Παξέρεη έλα ζύλνιν πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ όπσο νη ππεξεζίεο 

γεγνλόησλ, αζθαιείαο, ζπλαιιαγώλ 

 

4.2 Η αλαγθαηόηεηα ηνπ middleware 

Μέζα ζε έλαλ «έμππλν» ρώξν ζα ζπλππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ζπζθεπέο. πζθεπέο όπσο νη ηειενξάζεηο, ηα πιπληήξηα, νη ειεθηξηθέο θνπδίλεο, 

ηα θιηκαηηζηηθά, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη δηάθνξνη 

αηζζεηήξεο, νη ιάκπεο θσηηζκνύ, νη θάκεξεο ή ηα ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ έλα κεγάιν θαη δηαθνξεηηθό πιήζνο ηερλνινγηώλ.  Δίλαη πάξα πνιύ 

δύζθνιν ινηπόλ λα πινπνηεζνύλ εθαξκνγέο γηα λα επηθνηλσλνύλ νη ζπζθεπέο κε 

όινπο ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο ελώ ην πξόβιεκα γίλεηαη αθόκα εληνλόηεξν 

όηαλ ζα πξνζηεζνύλ ζην ρώξν ζπζθεπέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο.  

Ο ζθνπόο ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ είλαη λα θξύςεη ηελ πνιππινθόηεηα 

θαη λα γεθπξώζεη ηελ εηεξνγέλεηα κηαο θαηαλεκεκέλεο ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο 

θαζώο θαη ηνλ εθαξκνγώλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηή. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη λα 

απινπνηήζεη θαη λα παξέρεη βειηηζηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο αλάπηπμεο γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη λα ππνζηεξίμεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο όπσο ε αζθάιεηα θαη ε 

αλνρή ζθαικάησλ.  
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Δλδηάκεζν ινγηζκηθό κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό πνπ απνηειεί 

ην επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο αλάκεζα ζηελ θαηαλεκεκέλε ππνδνκή θαη ζηηο 

εθαξκνγέο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ.  

 

4.3 Σερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

Οη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηέηνησλ «έμππλσλ» ζπηηηώλ είλαη πάξα πνιιέο. Σερλνινγίεο όπσο ηα tcp, udp, 

web services, xml, java, upnp, dpws, soap,… , είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα κία ηέηνηα πινπνίεζε (10). Η θάζε ηερλνινγία έρεη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ δηάθνξνη ζπλδπαζκνί απηώλ ησλ 

ηερλνινγηώλ αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα πεηύρεη ε θάζε πινπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. Τινπνηεκέλεο Δθαξκνγέο 

5.1 Τινπνηεκέλα Middleware 

ήκεξα ππάξρνπλ πινπνηεκέλα ελδηάκεζα ινγηζκηθά γηα ηελ δεκηνπξγία 

έμππλσλ ρώξσλ όπσο ην Persist θαη ην Hydra. Καη ηα δύν ινγηζκηθά θάλνπλ 

ρξήζε ησλ πην ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ώζηε λα πεηύρνπλ ηελ κέγηζηε 

δηαζπλδεζηκόηεηα θαη ηε κέγηζηε επειημία. ηηο επόκελεο ελόηεηεο γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δύν απηώλ πινπνηήζεσλ ,ησλ ηερλνινγηώλ πνπ απηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ θαζώο θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη 

ε θάζε κία. 

 

5.2 PERSIST  

5.2.1 Πξνζέγγηζε Smart Space 

Η πιαηθόξκα Persist ( Personal Self-Improving Smart Space ) νξίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ έμππλνπ ρώξνπ σο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ κέζα ζε έλαλ δπλακηθό 

ρώξν από ζπζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ, όπνπ ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

αλήθνπλ, ειέγρνληαη ή δηαρεηξίδνληαη από έλα κεκνλσκέλν ρξήζηε ή από έλα 

νξγαληζκό. (11)  

Ο έμππλνο ρώξνο ζα έρεη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαζώο επίζεο θαη ηε 

δπλαηόηεηα λα βειηηώλεηαη ζπλερώο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπιιέγεη. Δπίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε ζε έλα επξύ θάζκα 
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δξαζηεξηνηήησλ , από ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ζην πεξηβάιινλ ή ηελ 

εθηέιεζε πνιύπινθσλ ελεξγεηώλ ππνζηήξημεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ , όιεο κε 

βάζε ηα ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ , ην πιαίζην πιεξνθόξεζεο θαη ηνλ κεραληζκό 

κάζεζεο.  

Μία πιαηθόξκα Persist βαζίδεηαη ζε έλα πξνζσπηθό δίθηπν πνπ 

απνηειείηαη από κία κεγάιε γθάκα ζπζθεπώλ.  Η ηθαλόηεηα ηνπο λα 

επηθνηλσλνύλ κε άιινπο έμππλνπο ρώξνπο ζα ηνπο επηηξέςεη λα πξνζαξκόδνληαη 

ζην πεξηβάιινλ απηόκαηα, λα ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο νκάδαο ώζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ. 

 

5.2.2 Αξρηηεθηνληθή 

Η πιαηθόξκα Persist αθνινπζεί κία ζελαξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε όπνπ κηα 

ζεηξά απαηηήζεσλ θαη πεξηπηώζεσλ ρξήζεσλ νδεγνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο πιαηθόξκαο. (11)  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ππνζηεξίδεη ε αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθόξκαο είλαη : 

 Θα έρεη επίθεληξν ηνλ ρξήζηε. Θα πξέπεη λα ηνλ ππνζηεξίδεη κέζα 

ζηνλ ρώξν θαη λα αληαπνθξίλεηαη δπλακηθά ζηηο αιιαγέο πνπ 

γίλνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ. 

 Θα παξέρεη βνήζεηα ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ αιιά 

δελ ζα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαιύηεξα από εηδηθέο 

«ηξίηεο» εθαξκνγέο εληόο ηνπ ρώξνπ.  

 



Μελέςη για ςη υοήρη σπηοεριξρςοετώμ ςευμξλξγιώμ εμδιάμερξσ λξγιρμικξύ 
(service oriented middleware technologies) 

ρςημ αμάπςσνη ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ σπηοεριώμ ρε εστσή πεοιβάλλξμςα 
(smart spaces) 

 
 21 

 

 Θα είλαη αλνηθηή θαη επεθηάζηκε. Θα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηώλ 

ζην πιαίζην ηνπ ππξήλα. 

 Θα είλαη όζν πην απιή γίλεηαη ζηελ ρξήζε. Γελ ζα απαηηεί από 

νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή λα γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ππξήλα πξνθεηκέλνπ λα θάλεη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

απηώλ.  

 Να είλαη επέιηθηε ώζηε λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο 

πινπνηήζεηο ηόζν ζε ζηαζεξνύο όζν θαη ζε θηλεηνύο έμππλνπο 

ρώξνπο ώζηε λα απνθηήζεη κηα επξύηεξε εθαξκνγή. 

Απηή ε αξρηηεθηνληθή αθνινπζεί κία πξνζέγγηζε κε επίπεδα θαη κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί είηε σο ζύλνιν είηε σο κέξνο απηνύ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

πόξνπο ηηο θάζε ζπζθεπήο εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Persist απνηειείηαη από πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

όπνπ ην θάζε έλα νξίδεη έλα θαιά θαζνξηζκέλν ηκήκα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ 

έμππλνπ ρώξνπ. 

Σν επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ δηάηαμε ησλ επηπέδσλ : 
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Δηθόλα 5-1 : Γηάηαμε επηπέδσλ πιαηθόξκαο Persist (11) 

  

 Επίπεδο 1 : Devices 

Απηό ην επίπεδν απνηειείηαη από όιεο ηηο ζπζθεπέο. Οη ζπζθεπέο απηέο 

αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζηηθή ηνπο ηζρύ αιιά θαη ηηο δηθηπαθέο ηνπο 

δπλαηόηεηεο κπνξνύλ είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νιόθιεξν ηνλ έμππλν 

ρώξν ή κέξνο απηνύ ή απιά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο ππόινηπεο 

ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηόλ. 

πζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζε απηό ην επίπεδν είλαη : 
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o Γηαθνκηζηέο : Αλεμάξηεηνη ππνινγηζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηώλ. 

o Φνξεηνί Τπνινγηζηέο 

o Κηλεηά Σειέθσλα 

o Αηζζεηήξεο : πζθεπέο πνπ κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ κία 

θπζηθή πνζόηεηα θαη κεηαηξέπνπλ ηε κέηξεζε ζε έλα 

ζήκα ώζηε λα κπνξεί λα δηαβαζηεί από θάπνηα άιιν 

όξγαλν. Δίλαη δπλαηόλ αηζζεηήξεο λα ελζσκαηώλνληαη 

κέζα ζε άιιεο ζπζθεπέο 

o  Έμππλα Αληηθείκελα : Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ηνπηθό 

δίθηπν ή ην δηαδίθηπν κέζσ νπνηαζδήπνηε ζύλδεζεο 

δηθηύνπ. Απηέο νη ζπζθεπέο ζπλήζσο πξννξίδνληαη γηα ηελ 

εκθάληζε πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ 

o πζθεπέο Γηαδξαζηηθήο Φπραγσγίαο : Απηέο νη ζπζθεπέο 

παξάγνπλ έλα ζήκα video θαη ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε 

ζπζθεπέο απεηθόληζεο όπνπ πξνβάιιεηαη ην ζήκα.  

 Επίπεδο 2 : System Run-Time Environment 

Απηό ην επίπεδν ρξεζηκεύεη σο έλα ελδηάκεζν ζηξώκα κεηαμύ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ έμππλνπ ρώξνπ ώζηε λα 

κπνξεί λα επηηπγράλεηαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία 

πιαηθόξκαο. Απηό είλαη ην επίπεδν πνπ θάλεη κία ζπζθεπή λα είλαη ηθαλή 

λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ έμππλν ρώξν. 
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 Επίπεδο 3 : Overlay Network Management 

ε απηό ην επίπεδν παξέρεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ έμππλνπ ρώξνπ έλα 

ζηξώκα  γηα δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία Ρ2Ρ. Οη ππεξεζίεο ζε απηό ην 

ζηξώκα παξέρνπλ ιεηηνπξγηθόηεηα ζηνλ έμππλν ρώξν ώζηε λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ νκάδα ησλ ζπζθεπώλ, λα αλαθαιύςεη θαηλνύξγηεο 

ζπζθεπέο πνπ εηζέξρνληαη ζην ρώξν θαζώο θαη λα κπνξέζεη λα 

δηαρεηξηζηεί ηα κελύκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη.   

 Επίπεδο 4 : Service Run-Time Environment 

ην ηέηαξην επίπεδν πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ. 

ε απηό παξέρνληαη δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ θύθινπ δσήο ησλ 

ππεξεζηώλ, κεηξών ππεξεζηώλ θαζώο θαη κεηξών ζπζθεπώλ. Δπηπιένλ 

παξέρεηαη ε δηαρείξηζε κηαο ππεξεζίαο κε θαηαλεκεκέλν ηξόπν κεηαμύ 

πνιιώλ ζπζθεπώλ κέζα ζηνλ έμππλν ρώξν, αλνρή ζε ζθάικαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ, δηαρείξηζε ζηνπο πόξνπο ησλ ζπζθεπώλ όπσο επίζεο θαη 

εμειηγκέλεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επίηεπμε 

πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε 

ζηηο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο ηνπο. 

 Επίπεδο 5 : PSS Framework 

Απηό ην επίπεδν πεξηέρεη ηνλ ππξήλα ηνπ ινγηζκηθνύ. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πεξηέρνληαη ε αλεύξεζε θαη ε ζύλζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Δπηπιένλ 

ππνζηεξίδεηαη ε απηόκαηε εθκάζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ρξήζηε. Οη πιεξνθνξίεο 
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απηέο καδί κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγεηηθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά.  

 

5.2.3 Γηάξζξσζε 

Η πιαηθόξκα ηνπ Persist παξέρεη ηα αθόινπζα APIs (11) : 

 PSS Platform API 

Απηό ην API αληηπξνζσπεύεη ην ζύλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ 

απνηεινύλ ηελ πιαηθόξκα ηνπ Persist. Όια ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ηεο 

πιαηθόξκαο ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο κε ππεξεζίεο πνπ 

εθηίζεληαη από ηηο δηαζπλδέζεηο όπσο νξίδεηαη ζε απηό ην API. θνπόο 

απηνύ ηνπ API είλαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο  ώζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαλεκεκέλε εθηέιεζε ηνπο κεηαμύ ελόο ζπλόινπ 

ζπζθεπώλ κέζα ζε έλαλ έμππλν ρώξν. Οη πειάηεο απηνύ ηνπ API είλαη 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πιαηθόξκαο Persist πνπ ππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

ζπζθεπή ή ζε θάπνηα άιιε πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ.  

 PSS 3P API 

ε απηό ην API πεξηέρνληαη έλα ζύλνιν δηαζπλδέζεσλ πνπ εθζέηνπλ έλα 

ππνζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ παξέρνληαη από ηελ πιαηθόξκα Persist. 

θνπόο απηνύ ηνπ ππνζπλόινπ είλαη λα πεξηνξίζεη ηελ πξόζβαζε ζε 

νξηζκέλα πιαίζηα ή ππεξεζίεο αιιά λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζε άιιεο 

ππεξεζίεο ή ζε θάπνην ππνζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ παξέρνπλ απηέο νη 

ππεξεζίεο  πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ρξεηάδεηαη. 
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Όπσο ππνδειώλεη θαη ην όλνκα ηνπ νη αλακελόκελνη πειάηεο γηα απηό ην 

API είλαη «ηξίηεο» ππεξεζίεο πνπ είηε αλαπηύζζνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ 

πιαηζίνπ Persist ζε κηα ζπζθεπή είηε πεξηέρνληαη ζε θάπνηα άιιε 

ζπζθεπή ζηνλ ίδην έμππλν ρώξν. Απηό ην API ζα ελεκεξώζεη ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ησλ «ηξίησλ» ππεξεζηώλ γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. Σν 

API πεξηιακβάλεη επίζεο έλα ζύλνιν δηαζπλδέζεσλ θαη θιάζεσλ πνπ κία 

«ηξίηε» ππεξεζία ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί 

θαηάιιεια κέζα ζηε πιαηθόξκα. Απηέο επηηξέπνπλ ζηελ πιαηθόξκα λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο «ηξίηεο» ππεξεζίεο κε πξννπηηθή θύθινπ δσήο ππεξεζηώλ 

αιιά θαη λα είλαη δπλαηή ε επαλάθιεζε ηεο ππεξεζίαο από νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία κέζα ζηνλ έμππλν ρώξν. 

 PSS2PSS API 

Δδώ πεξηέρεηαη έλα ζύλνιν δηεπαθώλ , πνπ είλαη έλα ππνζύλνιν ηνπ PSS 

Platform API κε ζθνπό λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθόηεηα γηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ πινπνηήζεσλ 

ηεο πιαηθόξκαο Persist.  Πειάηεο απηνύ ηνπ API κπνξεί λα είλαη έμππλνη 

ρώξνη πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε κία δηαθνξεηηθή πιαηθόξκα Persist  από 

ηελ πιαηθόξκα πνπ παξέρεη απηό ην API. To PSS 3P θαη ην PSS2PSS 

κπνξεί λα έρνπλ παξόκνηεο δηαζπλδέζεηο αιιά δελ ζεσξνύληαη ηζνδύλακα 

ιόγν ησλ δηαθνξεηηθώλ πειαηώλ πνπ ην θάζε έλα πξννξίδεηαη λα 

εμππεξεηήζεη. 
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Δηθόλα 5-2 : Γηαζύλδεζε API’s ζηελ πιαηθόξκα Persist (11) 

 

 

Δηθόλα 5-3 : Γηάγξακκα κε ηα βαζηθόηεξα API ηεο πιαηθόξκαο Persist (11) 
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5.2.4 Ρόινη ζπζθεπώλ 

Η δηάθξηζε ησλ ξόισλ κέζα ζε έλαλ έμππλν ρώξν πξνέξρεηαη από ηελ 

απαίηεζε όηη ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή νθείιεη λα εθηειέζεη θάπνηεο εξγαζίεο 

ζπληνληζκνύ ή ππνινγηζκνύ νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη από όια ηα 

κέιε ελόο έμππλνπ ρώξνπ (11). Με βάζε απηό ην πιαίζην ζε θάζε ζπζθεπή ηνπ 

έμππλνπ ρώξνπ απνδίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθόο ξόινο κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο. Η αλάζεζε ησλ ξόισλ κπνξεί λα είλαη είηε 

δπλακηθή είηε ζηαηηθή. Η δπλακηθή πξνζέγγηζε πινπνηείηαη κέζσ κηαο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο κεηαμύ όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπώλ ζε έλαλ έμππλν ρώξν, ελώ ε 

ζηαηηθή αλάζεζε απαηηεί θαηάιιειε δηακόξθσζε ηεο ζπζθεπήο. Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί όηη ην θνκκάηη ηεο πιαηθόξκαο πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε κία 

ζπζθεπή εμαξηάηαη από ηνλ ξόιν πνπ απηή ζα έρεη ζηνλ έμππλν ρώξν. Οη 

δηαζέζηκεο δηαλνκέο είλαη νη αθόινπζεο ηέζζεξηο : 

 Lite – Γηα ρξήζε ζε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ ζέινπλ λα είλαη κέιε 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Standard – Γηα ρξήζε ζε ππνινγηζηέο ή ζε θηλεηέο ζπζθεπέο 

 Extended – Γηα ρξήζε ζε θηλεηέο ζπζθεπέο κε πςειό επίπεδν 

επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο 

 Source – Γηα ρξήζε από πξνγξακκαηηζηέο ώζηε λα αλαπηύμνπλ λέεο 

εθαξκνγέο γηα ηελ πιαηθόξκα 

 ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξεηηθνί ξόινη πνπ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ κέζα ζηνλ έμππλν ρώξν :  
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 Σςνηονιζηήρ  

Ο ξόινο ηνπ ζπληνληζηή θαζνξίδεη πνηα ζπζθεπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε 

νξηζκέλα θαζήθνληα ζπληνληζκνύ κέζα ζηνλ έμππλν ρώξν. Η αλάζεζε 

ηνπ ξόινπ απηνύ γίλεηαη από ην θνκκάηη ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

αλαθνηλώλεηαη ζηα ππόινηπα ζπζηαηηθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γεγνλόησλ. Πξέπεη λα ππάξρεη κία ζπζθεπή δηαρεηξηζηή κέζα 

ζηνλ έμππλν ρώξν , αιιά αλ ν έμππλνο ρώξνο ρσξηζηεί ζε θνκκάηηα, αλ 

δειαδή νξηζκέλεο ζπζθεπέο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κηα δεδνκέλε ζηηγκή, 

πξέπεη θάζε θνκκάηη λα έρεη ηνλ δηθό ηνπ ζπληνληζηή. Η αλάζεζε ηνπ 

ξόινπ απηνύ βαζίδεηαη ζε κηα εθινγηθή δηαδηθαζία κε έλα παξακεηξηθό 

ζύλνιν θξηηεξίσλ. Έλα ηέηνην θξηηήξην ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ρξόλνο 

πνπ κία ζπζθεπή είλαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Η εγθαηεζηεκέλε δηαλνκή 

ηεο πιαηθόξκαο Persist ζηελ θάζε ζπζθεπή είλαη έλα άιιν εκπόδην γηαηί ν 

ξόινο ηνπ ζπληνληζηή κπνξεί λα αλαηεζεί ζε ζπζθεπέο πνπ έρνπλ 

πινπνηεκέλε ηελ Standard δηαλνκή ή ηελ Extended. 

 

 Μέλορ 

Ο ξόινο ηνπ κέινπο νξίδεη κηα ζπλεζηζκέλε ζπζθεπή ε νπνία απνηειεί 

κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπζθεπώλ ηνπ έμππλνπ ρώξνπ. ε αληίζεζε κε ην 

ζπληνληζηή, ν ξόινο απηόο δελ έρεη ηδηαίηεξεο επζύλεο θαη κπνξεί ζπλεπώο 

λα εθρσξεζεί ζε κία ζπζθεπή ε νπνία έρεη νπνηαδήπνηε από ηηο ηξείο 

δηαλνκέο ηεο πιαηθόξκαο εγθαηεζηεκέλε , είηε ηελ Standard είηε ηελ 

Extended είηε ηελ Lite.  
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 Επεξεπγαζηήρ 

Ο ξόινο ηνπ επεμεξγαζηή θαζνξίδεη κία ζπζθεπή πνπ παξέρεη ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ απαηηεί ε πιαηθόξκα Persist θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη 

πςειή επεμεξγαζηηθή ηζρύ ή πςειέο δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο. Ο ξόινο 

απηόο ζπλήζσο απαηηεί κηα ζπζθεπή κε πνιινύο πόξνπο θαη 

εγθαηεζηεκέλε ηελ Extended δηαλνκή.  Μέζα ζε έλαλ έμππλν ρώξν πξέπεη 

λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή κε απηόλ ηνλ ξόιν, αιιά απηή ε 

ζπζθεπή δελ απαηηείηαη λα είλαη ζπλέρεηα ζπλδεδεκέλε κε όιεο ηηο 

ζπζθεπέο αθνύ νξηζκέλεο εξγαζίεο ή επεμεξγαζίεο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη 

off-line. 

Όπσο αλαθέξζεθε ε αλάζεζε ησλ ξόισλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί είηε 

ζηαηηθά  θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, είηε δπλακηθά, κεηά από κηα εθινγηθή 

δηαδηθαζία. Κάζε ζπζθεπή κπνξεί λα έρεη κόλν έλαλ ξόιν ζε θάζε ζηηγκή κε 

κόλν κία εμαίξεζε : κία ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη θαη ζπληνληζηήο θαη 

επεμεξγαζηήο ηαπηόρξνλα αιιά ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηελ Extended 

δηαλνκή.  

 

5.2.5 Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ 

Οη ππεξεζίεο ηηο πιαηθόξκαο θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ησλ 

πξαγκαηηθώλ εθαξκνγώλ ησλ ππεξεζηώλ (11).  Οη πην θνηλνί ηύπνη ππεξεζηώλ 

πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη web services, όπσο πεξηγξάθνληαη από ηελ Service 

Oriented Architecture, Bluetooth θαη UPnP αλ θαη απηά πεξηζζόηεξν 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ πόξσλ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο 
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πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ δηθηύνπ θαη ηνπ έμππλνπ ρώξνπ, ηελ 

θαηαρώξηζε ησλ ππεξεζηώλ, ησλ αληηζηνίρηζε ησλ ππεξεζηώλ ζε αηηήκαηα 

ππεξεζηώλ πνπ γίλνληαη από ηνλ έμππλν ρώξν ή από θάπνηνλ ηξίην έμππλν ρώξν, 

ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςήθησλ ππεξεζηώλ ζε κία ζεηξά κε βάζε θαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα θαη εθαξκνγή θίιηξσλ ζε εξσηήζεηο κεηξώνπ από εμσηεξηθνύο 

έμππλνπο ρώξνπο ώζηε λα απνθαιύπηνληαη κόλν νη επηηξεπηέο ππεξεζίεο. 

Η ζπλήζεο κέζνδνο αλαθάιπςεο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ε αλαδήηεζε κέζσ 

κεηξώσλ ππεξεζηώλ, ζπλήζσο κέζσ UDDI ή ebXML , θαη εθαξκόδνληαη 

ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηζηνίρηζε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε κε ηελ αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηώλ. Οη θύξηεο πεγέο γηα 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο είλαη ην WSDL γηα ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ππεξεζίεο θαη νη εηηθέηεο θαη νη πεξηγξαθέο πνπ παξέρνληαη από ην κεηξών γηα 

ηηο ππόινηπεο.  

 

5.2.6 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Σν ππνζύζηεκα πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ παξέρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο πξνζσπηθήο 

αλαγλώξηζεο (DPI – Digital Personal Identifier) ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ησλ 

«ηξίησλ» ππεξεζηώλ (11). Από ηελ ζθνπηά ησλ ρξεζηώλ απηή ε ιεηηνπξγία είλαη 

κηα ηπραία επηινγή από έλα ππνζύλνιν ησλ ηαπηνηήησλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηεο ππεξεζίαο. Από ηελ πιεπξά ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή απηή ε ιεηηνπξγία είλαη έλα αλαγλσξηζηηθό πνπ επηηξέπεη ηελ 
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πξόζβαζε ζηηο ηδηόηεηεο πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο ππεξεζίαο απαηηεί από ηνλ 

ρξήζηε, όπσο νξίδεηαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ ησλ ππεξεζηώλ. 

Οη κέζνδνη θαη ηα APIs πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ην ππνζύζηεκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηνλ εάλ ηα θαιεί ν πξνγξακκαηηζηήο κηαο «ηξίηεο» ππεξεζίαο ή ν ρξήζηεο ηεο 

ππεξεζίαο.  

Η δηεπαθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη από ηελ 

πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή ζηεξηδόκελε ζηελ ππόζεζε όηη ή «ηξίηε» ππεξεζία 

είλαη ν θύξηνο ελνξρεζηξσηήο ζηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Πην αλαιπηηθά, 

ην αξρηθό έλαπζκα έλαξμεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ν ρξήζηεο. Κάζε «ηξίηε» 

ππεξεζίαο πεξηκέλεη νπζηαζηηθά ζε παζεηηθή θαηάζηαζε κέρξηο όηνπ εηδνπνηεζεί 

γηα λα αξρίζεη λα εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Από ηόηε ε «ηξίηε» 

ππεξεζία μέξεη ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ ρξήζηε θαη κπνξεί λα επηθαιεζηεί άιια 

πιαίζηα ππεξεζηώλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ή λα επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

Γηα λα ιακβάλεη ηηο θνηλνπνηήζεηο απηέο πξέπεη ν πξνγξακκαηηζηήο λα 

θαιέζεη ηελ δηεπαθή 

org.personalsmartspace.sre.slm.api.pss3p.callback.IPrivacyAware πνπ πεξηέρεηαη 

ζην SLM-3P-API. Απηή ε δηεπαθή έρεη δύν κεζόδνπο όπσο πξνθύπηεη από ηνλ 

νξηζκό ηεο : 

public interface IPrivacyAware { 

    public void startUserSession(IDigitalPersonalIdentifier dpi); 
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    public void stopUserSession(IDigitalPersonalIdentifier dpi); 

 } 

Απηέο νη κέζνδνη ηεο δηεπαθήο ζα θιεζνύλ από ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεδξηώλ ζηε κεξηά ηνπ ρξήζηε όηαλ κηα ππεξεζία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ή λα ζηακαηήζεη. Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξά εάλ 

ε ππεξεζία είλαη ηνπηθή ή απνκαθξπζκέλε, δειαδή θαηά πόζνλ κηα 

απνκαθξπζκέλε ππεξεζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε κία πιαηθόξκα Persist πνπ έρεη 

ην ξόιν ηνπ παξόρνπ  ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα θιεζεί απνκαθξπζκέλα 

κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο Τπεξεζίαο Μελπκάησλ (Service Messaging)  από ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεδξηώλ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ρξήζηε ή αλ ε ππεξεζία είλαη 

ηνπηθά δηαζέζηκε ζηελ ίδηα πιαηθόξκα θαη ρξεηαζηεί λα θιεζεί απεπζείαο ρσξίο 

θακία πξνεγνύκελε αλαθάιπςε ππεξεζηώλ. Κάζε ππεξεζία ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηώλεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεδξίσλ. 

Η κέζνδνο startUserSession(IDigitalPersonalIdentifier) ζα θαιέζεη ηελ 

ππεξεζία όηαλ ε ζύλνδνο είλαη έηνηκε λα μεθηλήζεη, δειαδή όηαλ ε ππεξεζία ζα 

πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη νπζηαζηηθά όινπο ηνπο πόξνπο ώζηε λα μεθηλήζνπλ λα 

εμππεξεηνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη από ην DPI πνπ 

νξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν ηεο ελ ιόγσ κεζόδνπ. Η ππεξεζία ζα πξέπεη ζηε 

ζπλέρεηα λα ζπκάηαη απηό ην DPI θαη δπλεηηθά λα ην ηαηξηάδεη κε ηα δεδνκέλα 

ζπλαιιαγήο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε κέζνδνο 

startUserSession(IDigitalPersonalIdentifier) θαιείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 
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ηαπηνπνίεζεο έρεη νινθιεξσζεί, θαη ε ζπλαιιαγή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

έρεη παξακεηξνπνηεζεί θαη ε ηνπηθή δηαρείξηζε ηνπ απνξξήηνπ γλσξίδεη ήδε γη 

απηή ηελ ζπλαιιαγή. Η ζπλαιιαγή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη 

από ηελ ηξηάδα : ην DPI ηνπ ρξήζηε, ην DPI ηνπ παξόρνπ θαη ηε ζπκθσλία ηεο 

πνιηηηθήο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Με ηελ θιήζε ηεο 

κεζόδνπ getDPI() κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ ηα άιια DPI ηεο ζπλαιιαγήο. Έηζη 

εάλ ε ζπλαιιαγή είλαη (dpi1,dpi2,agreement), ζηε ζπλέρεηα, θαιώληαο getDPI 

(dpi1) ζα επηζηξέςεη dp2 θαη θαιώληαο getDPI (dpi2) ζα επηζηξέςεη dp1. Έηζη 

εάλ έλαο πάξνρνο κηαο «ηξίηεο» ππεξεζίαο γλσξίδεη ην DPI ηνπ ρξήζηε  (πνπ 

κπνξεί λα ην ιάβεη κέζσ ηεο δηαζύλδεζεο IPrivacyAware), κπνξεί λα ιάβεη ην 

DPI πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ πάξνρν ηεο «ηξίηεο» ππεξεζίαο ζην ρξήζηε ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό δηόηη 

εάλ ε ππεξεζία ζέιεη λα έρεη πξόζβαζε ζην πιαίζην ηνπ ρξήζηε ηόηε ζα πξέπεη 

λα πεξάζεη ην DPI ηνπ παξόρνπ ζηελ θιήζε ηνπ Context Broker έηζη ώζηε ν 

έιεγρνο πξόζβαζεο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηα δηθαηώκαηα από ηελ πιεπξά ηνπ 

ρξήζηε πξηλ επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ηνπ ζηηο πιεξνθνξίεο. 

 

5.3 HYDRA  

5.3.1 Πξνζέγγηζε Smart Space 

Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο Hydra βαζίδεηαη ζε έλα 

ζεκαζηνινγηθό κνληέιν κε γλώκνλα λα παξέρεη δηαιεηηνπξγηθή πξόζβαζε ζηα 

δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο από εηεξνγελείο πιαηθόξκεο θαη ππνζηήξημε ηεο 
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ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα ζπζθεπέο δηθηύνπ (12). ηνλ ππξήλα ηνπ ελδηάκεζνπ 

ινγηζκηθνύ ππάξρεη κία νληόηεηα όπνπ αληηπξνζσπεύνληαη νη ζπζθεπέο, νη 

δπλαηόηεηέο ηνπο θαη νη πεξηνξηζκνί αζθαιείαο επηηξέπνληαο ζηελ πιαηθόξκα λα 

δηακνξθσζεί εύθνια θαη λα επεθηαζεί κε λέεο ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο. 

Η θεληξηθή ηδέα ζηελ πιαηθόξκα Hydra είλαη όηη θάζε ζπζθεπή δηαηίζεηαη 

σο δηαδηθηπαθή ππεξεζία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ νληόηεηα ηεο 

ζπζθεπήο θαη από ηερληθέο απηόκαηεο παξαγσγήο θώδηθα.   

Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηθηύσζε Ρ2Ρ, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ αλαθάιπςε ησλ ζπζθεπώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηαγλσζηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ. Μπνξεί λα ελζσκαησζεί είηε ελ γέλεη κέζα ζηελ ζπζθεπή είηε σο 

κέξνο ελόο proxy πνπ εθπξνζσπεί ηελ ζπζθεπή (όηαλ ε ζπζθεπή έρεη 

πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο).  

Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό Hydra έρεη δύν δηαλνκέο πνπ ζηνρεύνπλ ζε δύν 

δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο πξνγξακκαηηζηώλ. 

 Πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ – Οη πάξνρνη ιύζεσλ, όπσο αλάπηπμε 

ιύζεσλ απηνκαηηζκώλ θηηξίσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζπλδεζνύλ θαη λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ζπζθεπέο ζε θάπνην ζεκείν ηεο ιύζεο ηνπο. Σν 

ελδηάκεζν ινγηζκηθό ζα ηνπο επηηξέςεη λα αλαπηύμνπλ κε νηθνλνκηθά 

απνδνηηθό θαη θαηλνηόκν ηξόπν εθαξκνγέο πνπ ζα βαζίδνληαη ζην 

ζεκαζηνινγηθό κνληέιν κε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά λνεκνζύλεο. 

 Καηαζθεπαζηέο ζπζθεπώλ – Οη θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπώλ πνπ ζέινπλ λα 

θάλνπλ ηηο ζπζθεπέο ηνπο δηαιεηηνπξγηθέο θαη λα είλαη ηθαλέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα «έμππλν ρώξν».  



Μελέςη για ςη υοήρη σπηοεριξρςοετώμ ςευμξλξγιώμ εμδιάμερξσ λξγιρμικξύ 
(service oriented middleware technologies) 

ρςημ αμάπςσνη ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ σπηοεριώμ ρε εστσή πεοιβάλλξμςα 
(smart spaces) 

 
 36 

 

 

Δηθόλα 5-4 : Πξνζέγγηζε ηεο δνκήο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ ηεο πιαηθόξκαο Hydra (12) 

 

5.3.2 Αξρηηεθηνληθή 

Η πιαηθόξκα Hydra ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε, ζηα ζηνηρεία ησλ εθαξκνγώλ 

(Application Elements) θαη ζηα ζηνηρεία ησλ ζπζθεπώλ (Device Elements). Σα 

δύν κέξε δηαθέξνπλ ζηα αθόινπζα (12) : 

 Οη δηαζέζηκνη πόξνη ζην κεράλεκα ζην νπνίν πξέπεη λα ηξέρεη  

 θνπόο ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ππνζηήξημε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ή ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ζε απηόλνκα κεραλήκαηα) 

 Υξήζε πξνγξακκαηηζηώλ (πξνγξακκαηηζηήο εθαξκνγήο ή 

πξνγξακκαηηζηήο ζπζθεπήο) 
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Σα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο πεξηγξάθνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιηθό ην νπνίν έρεη ηθαλή επεμεξγαζηηθή ηζρύ λα 

ιεηηνπξγήζεη ηελ εθαξκνγή πνπ δεκηνύξγεζε ν πξνγξακκαηηζηήο. Απηό ζεκαίλεη 

όηη απηά ηα ζπζηαηηθά πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ηζρπξέο κεραλέο. Όια απηά ηα 

ζηνηρεία έρνπλ ηνπνζεηεζεί καδί θαη έρνπλ ξπζκηζηεί θαηάιιεια ώζηε λα 

ζπλεξγαζηνύλ κε άιια ινγηζκηθά πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο όπσο νη απηνκαηηζκνί θηηξίσλ κέζσ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξακκαηηζηή. 

Σα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπήο πεξηγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαπηύζζνληαη 

ζην εζσηεξηθό ησλ Hydra-Enabled ζπζθεπώλ. Έηζη κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε 

κηθξέο ζπζθεπέο νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο όπσο ε επεμεξγαζηηθή 

ηζρύο ή ε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο. Απηά ηα ζπζηαηηθά έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν 

ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ αιιά ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ ζε έλα άιιν κεράλεκα 

πνπ ιεηηνπξγεί σο proxy. Απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ ηεζεί ζηε ζπζθεπή από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο γηα λα παξέρνπλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο αλεμάξηεηα 

από ην πνηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξέρεη κηα δηαξζξσηηθή εηθόλα ηνπ ελδηάκεζνπ 

ινγηζκηθνύ.  
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Δηθόλα 5-5 : Γηάηαμε επηπέδσλ πιαηθόξκαο Hydra (12) 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ πεξηθιείνληαη από ην θπζηθό 

επίπεδν θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαζώο θαη από ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο 

όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Σν θπζηθό επίπεδν πξαγκαηνπνηεί πνιιέο 

ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα παξέρεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ 

πξόζβαζε ζην θπζηθό επίπεδν θαη δηαρεηξίδεηαη πνιιά άιια πιηθά θαη ινγηζκηθά 

θαη παξέρεη κεζόδνπο γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηνύο ηνπο πόξνπο. Σν επίπεδν ηεο 

εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηηο εθαξκνγέο ησλ ρξεζηώλ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ δηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο, δηεπαθή κε ην ρξήζηε ή 

ιεπηνκέξεηεο παξακεηξνπνίεζεο.  

Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό πεξηέρεη ηξία επίπεδα, ηνπ δηθηύνπ, ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ην ζεκαζηνινγηθό. Κάζε επίπεδν πεξηέρεη ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη ην ζθνπό ηνπο.  Οξηζκέλα ζηνηρεία ζπζθεπήο έρνπλ 

παξόκνηεο ηδηόηεηεο κε ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο θαη γη απηό νλνκάδνληαη 
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παξόκνηα. Καη ηα δύν κέξε ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ έρνπλ Γηαρεηξηζηή 

Αζθάιεηαο όπνπ απεηθνλίδεηαη θάζεηα θαη θαιύπηεη θαη ηα ηξία επίπεδα. 

 

5.3.2.1 ηνηρεία  πζθεπώλ ( Device Elements ) 

ην επόκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε ινγηθή νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ζπζθεπώλ (12). 

 

Δηθόλα 5-6 : Σα ζηνηρεία ζπζθεπώλ ηεο πιαηθόξκαο Hydra θαη ε δηαζύλδεζε ηνπο. (12) 

 

 Σν Device Context Manager είλαη ην ζπζηαηηθό ηεο ζπζθεπήο ελόο 

κεκνλσκέλνπ ρξήζηε ην νπνίν έρεη επίγλσζε γηα ηελ ζέζε θαη ην 

πιαίζην  πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ 
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εθηειεί είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλόδσλ κε βάζε ηα πξνθίι ησλ 

ρξεζηώλ, ε ζύλδεζε θαη ε απνζύλδεζε ζηα πιαίζηα, ε δεκηνπξγία 

θαη ε δηαγξαθή πιαηζίνπ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθέο 

πεγέο θαζώο θαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εηζξνώλ. 

 Σν Device Device Manager δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ θαζώο επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  Οη 

θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε αληηζηνίρηζε ησλ αηηήζεσλ κε ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ζπζθεπώλ, ε δεκηνπξγία αληαπόθξηζεο, ε 

πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο ζην ελδηάκεζν ινγηζκηθό θαζώο θαη ε 

θνηλνπνίεζε ηεο ύπαξμεο ηεο ζπζθεπήο θαζώο θαη  ησλ ππεξεζηώλ 

ηεο. 

 Σν Device Network Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ δηθηύνπ. Απηό ην ζηνηρείν παξέρεη κία δηάθαλε πξνζέγγηζε 

ησλ θόκβσλ ηεο εθαξκνγήο θαη θαηεπζύλεη ηα δεδνκέλα ζηνλ 

θαηάιιειν θόκβν. Οη επηθνηλσλίεο δηθηύνπ αληρλεύνληαη κε ηνλ 

κεραληζκό ζπλεδξηώλ. Δπίζεο είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ζπγρξνληζκό 

ησλ θόκβσλ.  

Σα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη είλαη : 

o Γηαρείξηζε δξνκνιόγεζεο. Απηό ην ζηνηρείν είλαη 

ππεύζπλν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο δηθηπαθέο 

νληόηεηεο θαη επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε 

κελπκάησλ εληόο ηνπ δηθηύνπ. 
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o Γηαρείξηζε ζπλεδξηώλ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ δηαρείξηζε όισλ ησλ ζπλεδξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

δηθηπαθέο επηθνηλσλίεο κέζα ζηελ πιαηθόξκα. 

o Γηαρείξηζε ηαπηνηήησλ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηαπηνηήησλ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηηο 

αληαπνθξίζεηο κε θπζηθέο δηεπζύλζεηο. 

o Γηαρείξηζε ρξόλνπ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ θόκβσλ ζην δίθηπν κε αλαθνξέο 

ρξόλνπ. 

o Γηαρεηξηζηήο Backbone. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δύν ζπζθεπώλ 

θαη γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ ηαπηνηήησλ κέζα ζηελ 

πιαηθόξκα. 

Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ε πξνζθνξά ελόο 

κνλαδηθνύ ζεκείνπ εηζόδνπ γηα όιεο ηηο επηθνηλσλίεο δηθηύνπ, ε 

ππνζηήξημε ηνπ κεραληζκνύ ζπλεδξηώλ, ν ζπγρξνληζκόο ηνπ 

δηθηύνπ κε ηνπο ρξόλνπο αλαθνξάο,  ε δηαρείξηζε ελόο θαηαιόγνπ 

κε όια ηα κέιε ηνπ δηθηύνπ, ν έιεγρνο πξόζβαζεο ζηηο ζπζθεπέο 

θαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηύνπ. 

 Σν Device Policy Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πνιηηηθώλ κέζα ζηελ πιαηθόξκα. Οη πνιηηηθέο απηέο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

Οη πνιηηηθέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αζθάιεηα θαη ζε απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκπεξηθνξά. Σν Device 
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Policy Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ. 

Ακέζσο κεηά από ηελ εθηέιεζε ην ζηνηρείν ιακβάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε. 

 Σν Device Quality of Service είλαη ην βαζηθό ζηνηρείν πνπ 

δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο παξακέηξνπο QoS κε άιιεο ππεξεζίεο θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο πόξνπο αλάινγα. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ρξήζεο ησλ πόξσλ, ε εθηίκεζε ηεο 

κειινληηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ζπκθσληώλ ησλ ππεξεζηώλ, ε θαηαλνκή ή ην θιείδσκα ησλ πόξσλ 

γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζπκθσλίεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή δηαρείξηζεο δηαγλώζεσλ. 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρείνπ είλαη : 

o Ο δηαρεηξηζηήο αηηήζεσλ / απαληήζεσλ. Απηή ε ελόηεηα είλαη 

ε δηαζύλδεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ πειαηώλ. Λακβάλεη ηα 

αηηήκαηα από ην Device Device Manager θαη ρεηξίδεηαη ηα 

κελύκαηα δηαπξαγκαηεύζεσλ. 

o Δλόηεηα δηαπξαγκαηεύζεσλ. Η ζπληζηώζα απηή πινπνηεί ηνλ 

ππξήλα ηεο δηαρείξηζεο QoS. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο από 

ηνπο θαλόλεο, από ην πιαίζην θαη ην πξόγξακκα ρεηξηζκνύ ησλ 

πόξσλ, ε ελόηεηα ζα απνθαζίζεη πόηε κία αίηεζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη πόηε όρη. Δπηπιένλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ 

ρνξήγεζε ή ηελ απνδέζκεπζε ησλ πόξσλ. 
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o Δλόηεηα θαλόλσλ. Απηή ε ελόηεηα πεξηέρεη πξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα  

πεξηιακβάλνπλ εηδηθνύο πεξηνξηζκνύο ηηο ζπζθεπήο, ηνπο 

πεξηνξηζκνύο από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ή 

ηνπο θαλόλεο γηα ηηο ππόινηπεο πιεξνθνξίεο ηεο πιαηθόξκαο. 

o Γηαρείξηζε πόξσλ. Απηό ην ζηνηρείν παξέρεη πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθά κε ηνπο πόξνπο ηεο ζπζθεπήο, ζηελ ελόηεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ. 

 To Device Resource Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθπξνζώπεζε 

θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο πόξνπο ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  Γίλεηαη δηάθξηζε κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ησλ 

πόξσλ.  

o Με βάζε ηνπο πόξνπο νη νπνίνη παξέρνληαη απεπζείαο από ην 

ζύζηεκα. Δδώ πεξηιακβάλνληαη ε κλήκε, ν ρώξνο ζην δίζθν 

θαη ην εύξνο δώλεο ηνπ δηθηύνπ. 

o ύλζεηνη πόξνη νη νπνίνη απνηεινύληαη από ηελ ρξήζε ησλ 

βαζηθώλ πόξσλ όπσο είλαη νη ππεξεζίεο θαη ε ζπλνιηθή κλήκε 

ηεο ζπζθεπήο. 

Ο δηαρεηξηζηήο πόξσλ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη 

ησλ βαζηθώλ θαη ησλ ζύλζεησλ κέζα ζε κία ζπζθεπή. Οη θύξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ησλ πόξσλ από ηελ 

ηνπηθή ζπζθεπή, ε παξαγσγή κηαο εμσηεξηθήο δηεπαθήο γηα ηελ 



Μελέςη για ςη υοήρη σπηοεριξρςοετώμ ςευμξλξγιώμ εμδιάμερξσ λξγιρμικξύ 
(service oriented middleware technologies) 

ρςημ αμάπςσνη ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ σπηοεριώμ ρε εστσή πεοιβάλλξμςα 
(smart spaces) 

 
 44 

 

δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη ε δηαζύλδεζε κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνπηθνύο πόξνπο. 

 Σν Device Security Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο 

ζπζθεπέο θαη ζην ζηξώκα ηνπ δηθηύνπ. Απηό πεξηιακβάλεη ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιινληαη θαη ιακβάλνληαη. Γηα λα επηηεπρζεί απηό παξέρεηαη ε 

δηαρείξηζε θιεηδηώλ από ην Device Security Manager. Μπνξνύλ λα 

πξνζηεζνύλ αιιά θαη λα δηαγξαθνύλ θιεηδηά ώζηε λα εμαζθαιηζηεί 

όηη ζπαζκέλα θιεηδηά έρνπλ αλαθιεζεί.  

 Σν Device Service Manager εθαξκόδεη ηελ δηαζύλδεζε ησλ 

ππεξεζηώλ κε ηηο θπζηθέο ζπζθεπέο. Αθόκα ην ζηνηρείν αληηζηνηρίδεη 

ηα γεγνλόηα ησλ θπζηθώλ ζπζθεπώλ κε ηα Hydra-Enabled γεγνλόηα. 

 To Device Storage Manager έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

απνζήθεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζπζθεπήο. Αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηελ πξαγκαηηθή απνζήθεπζε ζε 

ηνπηθό επίπεδν ή λα θξνληίζεη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζε 

απνκαθξπζκέλεο ζπζθεπέο. ύλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, θαη ελδερνκέλσο, από πνιιέο 

ζπλεξγαδόκελεο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζε κία εηθνληθή 

θνηλή δνκή κλήκεο ώζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθόο θαη εύθνινο ν 

πξνγξακκαηηζκόο εθαξκνγώλ, ελώ κεγάια ή ιηγόηεξν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελα ζύλνια δεδνκέλσλ είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

απνζήθεπζε αξρείσλ.  Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε παξαγσγή 

ελόο θαη κόλν ζεκείνπ απνζήθεπζεο αξρείσλ, ν έιεγρνο πξόζβαζεο 
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ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν, ν ρεηξηζκόο αληηζηνίρηζεο ηεο εηθνληθήο 

κλήκεο θαη ηα αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηνπηθά ή 

απνκαθξπζκέλα θαζώο θαη ε ππνζηήξημε ζπγρξνληζκέλεο πξόζβαζεο 

ζηνλ ρώξν απνζήθεπζεο. 

 

5.3.2.2 ηνηρεία  Δθαξκνγώλ ( Application Elements ) 

ην επόκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε ινγηθή νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

εθαξκνγώλ (12). 

 

Δηθόλα 5-7 : Σα ζηνηρεία εθαξκνγώλ ηεο πιαηθόξκαο Hydra θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο (12) 

 Σν Application Context Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα ζηνηρεία εθαξκνγήο. Κύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη 

έλα πιαίζην επηζθόπεζεο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ από 
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δηαθνξεηηθέο πεγέο, έλα πιαίζην δεκηνπξγίαο θαη δηαγξαθήο, έλα 

πιαίζην ζύλδεζεο θαη απνζύλδεζεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνθίι ησλ 

ρξεζηώλ.  

 Σν Application Device Manager δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό. Απηό ην ζηνηρείν γλσξίδεη ηα πάληα 

ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο από ηε κεξηά ηνπ δηθηύνπ, αιιά δελ ρεηξίδεηαη 

ηηο ζέζεηο ή ην πεξηερόκελν ησλ ζπζθεπώλ. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

είλαη ε αλαθάιπςε λέσλ ή πθηζηάκελσλ ζπζθεπώλ, ε επίιπζε 

αηηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ε επηζηξνθή δηαζπλδέζεσλ ππεξεζηώλ, ε 

επηζηξνθή ηνπ ηειηθνύ ζεκείνπ ηεο ζπζθεπήο επηθνηλσλίαο θαη ε 

δηαρείξηζε ελόο θαηαιόγνπ κε ηεο εθαξκνγέο, ηνπο ηύπνπο ησλ 

ζπζθεπώλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ηνπ είλαη ηξία. 

o Δλόηεηα αλαθάιπςεο. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θαζήθνληα 

είλαη ε αλαθάιπςε λέσλ ζπζθεπώλ ζην δίθηπν. Απηό 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απηή ηελ ελόηεηα θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

UPnP. 

o Καηάινγνο εθαξκνγώλ ζπζθεπώλ. Απηή ε ελόηεηα 

παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ είλαη 

ελεξγέο ζε κία εθαξκνγή. Μπνξεί λα εξσηεζεί ζρεηηθά κε ηηο 

πθηζηάκελεο ζπζθεπέο θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Δπίζεο κπνξεί 

λα πξνζθέξεη δηαζπλδέζεηο ππεξεζηώλ γηα δηαθνξεηηθέο 

ζπζθεπέο, θαηόπηλ αηηήζεσο. Απηή ε ελόηεηα επίζεο πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πόηε κία ζπζθεπή εγγξάθεθε  ζην 
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ζύζηεκα , πόηε εκθαλίζηεθε γηα ηειεπηαία θνξά θαη πνηα είλαη 

ε θαηάζηαζή ηεο όζνλ αθνξά ηα ιάζε. Απηή θαηάζηαζε 

αληηθαηνπηξίδεη εάλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί. Αθόκα παξέρεη 

κεζόδνπο γηα ηελ αθαίξεζε ζπζθεπώλ. 

o Γελλήηξηα ππεξεζηώλ. Απηή ε ελόηεηα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο δηαζύλδεζεο ππεξεζηώλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή. Γεκηνπξγεί έλα πιαίζην ην νπνίν πεξηβάιεη ηε 

ζπζθεπή  ην νπνίν άιιεο ελόηεηεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ή λα ειέγμνπλ ηελ 

ζπζθεπή. 

 Σν Application Diagnostics Manager ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αληρλεύεη ηα ζθάικαηα θαη θαηαγξάθεη ηα γεγνλόηα ηεο 

ζπζθεπήο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη λα παξέρεη δηαγλσζηηθέο 

κέζνδνη γηα ην ζύζηεκα, λα αληρλεύεη απνηπρίεο ηνπ ινγηζκηθνύ, 

αζηνρίεο ηνπ πιηθνύ θαη ηνπ δηθηύνπ, λα παξέρεη δηαγλσζηηθά γηα ηηο 

ζπζθεπέο, λα ειέγρεη ηηο απνηπρίεο ησλ ππεξεζηώλ, λα παξάγεη 

εθζέζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ, λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα θαηαγξάθεη ηα γεγνλόηα, λα παξέρεη ηνλ 

ππξήλα γηα ηελ δεκηνπξγία θαλόλσλ θαη λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

ηνπο εμαξηίδεη ζηηο ζπζθεπέο. Σα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη 

πέληε. 

o Καηάζηαζε ζπζθεπώλ. Απηό ην ζπζηαηηθό είλαη ππεύζπλν γηα 

λα καζεύεηαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη αλ 

δηαπηζηώζεθαλ ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο. Έηζη ζα πξέπεη λα 
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ζπληνλίδεηαη κε ηελ ελόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζπζθεπήο ηνπ 

ζηνηρείνπ δηαρείξηζεο πόξσλ ώζηε λα παξέρεη όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

o Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο. Απηό ην ζπζηαηηθό ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα θαηαγξάςεη όια ηα γεγνλόηα θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ αλίρλεπζε δηαθόξσλ εζθαικέλσλ θαηαζηάζεσλ. 

o Αλίρλεπζε Λαζώλ. Απηό ην ζπζηαηηθό ζα εθηειέζεη θαλόλεο ή 

ζύλνια θαλόλσλ κε ζθνπό λα αλαθαιπθζεί εάλ ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε εζθαικέλε ζπκπεξηθνξά ή πεξίεξγε 

δπζιεηηνπξγία ζην ζύζηεκα. Μπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ ή λα 

ιεθζνύλ ελέξγεηεο αλάθηεζεο ώζηε λα επηηεπρζεί 

απηνδηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

o Παξαθνινύζεζε ζπζθεπώλ. Σν ζπζηαηηθό απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαλόλσλ ή ζύλνια 

θαλόλσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπζθεπώλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεύγνληαη ιάζε θαη δπζιεηηνπξγίεο. 

o Παξαθνινύζεζε Δπηθνηλσλίαο. Απηό ην ζπζηαηηθό 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα παθέηνπ sniffing ζηνλ 

δηαθνκηζηή πνπ ιεηηνπξγνύλ ηα web services θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

 Σν Application Event Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή 

δεκνζηεύζεσλ θαη ζπλδξνκώλ ζην ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο 
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πιαηθόξκαο. Η αλαθνίλσζε ζπλδξνκώλ θαη δεκνζηεύζεσλ παξέρεη 

έλα επίπεδν εθαξκνγήο ην νπνίν απνζπλδέεη από ηνπο απνζηνιείο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο ην ρξόλν, ην ρώξν θαη ηα δεδνκέλα. Απηό ην ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηείηαη νπνπδήπνηε είλαη πηζαλό λα ππάξμνπλ πνιιαπιέο 

ζπλδέζεηο κεηαμύ απνζηνιέσλ θαη παξαιεπηώλ θαη νπνπδήπνηε είλαη 

επηζπκεηή ε αζύγρξνλε επηθνηλσλία. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε 

ππνζηήξημε ζπλδξνκώλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα εγγξάςνπλ 

έλα δεκνζηεπκέλν γεγνλόο κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο δεκνζηεύζεσλ 

βαζηζκέλν ζηα ζέκαηα, ε ππνζηήξημε ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα δεκνζηεύζνπλ γεγνλόηα ζε ζέκαηα, ε 

δξνκνιόγεζε γεγνλόησλ ζηνπο εγγεγξακκέλνπο πειάηεο, ε δηαρείξηζε 

από ηνλ ππξήλα ησλ γεγνλόησλ ησλ ζπλδξνκώλ θαη ε δεκνζίεπζε ζηε 

ζπλδξνκή πνπ ηαηξηάδνπλ θαη ε δηαζύλδεζε κε ην δηαρεηξηζηή δηθηύνπ. 

 Σν Application Network Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ δηθηύνπ, γηα ηελ παξνρή δηαθάλεηαο ζηνπο θόκβνπο ησλ 

εθαξκνγώλ θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θαηάιιειν 

θόκβν.  Οη επηθνηλσλίεο δηθηύνπ αληρλεύνληαη κέζσ ηνπ κεραληζκνύ 

ζπλεδξηώλ. Δπίζεο είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ θόκβσλ. 

Σα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη είλαη : 

o Γηαρείξηζε δξνκνιόγεζεο. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο δηθηπαθέο νληόηεηεο θαη 

επηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ εληόο ηνπ 

δηθηύνπ. 
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o Γηαρείξηζε ζπλεδξηώλ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ δηαρείξηζε όισλ ησλ ζπλεδξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

δηθηπαθέο επηθνηλσλίεο κέζα ζηελ πιαηθόξκα. 

o Γηαρείξηζε ηαπηνηήησλ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ηαπηνηήησλ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηηο 

αληαπνθξίζεηο κε θπζηθέο δηεπζύλζεηο. 

o Γηαρείξηζε ρξόλνπ. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ 

ζπγρξνληζκό ησλ θόκβσλ ζην δίθηπν κε αλαθνξέο ρξόλνπ. 

o Γηαρεηξηζηήο Backbone. Απηό ην ζηνηρείν είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δύν ζπζθεπώλ θαη γηα 

ηελ αλαθάιπςε ησλ ηαπηνηήησλ κέζα ζηελ πιαηθόξκα. 

 Σν Application Ontology Manager είλαη έλα από ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ ηεο πιαηθόξκαο όπνπ όιεο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο θαη ηα είδε ησλ ζπζθεπώλ 

απνζεθεύνληαη. Ο ζθνπόο ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη κία δηεπαθή γηα 

ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο νληνινγίαο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε 

πεξηγξαθή θαη ν ζρνιηαζκόο ηεο ζπζθεπήο, ε αλάιπζε θαη ν 

ζρνιηαζκόο ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζπζθεπήο, νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

αλαδήηεζεο θαη ησλ εξσηεκάησλ, ε παξνρή ηεο ελόηεηαο ινγηθήο θαη 

ε παξνρή ησλ δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ ησλ νληνηήησλ. Σα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ είλαη: 

o Η ελόηεηα ινγηθήο. Απηή ε ελόηεηα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

αηηηνινγία ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο 

θαη γηα λα παξέρεη κεραληζκνύο ζπκπεξαζκάησλ. 
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o Η ελόηεηα εξσηεκάησλ. Απηή ε ελόηεηα επηηξέπεη ηελ 

αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο. 

o Η ελόηεηα ελεκέξσζεο. Απηή ε ελόηεηα επηηξέπεη ηελ είζνδν 

ησλ λέσλ ζηνηρείσλ όπσο θαη ηε δηαγξαθή θαη ηηο αιιαγέο ζηηο 

ππάξρνπζεο νληόηεηεο ηόζν θαηά ην ρξόλν ζρεδηαζκνύ όζν 

θαη θαηά ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. 

o Η ελόηεηα εθδόζεσλ. Απηή ε ελόηεηα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ ησλ νληνηήησλ. ε 

απηέο πεξηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηόζν ησλ 

ζπζθεπώλ όζν θαη ησλ ππεξεζηώλ. 

o Η ελόηεηα κεηαγιώηηηζεο θαη ζρνιηαζκνύ. Απηή ε ελόηεηα 

είλαη ππεύζπλε γηα ηελ απηόκαηε ελεκέξσζε ηεο νληόηεηαο κε 

ηνπο λένπο ηύπνπο ζπζθεπώλ. Απηό ην επηηπγράλεη κε ηελ 

αλάιπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκό ηεο ππάξρνπζαο ζπζθεπήο θαη ησλ 

πεξηγξαθώλ ηνπ πξντόληνο ηα νπνία ηξνθνδνηνύληαη ζηελ 

νληόηεηα. 

 Σν Orchestration Manager γηα ζύλζεηεο ππεξεζίεο θαη ξνέο εξγαζίαο. 

Δίλαη κηα κεραλή εθηέιεζεο γηα ηελ γιώζζα ελνξρήζηξσζεο ηεο 

πιαηθόξκαο Hydra (Hydra Device Orchestration Language – DOLL). 

Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε εθηέιεζε αθνινπζηώλ πξνζθιήζεσλ 

νη νπνίεο απνηεινύληαη από επηθιήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ησλ ζπζθεπώλ 

θαη λα παξέρεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαη ησλ 
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θιήζεσλ ησλ ππεξεζηώλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο πιαηθόξκαο. Σα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ είλαη : 

o Γηαρείξηζε Πξνγξάκκαηνο. Απηό ην ζπζηαηηθό είλαη ππεύζπλν 

γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ αηηήζεσλ όηαλ πιεξνύληαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα. 

o Γηαρείξηζε Ρνώλ Δξγαζίαο.  Η κνλάδα εθηέιεζεο ξνώλ 

εξγαζίαο εξκελεύεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη 

εθηειεί έλα ζύλνιν από ππεξεζίεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

κπνξεί λα απνηεινύλ κία ζύλζεηε ππεξεζία πνπ απνηειείηαη 

από άιιεο ππεξεζίεο ή κπνξεί λα είλαη κέξε από κία εθαξκνγή 

γηα ηελ πιαηθόξκα Hydra. 

 Σν Application Policy Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πνιηηηθώλ κέζα ζηελ εθαξκνγή. Οη πνιηηηθέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ 

ζε απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ζε απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά. Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο ελεκεξώλνληαη από ην 

Application Security Manager ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο 

αθεξαηόηεηαο πξηλ νη λένη θαλόλεο πξνζηεζνύλ ή νη παιηνί αθαηξεζνύλ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη όινη νη θαλόλεο είλαη ζύκθσλνη θαη όηη 

θαλέλαο θαλόλαο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε θαλέλαλ άιιν. Γηα ηελ 

εθηέιεζε απηώλ ησλ θαλόλσλ απηό ην ζηνηρείν απεπζύλεηαη ζηελ 

αξκόδηα ελόηεηα.  

 Σν Application Schedule Manager πινπνηεί έλα ζύζηεκα 

απηνκαηηζκνύ ππεξεζηώλ θαη εθηειεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ 

γεγνλόησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ 
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ελεξγνπνίεζεο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε ελεξγνπνίεζε 

γεγνλόησλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εκεξνινγίνπ, ν ζπληνληζκόο ησλ 

ζπζθεπώλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο κα βάζε ην ζύζηεκα 

απηνκαηηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ. 

 Σν Application Security Manager είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηηο ηζρπξέο ζπζθεπέο από ηελ πξννπηηθή ηεο εθαξκνγήο. Υεηξίδεηαη 

ηηο δπζιεηηνπξγίεο κε βάζε ηνλ έιεγρν αιεζνθάλεηαο πνπ θάλεη ην 

Application Context Manager θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Application 

Diagnostics Manager. Παξέρεηαη ε δηαρείξηζε ηαπηόηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή κηα ζηαζεξή δηαρείξηζε θιεηδηώλ θαη 

ε ρξήζε θαλόλσλ νξηζκνύ. Αθόκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε  αλεμάξηεηα από όπνηα 

κεηέπεηηα θξππηνγξάθεζε από ηε κεξηά ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο νξίδεη 

ηνπο θαλόλεο πνπ πεξληνύληαη ζην Application Policy Manager, ώζηε 

λα ελεκεξσζεί ην ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ. 

 Σν Application Service Manager έρεη ζθνπό λα αλαθαιύςεη, λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα εθηειέζεη ππεξεζίεο web ζηηο ζπζθεπέο 

πξνζζέηνληαο έλα ζεκαζηνινγηθό ζηξώκα πάλσ από ην Application 

Device Manager. Απηό έρεη απνηέιεζκα πνιιέο ππεξεζίεο λα 

αληηζηνηρίδνληαη ζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζθεπώλ. Οη θύξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηώλ, ε δεκηνπξγία 

ζεκαζηνινγηθώλ ππεξεζηώλ, ε ελνξρήζηξσζε θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηώλ. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ είλαη : 
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o Αλαθάιπςε Τπεξεζηώλ. Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

ιεηηνπξγίεο είλαη ε αλαθάιπςε λέσλ ππεξεζηώλ ζην δίθηπν. 

Απηή ε ελόηεηα ρξεζηκνπνηεί ην Device Manager γηα λα κάζεη 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπζθεπέο. 

o Καηάινγνο εκαζηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ. Απηή ε ελόηεηα 

παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε κία εθαξκνγή.  Δπίζεο πξνζθέξεη 

δηαζπλδέζεηο ζεκαζηνινγηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο θαηόπηλ εξσηήκαηνο. 

o Γελλήηξηα εκαζηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ. Απηή ε ελόηεηα είλαη 

ππεύζπλε γηα ηελ παξαγσγή δηεπαθήο ζεκαζηνινγηθήο 

ππεξεζίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηηο 

ζπζθεπέο. Γεκηνπξγεί έλα πεξίβιεκα ινγηζκηθνύ γύξσ από ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ζπζθεπώλ, ην νπνίν άιιεο ελόηεηεο κπνξνύλ λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σν παξαγόκελν ινγηζκηθό ζα 

ππνζηεξίδεη δηεπαθέο ππεξεζηώλ βαζηζκέλεο ζε έλα 

ζεκαζηνινγηθό κνληέιν.   

 Σν Application Storage Manager έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο απνζήθεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζπζθεπήο. Δίλαη αλαγθαίν λα 

παξάγεη κηα εληαία, νκνηόκνξθε δηεπαθή γηα ηελ απνζήθεπζε ζηε 

ζπζθεπή. Αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο, κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί ηελ πξαγκαηηθή απνζήθεπζε ζε ηνπηθό επίπεδν ή λα 

θξνληίζεη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο κέζα από απνκαθξπζκέλεο 
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ζπζθεπέο.  Πεξηνξηζκέλα ζύλνια δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, θαη ελδερνκέλσο από πνιιά ζπλεξγαδόκελα 

ζπζηήκαηα, κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζε κία δνκή εηθνληθήο 

θνηλόρξεζηεο κλήκεο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηόο θαη απνηειεζκαηηθόο 

ν πξνγξακκαηηζκόο εθαξκνγώλ, ελώ κεγάιεο ή ιηγόηεξν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελα ζύλνια δεδνκέλσλ είλαη θαιύηεξα λα 

απνζεθεύνληαη ζε αξρεία. ε ακθόηεξεο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη επζύλε 

ηνπ Storage Manager λα παξέρεη κία νηθεία δηεπαθή γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξαγκαηηθή ππόζηαζε ησλ 

αξρείσλ θαη ηεο κλήκεο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη λα παξέρεη 

έλα κνλαδηθό ζεκείν εηζόδνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ, λα 

ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο, λα ρεηξίδεηαη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο εηθνληθήο κλήκεο θαη ησλ αξρείσλ κε ηνπο ηνπηθνύο 

ή απνκαθξπζκέλνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη λα παξέρεη 

ζπγρξνληζκέλε ή θιεηδσκέλε πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο.    

 

5.3.3 πζθεπέο 

Οη ζπζθεπέο απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα νπνηαδήπνηε αίηεζε 

εθαξκνγήο γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ πιαηθόξκα Hydra (12). Κάζε εθαξκνγή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθή ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζπλδέεηαη κε απηή κέζσ 

ηεο δηεπαθήο επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα απινπνηεζεί πνιύ κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο.  

ηελ πιαηθόξκα Hydra ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζνη όξνη : 
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 Hydra-Compliant 

Μηα Hydra-Compliant ζπζθεπή είλαη κία θπζηθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα 

είλαη Hydra-enabled. Οη Hydra-Compliant ζπζθεπέο ρσξίδνληαη ζε πέληε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε λα εληαρζνύλ ζηελ πιαηθόξκα. 

 Hydra-Enabling 

Hydra-Enabling ζεκαίλεη ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο 

Hydra-Compliant ζπζθεπήο , ε νπνία είλαη δηαζέζηκε θαη κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε άιιεο ζπζθεπέο ζην δίθηπν. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηεο ζπζθεπήο, νη κέζνδνη πνπ ηελ θάλνπλ Hydra-enabled είλαη ηξείο : 

1. Δγθαηάζηαζε όινπ ή κέξνπο ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ Hydra 

ζηε ζπζθεπή 

2. Υξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ηνπ Service Compiler λα 

ελζσκαησζνύλ νη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ ζηε ζπζθεπή θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο Proxy 

3. Υξεζηκνπνηώληαο έλα Proxy ώζηε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ ζπζθεπή 

ζε κία πύιε 

ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο κπνξνύλ λα 

θιεζνύλ από web services θαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ ζπζθεπή 

παξέρνληαη κε ηε κνξθή θαη κε ην πξσηόθνιιν πνπ απαηηείηαη από ηελ 

πιαηθόξκα Hydra. 

 Hydra-Enabled 
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Μηα ζπζθεπή Hydra-Enabled είλαη κηα θπζηθή ζπζθεπή Hydra-Compliant 

ε νπνία έρεη πεξάζεη επηηπρώο ηελ δηαδηθαζία Hydra-Enabling. Μηα 

Hydra-Enabled ζπζθεπή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα : 

o εληνπηζηεί από άιιεο ζπζθεπέο ζε έλα δίθηπν Hydra 

o παξέρεη όιεο ή έλα κέξνο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο σο web services 

o πξνζθέξεη ηα web services είηε ελ γέλεη , κε ελζσκαησκέλν 

θώδηθα, είηε κε ηελ ρξήζε proxy 

o ππνζηεξίδεη UPnP θαη πιεξνθνξεί ηε ζέζε κέζα ζην δίθηπν κέζσ 

ηνπ UPnP 

o ππνζηεξίδεη ηηο γεληθέο ππεξεζίεο θαη ηεο ππεξεζίεο ελέξγεηαο ηεο 

πιαηθόξκαο 

 

5.4 ύγθξηζε  Persist κε Hydra 

Οη δύν πιαηθόξκεο έρνπλ αξθεηά θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη θάπνηεο 

δηαθνξέο. Σα πεξηζζόηεξα θνηλά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ην γεγνλόο όηη θαη νη 

δύν πιαηθόξκεο έρνπλ σο ζθνπό λα είλαη όζν πην επέιηθηεο θαη επεθηάζηκεο είλαη 

δπλαηόλ. Από ηελ άιιε πιεπξά ιόγν ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ έρνπλ νη 

δύν πιαηθόξκεο πξνθύπηνπλ θάπνηεο αξθεηά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Η βαζηθή νκνηόηεηα ζηε πξνζέγγηζε είλαη όηη θαη νη δύν πιαηθόξκεο έρνπλ 

σο επίθεληξν ηνπο ηνλ ρξήζηε θαη όρη ηε ζπζθεπή. Έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο 

απηόκαηεο εθκάζεζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαη κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε άιιεο νληόηεηεο έμππλσλ ρώξσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε ηελ ίδηα 
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πιαηθόξκα. Δπίζεο παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζην πξνγξακκαηηζηή ρσξίο 

απηόο λα ρξεηάδεηαη λα μέξεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ππξήλα ηεο θάζε πιαηθόξκαο. 

Δπίζεο θαη νη δύν πιαηθόξκεο ρσξίδνληαη ζε δηαλνκέο αλάινγα κε ηνπο 

πόξνπο  πνπ έρεη κία ζπζθεπή θαη αλάινγα κε ην ξόιν πνπ ζα έρεη απηή κέζα 

ζηνλ έμππλν ρώξν. Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θύθιν δσήο ησλ 

ππεξεζηώλ, θαζώο θαη κεηξών ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ 

εληόο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ. 

Η βαζηθή δηαθνξά ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη όηη ε 

πιαηθόξκα Persist παξνπζηάδεηαη σο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ ελώ ζηε πιαηθόξκα 

Hydra θάζε ζπζθεπή δηαηίζεηαη σο δηαθνξεηηθή δηαδηθηπαθή ππεξεζία. 

Μία αθόκα δηαθνξά είλαη όηη ην ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο 

Hydra ρσξίδεηαη ζε δύν θνκκάηηα. Έλα πνπ αθνξά ην θνκκάηη ησλ εθαξκνγώλ 

θαη έλα πνπ αθνξά ην θνκκάηη ησλ ζπζθεπώλ. Παξά ην δηαρσξηζκό απηόλ όκσο 

ηα δύν θνκκάηηα έρνπλ πάξα πνιιά θνηλά ζηνηρεία όπσο ν δηαρεηξηζηήο 

αζθάιεηαο, ν δηαρεηξηζηήο δηθηύνπ θαη ν δηαρεηξηζηήο απνζήθεπζεο. Από ηελ 

άιιε κεξηά, ην ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο Persist δελ πεξηέρεη θαλέλα 

ηέηνην δηαρσξηζκό θαη όιεο νη βηβιηνζήθεο θαη νη δηεπαθέο  έρνπλ πξόζβαζε ζηα 

ίδηα ζηνηρεία είηε πξνέξρνληαη από ζπζθεπέο είηε από εθαξκνγέο. Απηόο ν 

δηαρσξηζκόο ηεο πιαηθόξκαο Hydra εκθαλίδεηαη θαη ζηε δηαλνκή γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο όπνπ ππάξρεη κία δηαλνκή γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ 

ζπζθεπώλ θαη κία άιιε δηαλνκή γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγώλ. 

Δπίζεο έρνπλ δηαθνξά θαη ζηνλ ηξόπν αλάζεζεο ξόινπ ζε θάζε ζπζθεπή. 

Δλώ ζηελ πιαηθόξκα Hydra νξίδεηαη ζηαηηθά από ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο θάζε 
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ζπζθεπήο ζηελ πιαηθόξκα Persist εθηόο από ηελ ζηαηηθή δπλαηόηεηα επηινγήο 

ξόινπ ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα ηεο δπλακηθήο επηινγήο κέζσ κηαο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο κεηαμύ όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπώλ ε νπνία εμαξηάηαη άκεζα 

θαη από ηελ δηαλνκή ηεο πιαηθόξκαο πνπ έρεη εγθαηεζηεκέλε ε θάζε ζπζθεπή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. Αλαθεθαιαίσζε 

Έμππλνο ρώξνο είλαη έλαο θπζηθόο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα παξάγεη 

πιεξνθνξίεο θαη λα δξα ζύκθσλα κε πξνδηαγεγξακκέλα ζελάξηα όηαλ κέζα ζε 

απηόλ εηζέιζνπλ πνιινί ρξήζηεο θαη πνιιέο ζπζθεπέο. Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη 

έλαο θπζηθόο ρώξνο έμππλνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη απιέο νη ζύλζεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα δξα θαηάιιεια ζύκθσλα κε θάπνηα πξνδηαγεγξακκέλα 

ζελάξηα. Η ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ πνπ είλαη κέξνο ηνπ 

έμππλνπ ρώξνπ θαζώο θαη απηώλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηόλ πεξηζηαζηαθά 

παξέρνπλ ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη δηακνηξαζκό δπλαηνηήησλ. Οη 

ελέξγεηεο πνπ ζα εθηεινύληαη γηα θάπνηα ζελάξηα πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί από ηελ 

αξρή ζηνλ έμππλν ρώξν, ζα εκπινπηίδνληαη κε αθόκα πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο ηηο 

νπνίεο ν έμππλνο ρώξνο ζα καζαίλεη από ηε ζπλερόκελε επηινγή ηνπο θαη ζα 

κπνξεί λα ηηο εθηειεί απηόκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ν ρξήζηεο λα 

επηιέμεη ηελ ίδηα ελέξγεηα. 

Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη νη έμππλνη ρώξνη ππόζρνληαη 

ππνζηήξημε, αζθάιεηα, επειημία θαη άλεζε. Έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ 

πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζε επαίζζεηεο νκάδεο αηόκσλ ώζηε απηά ηα άηνκα λα 

κελ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από θάπνηνλ ηξίην θαη λα κπνξνύλ λα δήζνπλ πην 

απηόλνκα από όηη δνύζαλ κέρξη ηώξα.  Έηζη πιένλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία κέρξη 

ηώξα αλάγθαδαλ ηνπο αλζξώπνπο είηε λα κεηαθνκίζνπλ ζε θάπνην άιιν ζπίηη γηα 

λα έρνπλ ηελ επίβιεςε θάπνηνπ άιινπ αηόκνπ ή ζε θάπνην ίδξπκα ή αθόκα θαη 

λα κεηαθνκίζεη θάπνηνο ηξίηνο ζηνλ ρώξν ηνπο, δελ αιιάδνπλ ηόζν πνιύ ηε δσή 
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ησλ αηόκσλ θαη κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ από ηελ ζπλερή επίβιεςε θαη βνήζεηα 

ηνπ έμππλνπ ρώξνπ. Πιένλ ε επίβιεςε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ζα είλαη πνιύ πην 

ζπζηεκαηηθή, έγθαηξή θαη ηαρύηαηε νπόηε θαη πην απνηειεζκαηηθή.  

Η δεκηνπξγία ηέηνησλ έμππλσλ ρώξσλ απαηηεί ηελ ύπαξμε ελδηάκεζνπ 

ινγηζκηθνύ. Η ύπαξμε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα κπνξεί ν ρώξνο λα 

πξνζθέξεη κέγηζηε επειημία θαη δηαζπλδεζηκόηεηα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

εηζέιζεη εληόο απηνύ. Με ηε ρξήζε ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηόηεηα γηα επέιηθηε ππνζηήξημε πνιιαπιώλ ηερλνινγηώλ ζύλδεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ ζπζθεπώλ θαζώο επίζεο θαη ε εύθνιε πξνζαξκνγή ηνπ ζε 

θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο πνπ ζα αλαθαιπθζνύλ ζην κέιινλ. Δπίζεο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζέινπλ λα αλαπηύμνπλ εθαξκνγέο γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, λα κελ είλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζνύλ κε όιε ηε δνκή 

ηεο θάζε πιαηθόξκαο αιιά λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηνηκεο βηβιηνζήθεο 

δηαζύλδεζεο, επηθνηλσλίαο θαη αζθάιεηαο πνπ ζα είλαη πινπνηεκέλεο ζην 

ελδηάκεζν ινγηζκηθό.  

Οη πιαηθόξκεο Hydra θαη Persist είλαη δύν πιαηθόξκεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ρώξσλ πξνζθέξνληαο ην απαξαίηεην 

ελδηάκεζν ινγηζκηθό. Η πιαηθόξκα Hydra έρεη δύν δηαλνκέο αλάπηπμεο. Η 

πξώηε αθνξά ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπώλ ώζηε απηέο λα κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ ζηνλ ρώξν θαη λα ηνλ αμηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα αμηνπνηεζνύλ από 

απηόλ ελώ ε δεύηεξε αθνξά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ ώζηε απηέο λα 

ελζσκαηώλνπλ όιεο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ έμππλνπ ρώξνπ. Η 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνύ ηεο πιαηθόξκαο Hydra ρσξίδεηαη ζε 

δύν κέξε. Σν πξώην αθνξά ηα ζηνηρεία ησλ ζπζθεπώλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 
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ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο δηθηύνπ, εθηέιεζεο πνιηηηθώλ, δηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

αλάινγα κε ην QoS, αζθάιεηαο ζπζθεπήο, δηαζύλδεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηηο 

ζπζθεπέο θαη απνζήθεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζπζθεπήο. Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά 

ηα ζηνηρεία ησλ εθαξκνγώλ θαη πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εμνπιηζκό, γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ παξνρή 

δηαθάλεηαο ζηνπο θόκβνπο ησλ εθαξκνγώλ, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ησλ ζπζθεπώλ, γηα ηελ γιώζζα ελνξρήζηξσζεο ζύλζεησλ 

ππεξεζηώλ DOLL ηεο πιαηθόξκαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ κέζα ζηελ 

εθαξκνγή , γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ ππεξεζηώλ, γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηηο ζπζθεπέο από ηελ πιεπξά ησλ εθαξκνγώλ θαη γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο απνζήθεπζεο. Η πιαηθόξκα Hydra θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπζθεπέο αλάινγα κα 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Hydra Enabling νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε 

ζπζθεπή ιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο κε ηηο άιιεο ζπζθεπέο ζην 

δίθηπν. Hydra Enabled είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ζπζθεπή έρεη πεξάζεη 

ηελ θαηάζηαζε Hydra Enabling. Hydra Compliant είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία κία ζπζθεπή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη Hydra Enabled. 

Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο Persist νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

έμππλνπ ρώξνπ σο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ κέζα ζε έλαλ δπλακηθό ρώξν από 

ζπζθεπέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ. Απηό ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

ειέγρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη από έλα ρξήζηε ή από έλα νξγαληζκό. Η 

αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθόξκαο αθνινπζεί κία ζελαξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη νη 

βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη είλαη λα έρεη επίθεληξν ηνλ ρξήζηε, λα ηνπ 

παξέρεη βνήζεηα, λα είλαη όζν πην απιή γίλεηαη ζηε ρξήζε θαη λα είλαη αλνηρηή , 
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επεθηάζηκε θαη επέιηθηε. Δίλαη δνκεκέλε ζε πέληε μερσξηζηά επίπεδα ώζηε λα 

κπνξεί αλαπηπρζεί είηε ζπλνιηθά είηε ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηνπο πόξνπο ηεο 

θάζε ζπζθεπήο. Σα μερσξηζηά επίπεδα είλαη ην επίπεδν ησλ ζπζθεπώλ, ην επίπεδν 

εθηέιεζεο ιεηηνπξγηώλ ηεο ζπζθεπήο, ην επίπεδν δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο 

δηθηύνπ ην επίπεδν εθηέιεζεο ιεηηνπξγηώλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ηειεπηαίν ην 

επίπεδν πνπ πεξηθιείεη ηνλ ππξήλα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πιαηθόξκαο. Σν 

ηειεπηαίν απηό επίπεδν ρσξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε ηξία API’s. Σν PSS 

Platform API παξέρεη ην ζύλνιν ησλ δηαζπλδέζεσλ ηεο πιαηθόξκαο, ην PSS 3P 

API παξέρεη έλα ζύλνιν δηαζπλδέζεσλ πνπ εθζέηνπλ έλα ππνζύλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηεο πιαηθόξκαο ώζηε λα ππάξρεη ειεγρόκελε πξόζβαζε ζε θάπνηεο 

ππεξεζίεο από ηηο ηξίηεο εθαξκνγέο θαη ην PSS2PSS API ην νπνίν παξέρεη έλα 

ζύλνιν δηεπαθώλ ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαζύλδεζε δύν δηαθνξεηηθώλ 

πινπνηήζεσλ ηεο πιαηθόξκαο. Οη δηαλνκέο ηεο πιαηθόξκαο είλαη ηέζζεξηο θαη 

από απηέο εμαξηάηαη θαη ν ξόινο πνπ κπνξεί λα έρεη κία ζπζθεπή ζηνλ ρώξν. Οη 

δηαζέζηκνη ξόινη είλαη ν ζπληνληζηήο, πνπ ζα έρεη θαζήθνληα ζπληνληζκνύ εληόο 

ηνπ ρώξνπ, ην κέινο θαη ν επεμεξγαζηήο, πνπ είλαη ν ξόινο πνπ αλαηίζεηαη ζε 

ζπζθεπέο κε πςειή επεμεξγαζηηθή ηζρύ ή πςειέο δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο. ε 

θάζε ρώξν πξέπεη λα ππάξρνπλ κία ζπζθεπή κε ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή θαη 

ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή κε ην ξόιν ηνπ επεμεξγαζηή. Κάζε ζπζθεπή κπνξεί λα 

έρεη κόλν έλα ξόιν εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ κία ζπζθεπή έρεη ηνπο ξόινπο 

ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηνπ ζπληνληζηή ηαπηόρξνλα ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κόλν αλ έρεη εγθαηεζηεκέλε ηε Extended δηαλνκή. Οη ππόινηπεο δηαλνκέο είλαη νη 

Lite, Standard θαη Source. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ παξέρεηαη ε πξνζηαζία ηεο ςεθηαθήο πξνζσπηθήο αλαγλώξηζεο κε 
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ηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο ππεξεζίαο επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζηηο 

ηδηόηεηεο ηεο ππεξεζίαο.   

Σα δύν ελδηάκεζα ινγηζκηθά γηα ηελ πινπνίεζε έμππλσλ ρώξσλ έρνπλ 

αξθεηέο νκνηόηεηεο αιιά θαη θάπνηεο δηαθνξέο. ηελ πιαηθόξκα Persist 

πξνζθέξεηαη εθηόο από ηελ ζηαηηθή ξύζκηζε ηνπ ξόινπ θάζε ζπζθεπήο, πνπ 

πξνζθέξεηαη θαη ζηελ πιαηθόξκα Hydra, θαη δπλακηθή ξύζκηζε κέζσ κηαο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε δηάζεζε ησλ ζπζθεπώλ 

ζηνλ ρώξν όπνπ ε πιαηθόξκα Persist παξνπζηάδεηαη σο έλα εληαίν ζύλνιν  

ππεξεζηώλ ελώ ε πιαηθόξκα Hydra ε θάζε ζπζθεπή παξνπζηάδεηαη σο 

δηαθνξεηηθή δηαδηθηπαθή ππεξεζία. Έηζη ε θάζε ππεξεζία ηεο θάζε ζπζθεπήο 

είλαη πξνζηηή κόλν κέζα από ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ αλαπαξηζηά ηελ 

ζπζθεπή. Αθόκε, ζην ελδηάκεζν ινγηζκηθό ηεο πιαηθόξκαο Hydra, ζηνλ 

δηαρσξηζκό ζηα ζπζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο ζπζθεπέο θαη ζηα ζπζηαηηθά πνπ 

αθνξνύλ ηηο εθαξκνγέο γίλεηαη ρξήζε πνιιώλ ίδησλ ζπζηαηηθώλ, όπσο ηεο 

αζθάιεηαο, ηνπ δηαρεηξηζηή δηθηύνπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή απνζήθεπζεο, θαη ζηα 

δύν κέξε ελώ ζηελ πιαηθόξκα Persist δελ παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρε πνιιαπιή 

ρξήζε ίδησλ ζπζηαηηθώλ.  
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