
 
 

           Δίκτυα Παντού!  
                 

 

Μαρία Παπαδοπούλη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ 

http://www.ics.forth.gr/mobile/ 
 







Video: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2579190/30-000-flights-covering-25-million-miles-Beautiful-video-reveals-entire-day-European-air-travel-just-two-minutes.html#v-3330729931001 







• Περίπου το 90% των φυτών, έχουν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις 
με τους μύκητες   

• Αποικίες στις ρίζες των φυτών 
• Συνεργασία 
          Ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών και πληροφοριών 
• Ανταγωνισμός πόρων 

– Σαμποτάζ των ανεπιθύμητων φυτών με τη διάδοση τοξικών 
χημικών ουσιών μέσω του δικτύου 

– Απελευθερώνουν  χημικές ουσίες που βλάπτουν 

 

Το θαυμαστό Internet των φυτών!   



Από την ταινία Avatar 



There's some kind of electrochemical communication between the roots of 
the trees. Like the synapses between neurons.  

   
 Each tree has ten to the fourth connections to the trees around it. 
That's more connections than the human brain! 

 

Από την ταινία Avatar 

http://www.imdb.com/name/nm0000610/?ref_=tt_trv_qu�




• Περίπλοκα συστήματα, οργανισμοί & περιβάλλοντα 
που αναπτύσσουν ή υποστηρίζονται από δίκτυα! 

•  Τα δίκτυα αυτά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
δομές, χωριτικότητα. 

• Επεκτείνονται & εξελίσσονται σε διαφορετικές χωρο-
χρονικές κλίμακες. 

 
Πώς μπορούμε να μελετήσουμε αυτά τα δίκτυα? 
Ποια είναι η απόδοσή τους? 
 



Χάρτης του  υποθαλάσσιου δικτύου οπτικών ινών  



(6.53) 











Τι είναι ένα Δίκτυο Επικοινωνίας; 
• Σύνολο κόμβων που διασυνδέονται με σκοπό 

– την ανταλλαγή πληροφορίας 
– την παροχή μιας υπηρεσίας 
– τη συνεργασία μεταξύ συσκευών/χρηστών  

 
 



 Σύνολο κόμβων που διασυνδέονται με ακμές 
(ζεύξεις, αγωγοί, κανάλια) 
  

 
 

… 



 Σύνολο κόμβων που διασυνδέονται με ακμές 
(ζεύξεις, αγωγοί, κανάλια) 
  

 
 



1. Διαδίδονται  
Μετακινούνται από έναν πομπό σε ένα δέκτη 
 
2. Περιέχουν ενέργεια η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά μηνυμάτων 

Έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες: 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 



Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 

• Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια  ροή 
φωτονίων 

• Φωτόνιο: μικρή ριπή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
 
   Η ενέργεια μεταφέρεται από φωτόνια 

 
 Το φαινόμενο διάδοσης προκαλείται από τις αλληλεπιδράσεις  
 ενός ταλαντούμενου ηλεκτρικού πεδίου και ενός ταλαντούμενου 

μαγνητικού πεδίου τα οποία ωθούν το ένα  το άλλο στο κενό ή σε 
ένα άλλο μέσο διάδοσης 

 



Νέα συνεργατικά μοντέλα διαμοιρασμού πόρων 

Προστασία  
περιβάλλοντος 

Νέα οικονομική  
πραγματικότητα 
 

Τεχνολογικές 
εξελίξεις 

Νέες αξίες 





Μοντέλα διαμοιρασμού πόρων στην πληροφορική 



Διαμοιρασμός πόρων μεταξύ συσκευών χρηστών 

Ο Χένρυ χρησιμοποιεί τη σύνδεση του κινητού της Ελένης για το Internet 



Διαμοιρασμός πόρων μεταξύ συσκευών χρηστών 

Ο Χένρυ χρησιμοποιεί τη σύνδεση του κινητού της Ελένης για το Internet 



Crowd-sourcing & sensing systems for 
improving the user QoE for water distribution 
services (monitoring, alarming, water quality) 

Health organization Resident customers 

Wireless 
Base Station 

Customers 

Water distribution network 



Οργανισμός Υγείας 

Ασύρματο 
Σημείο  
Πρόσβασης 

Πελάτες 

Water distribution network 

QoWater 



 
server 

Data 
center 

     

Providers, 
regulators 
receive alerts, reports 

Organizations Resident customers 

Customers 

1. Monitor infrastructure performance & upload measurements on server 
2. Customers upload their feedback smartphones 
3. Analysis & correlation of  measurements and feedback 
4. Recommendations, alerts, and reports are sent to all stakeholders 



εποπτεία και αξιολόγηση από 
εξειδικευμένες συσκευές & από τις συσκευές των 

χρηστών 
χρησιμοποιώντας το  u-map system 





 
 
 
 
 
 
 

 

Technical 
•Smarter systems 
•Βελτίωση στην απόδοση των 

υπηρεσιών & υποδομών 
•Ευκολότερο testing νέων 

υπηρεσιών/προιόντων 
•Γρηγορότερη ενημέρωση 

προβλημάτων 
•Αμεσότερη ανάλυση 

στατιστικών και τάσεων αγοράς 

Business 
•  Αξιολόγηση συνεργασιών 
•  Χρεώσεις 
• Σχεδιασμός, προώθηση νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών 
• Διαφήμιση 
• Κατανόηση αγοράς, πελατών 

και τάσεων 
 

Όραμα 
• Ενίσχυση Πελατών 
• Διαφάνεια  
• Smarter Commerce 
•  Analytics & Big Data 
•   Smarter Computing 

 

Ευκολία Χρόνος 
Ικανοποίηση 

Πελατών 
Χρήματα 

 





Source: Australian Communication and Media Authority (2011) 



Εφαρμογές με συνεργατικά μοντέλα, με συμμετοχή χρηστών.  
 
 
Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις υπηρεσίες είναι ότι ο χρήστης μπαίνει 
στο προσκήνιο, και 
 
 
 
 
 
γίνεται πιο ενεργός, συμμετέχει, κριτικάρει, αξιολογεί, συνεργάζεται 
για την ποιότητα υπηρεσίας που του προσφέρεται.  
 
 
 
 



Κίνητρα για συνεργασία  
 
• Ψυχολογικά, αλτρουισμός, κοινές αξίες 
• Oικονομικό μοντέλο (micropayment)  
• Πόντοι, κουπόνια, passes 
• Κοινωνικά (πχ φήμη σε μια συγκεκριμένη κοινότητα) 



Τα συστήματα αυτά εξελίσσονται & μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 
που επιλέγουμε υπηρεσίες ή διαχειριζόμαστε πόρους.  
 
Έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. 
 
Νέες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν αξιοποιώντας αυτές τις 
τεχνολογίες! 



Χρησιμοποιώντας  παρόμοια συστήματα μπορούμε να αναπτύξουμε 
καινοτόμες ιδέες & υπηρεσίες, ώστε να βελτιώσουμε την ζωής μας.  
 
 
 
 
 
 

 

  Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να γίνουν οι δικές μας δυνάμεις. 



Μέσα από την επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνολογία, και την παιδεία, 
μπορούμε να γίνουμε πιο ενεργοί, πιο κριτικοί πολίτες.  
Η κριτική σκέψη, η συμμετοχή, η παιδεία, η γνώση είναι όπλα. 
Το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών μεριμνά να τα αποκτήσετε. 
  

 Αυτά μπορούν να γίνουν οι δικές σας δυνάμεις. 



 
Υπάρχουν δίκτυα συνεργασίας, δίκτυα γνώσης.  
Ένα τέτοιο δίκτυο είναι τα ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα.  
Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει 
ενεργά σε αυτά τα δίκτυα.  
 

Όλοι εσείς μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου μπορείτε να γίνετε κομβικά 
σημεία σε ένα δίκτυο γνώσης,  εξέλιξης! 





Ερωτήσεις?  
 



Καλύτερες εκτιμήσεις & πρόβλεψη της ποιότητας μιας υπηρεσίας, με 
έναν λιγότερο παρεμβατικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρουσία λανθασμένων μετρήσεων από συσκευές που δεν 
λειτουργούν σωστά ή από κακόβουλους χρήστες. 
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