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Περίληψη
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου επέφερε εκτός από μεγάλη
αύξηση στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού, και τη δυνατότητα πρόσβασης
σε αυτό από κάθε είδος συσκευής. Η νέα αυτή μορφή διαδικτύου αναφέρεται με
τον όρο διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Η διείσδυση των εφαρμογών του είναι
μεγάλη και η δυναμική τους δείχνει ότι στο μέλλον πολλές από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στις τεχνολογίες του ΙοΤ.
Προκειμένου να γίνουν εκμεταλλεύσιμα τα δεδομένα που αντλούνται από τους
αισθητήρες των συσκευών του ΙοΤ, χρησιμοποιούνται και άλλες καινοτόμες
τεχνολογίες, όπως το Edge – Fog – Cloud Computing και η μηχανική μάθηση (ML).
Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του ΙοΤ είναι η ανάπτυξη μηχανισμών
που καταστούν έξυπνες τις λειτουργίες που εκτελούνται σε μία πόλη. Με την
λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων από υπαίθριους αισθητήρες και την χρήση
κατάλληλων τεχνικών μηχανικής μάθησης, μπορούν να αναπτυχθούν μοντέλα
πρόβλεψης καταστάσεων που μπορεί να επικρατήσουν σε μία πόλη και να
επηρεάσουν αποφάσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στα πλαίσια της
έρευνας αυτής αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός εκμετάλλευσης δεδομένων του
ΙοΤ για την πρόγνωση της μελλοντικής κατάστασης του ατμοσφαιρικού αέρα.
Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Μηχανική Μάθηση, ΄Έξυπνη Πόλη,
Μεγάλος Όγκος Δεδομένων
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Abstract
The development of internet technologies has brought in addition to the
great increase of the content of the World Wide Web and the possibility of access to
it from any kind of device. This new form of internet is referred to as the internet of
things (IoT). The penetration of its applications is great and their dynamics show that
in the future many of human activities will be based entirely on IoT technologies. In
order to exploit the data extracted from the sensors of IoT devices, other innovative
technologies are used, such as Edge - Fog - Cloud Computing and machine learning
(ML). One of the most important applications of IoT is the development of
mechanisms to make the operations performed in a city smart. By capturing large
volumes of data from outdoor sensors and using appropriate machine learning
techniques, situation prediction models can be developed that can prevail in a city
and influence decisions for the benefit of society as a whole. As part of this research,
an IoT data exploitation mechanism was developed to predict the state of the
atmospheric air in the future.
KeyWords: Internet of Things, Machine Learning, Smart City, Big Data
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Εισαγωγή
Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του διαδικτύου, συνέβαλαν στο να γίνει η
πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες προσιτή σε μεγάλο μέρος του
πληθυσμού στο κόσμο. Παράλληλα, οι διαδικτυακές εφαρμογές άρχισαν να
απευθύνονται σε ευρύτερη γκάμα χρηστών. Ειδικότερα, οι εφαρμογές
κοινωνικής δικτύωσης υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία των ανθρώπων
δημιουργώντας έναν κύκλο ανάπτυξης νέων ειδών εφαρμογών που
υιοθετήθηκαν από το καταναλωτικό κοινό, οδηγώντας έτσι στην επέκταση
ερευνών για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με σκοπό την προσέλκυση
νέων χρηστών. Σημαντικό ρόλο στη βαθιά υιοθέτηση των διαδικτυακών
εφαρμογών έπαιξε και το γεγονός ότι το μέσο πρόσβασης πλέον δεν ήταν
αποκλειστικά οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά και οι έξυπνες κινητές
συσκευές. Η φορητότητα τους και το γεγονός ότι με αυτές οι σύγχρονοι
άνθρωποι μπορούσαν να ολοκληρώσουν μεγάλο μέρος των καθημερινών τους
δραστηριοτήτων, άνοιξε δρόμο στη μελέτη για τη συνδεσιμότητα περισσότερων
συσκευών στο διαδίκτυο. Έτσι σταδιακά μία σειρά από συσκευές διαφορετικών
προσανατολισμών απέκτησαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,
εξυπηρετώντας μία ποικιλία απαιτήσεων. Το δίκτυο δικτύων που συνθέτουν οι
εφαρμογές, συνθέτουν το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT).
Χαρακτηριστικό συστατικό μεγάλου αριθμού των συσκευών αυτών είναι το
γεγονός ότι διατηρούν αισθητήρες και έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν στο
διαδίκτυο μεγάλους όγκους δεδομένων. Τα σύνολα αυτών των δεδομένων
χρησιμοποιούνται σε μία ποικιλία εφαρμογών που έχουν αντίστοιχα ποικίλους
προσανατολισμούς.
Τα δεδομένα που παράγονται από τους αισθητήρες συνθέτουν μεγάλα
σύνολα τα οποία τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο να υποστούν
επεξεργασία με συμβατικές τεχνικές. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται
μεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων
(Big Data), όπως κυρίως η μηχανική μάθηση. Πρόκειται για διαδικασίες κατά τις
οποίες αναπτύσσονται πρότυπα από δεδομένα που συλλέγονται και τα οποία
χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις για το παρόν
12

και το μέλλον με βάση τρέχοντα δεδομένα. Η μηχανική μάθηση είναι ένας
επιστημονικός τομέας ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιάσει
σημαντική εξέλιξη. Εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία
περιγράφεται το πως τα δεδομένα που παράγονται από τους αισθητήρες
συσκευών IoT μπορούν να αποτελέσουν είσοδο σε υλοποιήσεις αλγορίθμων
μηχανικής μάθησης και να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Η
περιγραφή αυτή ενισχύεται από μία υλοποίηση μέσα από τη

οποία

παρουσιάζεται η όλη διαδικασία, από τη συλλογή των δεδομένων, την
παραγωγή των μοντέλων, την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την
παραγωγή των συμπερασμάτων.
Το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου είναι διαρθρωμένο ως εξής:
● Κεφάλαιο 1: Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με τη περιγραφή του IoT.
Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις απαιτήσεις που οδήγησαν
στην ανάδειξη του και την γρήγορη ανάπτυξη του. Καταγράφονται
οι σημαντικότερες εφαρμογές του με έμφαση σε εκείνες που
βασίζονται

στη

συλλογή

δεδομένων

μέσω

αισθητήρων,

προκειμένου να υποστούν επεξεργασία για συγκεκριμένους
σκοπούς. Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφεται η έννοια των
μεγάλων δεδομένων και η αναγκαιότητα για την εύρεση
αποδοτικών τρόπων για την επεξεργασία τους.
● Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η έννοια της
μηχανικής μάθησης και η σημασία της για την επεξεργασία
μεγάλων

δεδομένων.

Περιγράφονται

οι

διαφορετικές

προσεγγίσεις των υλοποιήσεων και το πότε είναι καταλληλότερη
η κάθε μία. Παρατίθενται επίσης οι σημαντικότερες εφαρμογές της
μηχανικής

μάθησης

καθώς

και

τα

εργαλεία

που

χρησιμοποιούνται.
● Κεφάλαιο 3: Μετά την ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου για
τις έννοιες του IoT, των Μεγάλων Δεδομένων και της Μηχανικής
Μάθησης, περιγράφεται η συλλογή και η χρήση των δεδομένων
13

που προέρχονται από αισθητήρες συσκευών, σε διαδικασίες
μηχανικής μάθησης. Περιγράφεται η εξέλιξη των υλοποιήσεων
των αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν, τα χαρακτηριστικά των
μοντέλων που αναπτύχθηκαν και τα αποτελέσματα που
προέκυψαν.
● Κεφάλαιο 4: Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας καταγράφονται
τα συμπεράσματα που προέκυψαν, τόσο από την θεωρητική όσο
και

από

την

πρακτική

μελέτη

της

χρήσης

δεδομένων

προερχομένων από συσκευές του IoT, σε διαδικασίες Μηχανικής
Μάθησης. Εκτιμάται η δυναμική των τεχνολογιών δικτύωσης κάθε
λογής συσκευών καθώς και της επεξεργασίας των μεγάλων
όγκων δεδομένων που παράγουν οι αισθητήρες των συσκευών
με τους αλγορίθμους.
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1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων

1.1. Ορισμός – Χαρακτηριστικά
Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet Of Things - IoT) είναι μία νέα
σχετικά

προσέγγιση

τεχνολογιών

του

διαδικτύου

ενσωματώνοντας

διαφορετικές τεχνολογικές τάσεις χρήσης του. Καλύπτει επίσης ένα μεγάλο
μέρος των δραστηριοτήτων του ανθρώπου με τη χρήση διαφορετικών
τεχνολογιών με μηχανισμούς κυρίως χαμηλότερου επιπέδου (κυρίως υλικού και
δικτύου). Τα λειτουργικά συστήματα των ΙοΤ συσκευών τρέχουν σε μέγεθος
στοιχεία

εκτελώντας

στοιχειώδεις

λειτουργίες.

Στα

ανώτερα

επίπεδα

τοποθετούνται λειτουργίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων που
παράγονται από αυτές για την ικανοποίηση ποικίλων εξειδικευμένων και πιο
γενικών απαιτήσεων [8].
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) θεωρείται γενικά ως η σύνδεση
συσκευών διαφορετικών δυνατοτήτων και προσανατολισμών στο Διαδίκτυο. Η
σύνδεση

αυτή

συνήθως

χρησιμοποιείται

για

την

απομακρυσμένη

παρακολούθηση και τον έλεγχο των ίδιων των συσκευών ή του περιβάλλοντος
τους. Έτσι, οι συσκευές γίνονται οι ίδιες, χρήστες του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο
των Πραγμάτων είναι σήμερα ένα πεδίο έρευνας που προσελκύει έντονο
ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς παρουσιάζει αυξημένη
δυναμική για νέες εφαρμογές και προκλήσεις. Έχει επιτακτικό οικονομικό και
κοινωνικό αντίκτυπο για τη μελλοντική κατασκευή τεχνολογίας πληροφοριών,
δικτύων και επικοινωνιών. Η ιδέα του IoT ενσωματώνεται όλο και περισσότερο
λόγω του ότι επικοινωνεί με τις τεχνολογίες κινητών συσκευών, των
ενσωματωμένων τεχνολογιών επικοινωνίας, του υπολογιστικού νέφους και της
ανάλυσης
παραγωγή

δεδομένων.
και

η

Οι

επιχειρηματικές

δημόσια

διοίκηση

διαδικασίες,

έχουν

πολλά

η βιομηχανική
περιθώρια

να

επανασχεδιαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα του IoT [10].
Το όραμα για το IoT είναι να επιτρέψει στις δικτυωμένες συσκευές να
διαδίδουν τις πληροφορίες τους σχετικά με αντικείμενα του φυσικού κόσμου
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μέσω του διαδικτύου. Το οικοσύστημα του IoT περιέχει έναν τεράστιο αριθμό
από διαφορετικά αντικείμενα που μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:
● Αντικείμενα (συνήθως κινητά) τα οποία τροφοδοτούνται από
επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά στοιχεία.
● Αντικείμενα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε σταθερά σημεία.
Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την αποδοτική
δικτύωση των συσκευών που χρησιμοποιούνται στο IoT περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστο:
● Τον σαφή προσδιορισμό της κατάστασης των χρηστών του και
των εφαρμογών τους.
● Την αρχιτεκτονική λογισμικού και των δικτύων επικοινωνίας που
θα χρησιμοποιηθούν για την διάδοση των παραγομένων
δεδομένων και την επεξεργασία τους.
● Την εξασφάλιση των απαραίτητων εργαλείων ανάλυσης των
δεδομένων

για

την

επίτευξη

αυτόνομης

και

έξυπνης

συμπεριφοράς.
Στις

περισσότερες

περιπτώσεις

οι

τεχνολογίες

δικτύωσης

και

επεξεργασίας βασίζονται στο RFID και δικτύων αισθητήρων [29].
Οι συσκευές συνδέονται και επικοινωνούν με άλλες συσκευές που
εφαρμόζουν τον ίδιο τύπο υπηρεσίας. Η βασική απλοποιημένη ροή εργασίας
του IoT περιλαμβάνει:
● Ανίχνευση

αντικειμένων,

αναγνώριση

και

ανταλλαγή

πληροφοριών για το αντικείμενο. Η πληροφορία μπορεί να
συνίσταται σε δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία, τον
προσανατολισμό, την κίνηση, τους κραδασμούς, την επιτάχυνση,
την υγρασία ή τις χημικές αλλαγές στον αέρα. Το είδος της
πληροφορίας που διακινείται, σχετίζεται με τον τύπο των
αισθητήρων που χρησιμοποιούνται. Ένας συνδυασμός από
διαφορετικούς αισθητήρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
σχεδιασμό έξυπνων υπηρεσιών.
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● Εκτέλεση λειτουργίας: Τα λαμβανόμενα δεδομένα από μία ή
περισσότερες συσκευές, χρησιμοποιούνται ως είσοδος σε
επεξεργασίες σε αντικείμενα με υπολογιστικές δυνατότητες. Μετά
την επεξεργασία αυτή, μπορεί το αποτέλεσμα της να αποτελέσει
σημαντικό παράγοντα λήψης απόφασης ή και το κριτήριο για την
εκτέλεση κάποιας αυτοματοποιημένης λειτουργίας.
● Συχνά οι συσκευές του ΙοΤ παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες που
περιλαμβάνουν μηχανισμούς για την παραγωγή στοιχείων περί
της κατάστασης του συστήματος στο οποίο εντάσσονται, το
αντίστοιχο δίκτυο και τα αποτελέσματα των επεξεργασιών στις
οποίες συμμετέχει [11].
Το ΙοΤ εισέρχεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως ένας
μηχανισμός συλλογής δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Οι διασκορπισμένες
συσκευές έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν ερεθίσματα από το περιβάλλον
τους μέσω ενσωματωμένων κατάλληλων αισθητήρων. Τα δεδομένα που
παράγονται από τους αισθητήρες αυτούς διαχέονται σε δίκτυο επικοινωνίας και
καταλήγουν σε ένα σύστημα επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας
αυτής συχνά αποτελεί στοιχείο υποστήριξης διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η
γενική λειτουργία του ΙοΤ ως μέρος διαδικασιών λήψης αποφάσεων φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 1: Οι συσκευές του ΙοΤ σε συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων

1.2. Αρχιτεκτονική
Συνήθως, η αρχιτεκτονική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του IoT
βασίζεται σε τρεις διαστάσεις. Αυτές είναι οι εξής:
● Στοιχεία πληροφοριών: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
συνδέονται με το περιβάλλον IoT και μπορούν να ανιχνεύει
αντικείμενα, οντότητες και στοιχεία ελέγχου.
● Ανεξάρτητο δίκτυο: Πρόκειται για το χρησιμοποιούμενο δίκτυο
άμεσης

σύνδεσής

αυτοδιαμόρφωσης,

του

οποίο

περιλαμβάνει

μηχανισμούς

αυτοπροστασίας, αυτοπροσαρμογής και

αυτοβελτιστοποίησης.
● Έξυπνες εφαρμογές: Οι εφαρμογές αυτές εκμεταλλεύονται τα
δεδομένα που παράγονται από τις συσκευές του IoT με
αποτέλεσμα να δίνουν την δυνατότητα στις ίδιες ή σε άλλες
συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε υποδομές του cloud ή του
fog computing να παρουσιάζουν έξυπνη συμπεριφορά.
Πάνω σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία βασίζεται και η γενική
αρχιτεκτονική του ΙοΤ, η οποία αναλύεται στα παρακάτω επίπεδα:
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● Επίπεδο αντίληψης (Perception Layer): Το επίπεδο αντίληψης
αναφέρεται και ως Επίπεδο συσκευής. Αποτελείται από φυσικά
αντικείμενα και συσκευές αισθητήρων. Οι αισθητήρες μπορεί να
είναι RFID, 2D-barcode ή αισθητήρας υπέρυθρων ανάλογα με τη
μέθοδο αναγνώρισης αντικειμένων που χρησιμοποιείται. Σε αυτό
το επίπεδο, ο βασικός σκοπός είναι η αναγνώριση και η συλλογή
πληροφοριών για αντικείμενα από τις συσκευές αισθητήρων.
Ανάλογα με τον τύπο των αισθητήρων, οι πληροφορίες μπορεί να
αφορούν τη θέση, τη θερμοκρασία, τον προσανατολισμό, την
κίνηση, τους κραδασμούς, την επιτάχυνση, την υγρασία, τις
χημικές αλλαγές στον αέρα κ.λπ.
● Επίπεδο Δικτύου: Το επίπεδο Δικτύου αναφέρεται επίσης και σαν
Επίπεδο μετάδοσης. Αυτό το επίπεδο μεταφέρει με ασφάλεια τις
πληροφορίες από τις συσκευές αισθητήρων στο σύστημα
επεξεργασίας πληροφοριών. Το μέσο μετάδοσης μπορεί να είναι
ενσύρματο ή ασύρματο και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες να
αφορούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Σε κάθε
περίπτωση στο επίπεδο αυτό καθορίζεται η μεταφορά των
πληροφοριών από το Perception στο Middleware επίπεδο.
● Επίπεδο Middleware: Οι συσκευές που συμμετέχουν στο IoT,
μπορεί να υλοποιούν διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών. Κάθε
συσκευή συνδέεται και επικοινωνεί μόνο με εκείνες τις συσκευές
που εφαρμόζουν τον ίδιο τύπο υπηρεσίας. Αυτό το επίπεδο είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε
αυτό παρέχεται πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Λαμβάνει τις
πληροφορίες από το επίπεδο δικτύου και φροντίζει για την
αποθήκευση

στη

βάση

δεδομένων.

Μπορεί

επίσης

να

πραγματοποιείται επεξεργασία των πληροφοριών αυτών (σε
συσκευές που έχουν τέτοιου είδους δυνατότητες) και με βάση τις
εξόδους των επεξεργασιών αυτών, να λαμβάνονται αυτόματα
αποφάσεις.
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● Επίπεδο εφαρμογής: Αυτό το επίπεδο παρέχει καθολική
διαχείριση της εφαρμογής με βάση τις πληροφορίες που
προέρχονται από τις συσκευές και υποβάλλονται σε επεξεργασία
στο επίπεδο Middleware. Οι εφαρμογές που τρέχουν σε ένα
περιβάλλον IoT μπορεί να αφορούν την υγεία, την αγροτική
παραγωγή, το περιβάλλον, έξυπνες μεταφορές ή λειτουργίες
έξυπνης πόλης.
● Business Layer: Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση
του συνολικού συστήματος IoT, συμπεριλαμβανομένων των
εφαρμογών και των υπηρεσιών. Δημιουργεί επιχειρηματικά
μοντέλα,

γραφήματα,

διαγράμματα

ροής

και

άλλες

αναπαραστάσεις, με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από το
επίπεδο εφαρμογής. Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων,
αυτό το επίπεδο θα βοηθήσει στον καθορισμό των μελλοντικών
ενεργειών και των επιχειρηματικών στρατηγικών (Khan 2012).
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά η διαστρωμάτωση της
γενικής αρχιτεκτονικής του ΙοΤ.

Εικόνα 2: Γενική Αρχιτεκτονική του ΙοΤ
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1.3. To ΙοΤ για Ευφυΐα
Ο σκοπός του Internet of Things (IoT) είναι να αναπτύξει ένα πιο έξυπνο
περιβάλλον και έναν απλοποιημένο τρόπο ζωής εξοικονομώντας χρόνο,
ενέργεια και χρήματα. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, τα έξοδα σε διαφορετικούς
κλάδους μπορούν να μειωθούν. Οι τεράστιες επενδύσεις και οι πολλές μελέτες
που εκτελούνται στο IoT έχουν κάνει το IoT μια αυξανόμενη τάση τα τελευταία
χρόνια. Το IoT αποτελείται από ένα σύνολο συνδεδεμένων συσκευών που
μπορούν

να

μεταφέρουν

δεδομένα

μεταξύ

τους

προκειμένου

να

βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Αυτές οι ενέργειες συμβαίνουν αυτόματα
και χωρίς ανθρώπινη συνείδηση ή συμβολή. Το IoT περιλαμβάνει τέσσερα
κύρια στοιχεία:
● αισθητήρες,
● δίκτυα επεξεργασίας,
● δεδομένα ανάλυσης δεδομένων
● παρακολούθηση συστήματος.
Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στο IoT ξεκίνησαν όταν οι ετικέτες RFID (Radio
Frequency Identification) τέθηκαν σε χρήση πιο συχνά, οι αισθητήρες
χαμηλότερου κόστους έγιναν πιο διαθέσιμοι, η τεχνολογία Ιστού αναπτύχθηκε
και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας άλλαξαν. Το IoT είναι ενσωματωμένο με
διάφορες τεχνολογίες και η συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη και επαρκής
προϋπόθεση για να λειτουργήσει. Επομένως, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
είναι συστατικά αυτής της τεχνολογίας που θα πρέπει να βελτιωθούν. Στο IoT, τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
● Device to Device (D2D): αυτός ο τύπος επικοινωνίας επιτρέπει
επικοινωνία μεταξύ κοντινών κινητών τηλεφώνων.
● Device to Server (D2S): σε αυτόν τον τύπο επικοινωνίας, όλα τα
δεδομένα αποστέλλονται στους διακομιστές, οι οποίοι μπορεί να
είναι κοντά ή μακριά από τη συσκευή. Αυτός ο τύπος
επικοινωνίας

εφαρμόζεται

εκτελείται σε cloud υποδομή.
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κυρίως στην επεξεργασία που

● Διακομιστής σε διακομιστή (S2S): σε αυτόν τον τύπο επικοινωνίας,
οι διακομιστές μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ τους. Αυτός ο τύπος
επικοινωνίας εφαρμόζεται κυρίως για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Η επεξεργασία και η προετοιμασία δεδομένων για αυτές τις επικοινωνίες
είναι μια κρίσιμη πρόκληση και για το σκοπό αυτό απαιτείται η εφαρμογή
διαφορετικών ειδών επεξεργασίας δεδομένων, όπως η ανάλυση στο άκρο, η
ανάλυση ροής και η ανάλυση δεδομένων IoT στη βάση δεδομένων. Η απόφαση
για εφαρμογή οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες διαδικασίες εξαρτάται από
τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις ανάγκες της. Η επεξεργασία fog και cloud
είναι δύο αναλυτικές μέθοδοι που υιοθετούνται για την επεξεργασία και την
προετοιμασία δεδομένων πριν από τη μεταφορά τους. Το όλο έργο του IoT
συνοψίζεται ως εξής:
● Συλλέγονται δεδομένα από αισθητήρες και συσκευές IoT από το
περιβάλλον.
● Η γνώση εξάγεται από τα ακατέργαστα δεδομένα.
● Τα δεδομένα είναι έτοιμα για μεταφορά σε άλλα αντικείμενα,
συσκευές ή διακομιστές μέσω του Διαδικτύου.

1.4 Προκλήσεις σχετικές με το ΙοΤ
Το IoT μπορεί να αλλάξει τη μορφή του Διαδικτύου και μπορεί να
προσφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη, αλλά αντιμετωπίζει επίσης πολλές
βασικές προκλήσεις:
● Ονοματοδοσία

και

διαχείριση

ταυτότητας:

Ήδη

στο

IoT

διασυνδέονται ένας πολύ μεγάλος αριθμός συσκευών. Κάθε
αντικείμενο/αισθητήρας πρέπει να έχει μια μοναδική ταυτότητα
στο

διαδίκτυο. Επομένως, απαιτείται ένα αποτελεσματικό

σύστημα διαχείρισης ονομασίας και ταυτότητας που να μπορεί να
εκχωρεί και να διαχειρίζεται δυναμικά μοναδική ταυτότητα για
τόσο μεγάλο αριθμό οντοτήτων.
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● Διαλειτουργικότητα και Τυποποίηση: Πολλοί κατασκευαστές
παρέχουν
τεχνολογίες

συσκευές
και

που

χρησιμοποιούν

υπηρεσίες

που

τις

δικές

τους

ενδέχεται να μην είναι

προσβάσιμες από άλλους. Αυτό δημιουργεί μία ετερογένεια
ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μία ομάδα συσκευών παρέχουν
κοινές υπηρεσίες. Η τυποποίηση των λειτουργιών του IoT είναι
πολύ σημαντική για την παροχή καλύτερης διαλειτουργικότητας
για όλα τα αντικείμενα και τις συσκευές αισθητήρων. Χρειάζεται ο
καθορισμός

προδιαγραφών

και

η

συμμόρφωση

των

κατασκευαστών σε αυτές, προκειμένου να γίνει ομαλότερα η
μετάβαση και η εξάρτηση επιχειρησιακών διαδικασιών στο
διαδίκτυο των πραγμάτων.
● Απόρρητο πληροφοριών: Το IoT χρησιμοποιεί διαφορετικού
είδους τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων. Δεδομένου ότι,
κάθε είδους αντικείμενα καθημερινής χρήσης θα φέρουν αυτές τις
ετικέτες αναγνώρισης και θα ενσωματώσουν τις συγκεκριμένες
πληροφορίες για το αντικείμενο, είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα
κατάλληλα μέτρα εξασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας
και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις λειτουργίες του ΙοΤ..
● Ασφάλεια αντικειμένων: Το IoT αποτελείται από έναν πολύ μεγάλο
αριθμό συσκευών αντίληψης που είναι κατανεμημένες σε κάποια
γεωγραφική περιοχή. Είναι απαραίτητο να αποτραπεί η φυσική ή
λογική πρόσβαση σε οντότητες που δεν είναι εξουσιοδοτημένες
για αυτό. Καθώς τα δεδομένα που παράγουν οι συσκευές αυτές
είναι σημαντικά για διαδικασίες λήψεις αποφάσεων, αποτελούν
ελκυστικό στόχο κακόβουλων δρώντων.
● Εμπιστευτικότητα και κρυπτογράφηση δεδομένων: Οι συσκευές
αισθητήρα εκτελούν ανεξάρτητη ανίχνευση ή μετρήσεις και
μεταφέρουν δεδομένα στη μονάδα επεξεργασίας μέσω του
συστήματος
αισθητήρων

μετάδοσης.
να

Είναι

διαθέτουν

απαραίτητο
κατάλληλο

οι

συσκευές
μηχανισμό

κρυπτογράφησης για να εγγυάται η ακεραιότητα των δεδομένων
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στη μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών. Η υπηρεσία IoT
καθορίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και σε
ποιο βαθμό. Επομένως, είναι απαραίτητο να προστατεύονται τα
δεδομένα από εξωτερικούς κινδύνους, όπως ακριβώς συμβαίνει
και με τα δεδομένα που διακινούνται στο συμβατικό διαδίκτυο.
● Ασφάλεια

δικτύου:

Τα

δεδομένα

από

συσκευές

που

περιλαμβάνουν αισθητήρες, αποστέλλονται μέσω ενσύρματου ή
ασύρματου δικτύου μετάδοσης. Το σύστημα μετάδοσης θα
πρέπει να μπορεί να χειρίζεται δεδομένα από μεγάλο αριθμό
συσκευών αισθητήρων χωρίς να προκαλεί απώλεια δεδομένων
λόγω συμφόρησης δικτύου, να διασφαλίζει τα κατάλληλα μέτρα
ασφαλείας για τα μεταδιδόμενα δεδομένα και να τα αποτρέπει
από εξωτερικές παρεμβολές ή παρακολούθηση.
● Διαχείριση

διαθέσιμου

φάσματος:

Οι

συσκευές

που

χρησιμοποιούν αισθητήρες, απαιτούν αποκλειστικό φάσμα για τη
μετάδοση δεδομένων μέσω του ασύρματου μέσου. Λόγω της
περιορισμένης

διαθεσιμότητας

φάσματος

απαιτείται

ένας

αποτελεσματικός δυναμικός μηχανισμός κατανομής φάσματος για
να επιτραπεί σε ένα μεγάλο αριθμό από αισθητήρες να
επικοινωνούν μέσω του ασύρματου μέσου.
● Ενεργειακές απαιτήσεις: Η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου
αυξάνεται με πολύ υψηλό ρυθμό λόγω της αύξησης των ρυθμών
δεδομένων, της αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών που
απαιτούν δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο και της ταχείας
ανάπτυξης των συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο συσκευών. Τα
στοιχεία

αυτά

δημιουργούν

αυξανόμενες

ανάγκες

για

κατανάλωση ενέργειας του δικτύου η οποία θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με ορθή διαχείριση, ενδεχόμενη στροφή στις
ανανεώσιμες πηγές και κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να μειώνεται
στο μέγιστο εφικτό βαθμό το ενεργειακό αποτύπωμα των
συσκευών.
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1.5. Προσεγγίσεις Επεξεργασίας
Οι μεθοδολογίες και οι τεχνοτροπίες της επεξεργασίας των δεδομένων
που παράγουν οι αισθητήρες των συσκευών του IoT διαρκώς εξελίσσονται. Η
εξέλιξη τους είναι κυρίως απόρροια των αναβαθμίσεων στην ποιότητα του
υλικού, τις νέες επινοήσεις που σχετίζονται με το λογισμικό και την ανάπτυξη
των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων. Σε επίπεδο δυνατοτήτων του υλικού, η
εξέλιξη αφορά τη μεταφορά της επεξεργασίας πιο κοντά στους αισθητήρες. Σε
επίπεδο λογισμικού σχετίζεται με την ανάπτυξη των μεθοδολογιών στον τομέα
της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίπεδο των τηλεπικοινωνιών εξετάζεται η
ταχύτητα

μετάδοσης

και

το

διαθέσιμο εύρος ζώνης. Στις επόμενες

παραγράφους περιλαμβάνονται συνοπτικές περιγραφές των εξελίξεων σε κάθε
ένα από τα επίπεδα αυτά [11].

1.5.1. Cloud Computing
To Cloud Computing είναι μία σχετικά ώριμη προσέγγιση για τη διαχείριση
του υλικού, του λογισμικού και των δεδομένων των πληροφοριακών
συστημάτων, με στόχο την οικονομία των απαιτούμενων πόρων για την
λειτουργία τους. Ο ορισμός του αναφέρει ότι «… είναι ένα μοντέλο που
επιτρέπει ευέλικτη, κατόπιν αιτήσεως (on-demand) δικτυακή πρόσβαση σε ένα
κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα,
εξυπηρετητές (servers), αποθηκευτικοί χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το
οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί γρήγορα και να διατεθεί με ελάχιστη
προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό
το νεφοϋπολογιστικό (cloud) μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και
αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής
υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης. Η απαραίτητη υποδομή σε υλικό,
λογισμικό και αποθηκευτικό χώρο, παρέχονται από έναν φορέα. Ο ιδιοκτήτης
του πληροφοριακού συστήματος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις
υποδομές αυτές, μέσα από δίκτυα επικοινωνιών» [16].
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεχνολογίες της νεφοϋπολογιστικής έχουν
ωριμάσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Μεγάλος αριθμός οργανισμών κάθε είδους
χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα του. Επίσης μεγάλο πλήθος ανθρώπων
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του. Το όφελος σε επιχειρησιακό και ατομικό
επίπεδο είναι τέτοιο που η έρευνα για την βελτίωση των δυνατοτήτων του,
παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα δυναμικής. Οι προσπάθειες βελτίωση των
υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει, εστιάζουν στα τμήματα τα οποία
διαιρείται η εκμετάλλευση τους. Αυτά τα τμήματα είναι:
● Η υποδομή του υλικού: Αποτελεί την φυσική οντότητα που
περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργικές μονάδες οι οποίες
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων και την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
● Οι υλοποιήσεις των αποθηκευτικών χώρων για τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες του νέφους.
● Το λογισμικό που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η ομαλή και με
την μέγιστη δυνατή απόδοση εκτέλεση των λειτουργιών των
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
του. Το λογισμικό αυτό, κατά κύριο λόγο αφορά την εικονοποίηση
των υποδομών, τα λειτουργικά συστήματα των εικονικών
μηχανών, τις εφαρμογές που διαχειρίζονται οι τελικοί χρήστες και
τα προγράμματα ασφαλείας για την εξασφάλιση των δεδομένων
και του λογισμικού.
● Οι δικτυακές συσκευές και οι ζεύξεις που χρειάζονται για να είναι
προσβάσιμες οι υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους, από τους
τελικούς χρήστες. Πέραν αυτών, συμπεριλαμβάνεται και το
λογισμικό που είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του
δικτύου [22].
Οι ιδιοκτήτες των υποδομών υπολογιστικού νέφους, παρέχουν μία σειρά
από υπηρεσίες η οποία συνεχώς διευρύνεται. Οι πιο διαδεδομένες εξ αυτών
είναι οι εξής:
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● Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service - SaaS): Στους
χρήστες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικό των
παρόχων

(βρίσκεται

εγκατεστημένο

και

συντηρείται

στην

υποδομή του παρόχου). Η προσπέλαση σε αυτό γίνεται μέσω του
διαδικτύου. Οι τελικοί χρήστες δεν ελέγχουν την υποδομή στην
οποία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό αλλά ούτε τους παρέχεται
η δυνατότητα να επεμβαίνουν στην διαχείριση του. Η κατάσταση
αυτή τους απαλλάσσει από τον να ασχολούνται με την
προμήθεια,

συντήρηση,

αναβάθμιση

του

λογισμικού που

χρησιμοποιούν και να έχουν χρόνο να ασχολούνται με
περισσότερο παραγωγικές διαδικασίες. Πρόκειται για την πιο
διαδεδομένη

υπηρεσία του υπολογιστικού νέφους καθώς

απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών του διαδικτύου.
● Πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service - PaaS): Με τις
υπηρεσίες αυτές, παρέχεται στον τελικό χρήστη η δυνατότητα να
χρησιμοποιεί τους προηγμένους πόρους, σε επίπεδο υλικού και
λογισμικού, του παρόχου, προκειμένου σε αυτό να αναπτύσσει τις
δικές του εφαρμογές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ικανές να
υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής των λογισμικών που
αναπτύσσονται. Διαφέρει από τις SaaS στο ότι αποτελεί μία
περισσότερο ολοκληρωμένη λύση (η χρήση των πόρων
αναφέρεται και σε υλικό και σε λογισμικό) για πιο εξειδικευμένους
χρήστες (κυρίως αναλυτές συστημάτων και προγραμματιστές). Ο
πάροχος αναλαμβάνει την υποστήριξη του περιβάλλοντος
φιλοξενίας των εξειδικευμένων (και πολλές φορές ακριβών)
εφαρμογών, τη διαθεσιμότητα της υποδομής ανάπτυξης των
εφαρμογών

συμπεριλαμβανομένου

περιβάλλοντος

προγραμματισμού, εργαλείων, διαχείρισης ρυθμίσεων καθώς και
τη συντήρηση, αναβάθμιση και ασφάλεια αυτών. Οι τελικοί
χρήστες απαλλάσσονται από την παραπάνω μέριμνα με
αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν ανθρωποώρες για την πληρέστερη
ενασχόληση με την ανάπτυξη εφαρμογών.
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● Υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS): Οι
πάροχοι των υπηρεσιών αυτών διαθέτουν υποδομές υλικού
υψηλών δυνατοτήτων και τις διαθέτουν στους τελικούς χρήστες.
Η πρόσβαση σε αυτές τις υποδομές γίνεται στον βαθμό κατά τον
οποίο οι τελευταίοι τις χρειάζονται. Ο διαμοιρασμός των
υποδομών και η απομονωμένη διάθεση τους στους τελικούς
χρήστες γίνεται με μηχανισμούς εικονοποίησης. Η εικονοποίηση
είναι μία μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή και
απομόνωση φυσικών πόρων για την κάλυψη της αυξανόμενης ή
μειωμένης ζήτησης πόρων από τους χρήστες του νέφους. Η
αυξομείωση του ποσού των πόρων που διατίθενται γίνεται με
βάση τις απαιτήσεις των χρηστών τη δεδομένη στιγμή και υπό τη
σκέπη της αρχικής συμφωνίας μεταξύ παρόχου και πελάτη. Η
βασική στρατηγική της εικονικοποίησης είναι η δημιουργία
ανεξάρτητων εικονικών μηχανών (Virtual Machine - VM) που είναι
απομονωμένες τόσο από το υποκείμενο υλικό όσο και από άλλες
εικονικές μηχανές. Το πλεονέκτημα που αποκομίζουν οι τελικοί
χρήστες από αυτού του είδους τις υπηρεσίες είναι ότι αποκτούν
τη

δυνατότητα

χρήσης

ακριβών

και

ισχυρών

πόρων

καταβάλλοντας αντίτιμο στο οποίο δύνανται να ανταποκριθούν.
Απαλλάσσονται

επίσης

από

την

μέριμνα

συντήρησης,

αναβάθμισης και ασφάλειας των υποδομών αυτών, που είναι και
κοστοβόρες και απαιτούν τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένου
προσωπικού.
● Δεδομένα ως υπηρεσία (Data as a Service - DaaS): Οι σύγχρονες
απαιτήσεις και δυνατότητες σε διαθεσιμότητες μεγάλου όγκου
δεδομένων από τους κάθε προσανατολισμού και κλίμακας
οργανισμούς, ανέδειξε την προσέγγιση της DaaS. Με τις
υπηρεσίες αυτού του τύπου, οι πάροχοι δίνουν τη δυνατότητα
στους τελικούς χρήστες να προσπελαύνουν μεγάλα σύνολα
δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάζουν τις αποθηκευτικές
τους διατάξεις σε επίπεδο φυσικής αποθήκευσης ή εννοιολογικό
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– λογικό, χωρίς να αναγκάζονται να τις σχεδιάζουν, αναπτύσσουν,
συντηρούν και εξασφαλίζουν από διάφορες απειλές. Παράλληλα
έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για πλήρη επεξεργασία των δεδομένων και παραγωγή
αναφορών [13].
● Μεγάλα Δεδομένα ως Υπηρεσία (Big Data as a Service – BDaaS): Ο
όγκος των δεδομένων που παράγονται και καταναλώνονται
αυξάνεται ραγδαία, στην σύγχρονη εποχή. Η ανάπτυξη του
Internet of Things και η δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου
να διαμορφώνουν το περιεχόμενο του (με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα) τροφοδότησε τους κάθε είδους
οργανισμούς με μεγάλους όγκους δεδομένων, που δεν είναι
εύκολο να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας από μέσων
δυνατοτήτων υπολογιστικές διατάξεις. Πέραν αυτού απαιτούνται
πιο εξειδικευμένες γνώσεις και λογισμικού για την ολοκλήρωση
των επεξεργασιών αυτών. Η κατάλληλη διαχείριση αυτών των
δεδομένων, παρέχει στους οργανισμούς πολύτιμες πληροφορίες
για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτοί οι μεγάλοι όγκοι
δεδομένων αναφέρονται ως Big Data και η διαχείριση τους απαιτεί
συχνά

διαθεσιμότητα

πόρων

υψηλών

δυνατοτήτων,

εξειδικευμένο λογισμικό και γνώσεις διαχείρισης και ανάλυσης
τους. Το Big Data-as-a-Service παρέχει κοινές υπηρεσίες που
σχετίζονται με μεγάλα δεδομένα στους χρήστες για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους. Οι τελικοί
χρήστες – κυρίως οργανισμοί – ευεργετούνται από τα πολλαπλά
και ισχυρά πλεονεκτήματα των Big Data επενδύοντας με χαμηλό
κόστος [9].
● Δοκιμαστικό περιβάλλον ως υπηρεσία (Test Environment as a
Service - TEaaS):

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται για την

ολοκλήρωση διαδικασιών λήψης απόφασης, η διενέργεια
δοκιμών και προσομοιώσεων, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί η
εξέλιξη συγκεκριμένων καταστάσεων. Η διαμόρφωση των
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περιβαλλόντων για τη διενέργεια δοκιμών και προσομοιώσεων
απαιτεί συχνά τη διαθεσιμότητα ισχυρών επεξεργαστικών
πόρων, εξειδικευμένο λογισμικό και προσωπικό. Η υπηρεσία
αυτή προσφέρει στους χρήστες της περιβάλλον δοκιμής στο
οποίο το λογισμικό και τα σχετικά δεδομένα φιλοξενούνται
κεντρικά. Οι οργανισμοί που επωφελούνται από τις δοκιμές,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση να μεριμνούν για την
διατήρηση του απαραίτητου περιβάλλοντος και ασχολούνται μόνο
με την διαχείριση των παραμέτρων των δοκιμών.
● Backend as a service (BaaS): Αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως
Mobile Backend as a Service (MBaaS). Αποτελεί ένα μοντέλο
παροχής

υπηρεσιών

που

απευθύνεται

κυρίως

σε

προγραμματιστές web και mobile εφαρμογών. Με αυτές τις
υπηρεσίες παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των εφαρμογών
που αναπτύσσονται με εξυπηρετητές που είναι προσβάσιμοι
δημόσια. Οι πελάτες των υπηρεσιών αυτών απαλλάσσονται από
την υποχρέωση να αναπτύσσουν επιπλέον υποδομές και
λογισμικό για την υλοποίηση αυτού του «σημείο στήριξης» των
εφαρμογών τους. [9].
Οι υποδομές του υπολογιστικού νέφους κατηγοριοποιούνται και
ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τις διέπει. Υπό αυτή την έννοια
διακρίνονται σε [30]:
● Δημόσιο Νέφος (Public Cloud): To Δημόσιο Νέφος αποτελείται από
ένα σύνολο επεξεργαστικών – υπολογιστικών – αποθηκευτικών
πόρων, οι οποίοι παρέχονται στον πελάτη μέσω του διαδικτύου.
Το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται βρίσκονται εξ
ολοκλήρου εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις του παρόχου. Ο
πελάτης προελαύνει τις υπηρεσίες του μέσω του διαδικτύου. Το
βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι ο τελικός
χρήστης των υπηρεσιών δεν χρειάζεται να μεριμνά για την
διατήρησης των υποδομών σε τέτοια κατάσταση που να
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λειτουργούν αποδοτικά, καθώς αυτό αποτελεί αποκλειστική
μέριμνα του παρόχου. Στον αντίποδα, ο πελάτης δεν έχει κανέναν
έλεγχο στην υποδομή την οποία χρησιμοποιεί για να διαχειρίζεται
τα δεδομένα του.
● Αποκλειστικό Νέφος (Dedicated Cloud): Η περίπτωση αυτή είναι
μία επέκταση του δημοσίου νέφους. Με την προσέγγιση αυτή, το
υλικό μέρος, το λογισμικό και τα δεδομένα, είναι εγκατεστημένα
στην πλευρά του παρόχου και λειτουργούν αποκλειστικά για έναν
συγκεκριμένο πελάτη. Η αρχιτεκτονική και τα επίπεδα υπηρεσιών
καθορίζονται από τον πάροχο. Βασικό πλεονέκτημα της
αποκλειστικής χρήσης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
είναι το ότι οι υπολογιστικοί πόροι δεν διαμοιράζονται με άλλους
πελάτες και παραμένουν στην αποκλειστική διαθεσιμότητα του
συγκεκριμένου πελάτη. Ο πελάτης παραμένει απαλλαγμένος από
τη μέριμνα για την αποδοτική λειτουργία των υποδομών ενώ
εξακολουθεί να μην έχει τον έλεγχο των υποδομών που
χρησιμοποιεί.
● Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud): Το ιδιωτικό νέφος αποτελείται από
ένα σύνολο πόρων που παρέχονται με την μορφή υπηρεσιών. Η
μορφή των υπηρεσιών προσδιορίζονται, σχεδιάζονται και
ελέγχονται από έναν οργανισμό, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης
τους. Παράλληλα ο ίδιος οργανισμός είναι και ο χρήστης των
υπηρεσιών του νέφους. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης των
υπηρεσιών αποκτά το έλεγχο των υποκείμενων υποδομών.
Ωστόσο είναι αναγκασμένος να μέριμνα για την απόκτηση,
εγκατάστασης, διατήρησης της αποδοτικής λειτουργίας των
υποδομών αυτών και την ασφάλεια τους.
● Ιδιωτική Υποδομή Νέφους (Private Cloud Appliance): Είναι μία
προσέγγιση

που

τοποθετείται

ανάμεσα

στο

Δημόσιο-Αποκλειστικό και το Ιδιωτικό Νέφος. Η ανάπτυξη και
συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής είναι αρμοδιότητα του
παρόχου. Η διαχείριση του λογισμικού και των δεδομένων είναι
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αρμοδιότητα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης
διατηρεί πληρέστερο έλεγχο στο λογισμικό και τα δεδομένα, ενώ
απαλλάσσεται από τη μέριμνα για εγκατάσταση, συντήρηση και
εξασφάλιση των φυσικών υποδομών αλλά και την εικονοποίηση
των διατιθέμενων πόρων.
● Κοινοτικό Νέφος (Community Cloud): Η προσέγγιση αυτή έχει να
κάνει με την κατανομή των πόρων σε διαφορετικές θέσεις. Η
υποδομή του είναι κατανεμημένη σε διαφορετικούς οργανισμούς,
μεταξύ

των

οποίων

συνήθως

υπάρχει

κάποιας μορφής

εξάρτησης - συσχέτισης. Συνήθως χρησιμοποιείται για να παρέχει
υποστήριξη στις απαιτήσεις κοινοτήτων που περιλαμβάνουν
οντότητες με απαιτήσεις για ασφάλεια και λειτουργικότητα.
● Υβριδικό Νέφος (Hybrid Cloud): Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται
σχήματα ανάπτυξης υπολογιστικού νέφους που συνδυάζουν
χαρακτηριστικά των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών. Στις
περισσότερες περιπτώσεις καλύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Παρέχουν υψηλό βαθμό ευελιξίας στο είδος των απαιτήσεων που
καλύπτουν.

1.5.2 Fog Computing
Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ανθρώπινες δράσεις σε ποικίλους
τομείς. Βασικό οδηγός αυτών των αλλαγών είναι η τεχνολογία ασύρματων
αισθητήρων. Εκτός από την πρόσβαση σε έναν αυξανόμενο αριθμό
παραμέτρων που σχετίζονται με ένα ευρύ ορίζοντα της έρευνας, οι αισθητήρες
γίνονται μικρότεροι και μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα ευρύτερο σύνολο
φορέων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή δεδομένων σε διαφορετικές
τοποθεσίες και εν κινήσει με σαφώς λιγότερους περιορισμούς. Τα αισθητηριακά
δεδομένα είναι χρήσιμα μόνο εάν υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν
πληροφορίες από αυτά. Τέτοιες πληροφορίες παρέχονται από άλλους οδηγούς
σε κάθε τομέα της έρευνας που συνήθως έχουν κοινό παρονομαστή τα μεγάλα
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δεδομένα και τη μηχανική μάθηση. Η φορητότητα και η παρουσία των
αισθητήρων σε ποικίλων προδιαγραφών περιοχές, περιορίζει το μέγεθός τους
και επηρεάζει την ποσότητα ενέργειας, μνήμης και ικανότητας επεξεργασίας
που μπορούν να προσφέρουν. Επιπλέον, τα δεδομένα είναι πολύτιμα μόνο στο
πλαίσιο της επεξεργασίας και της σκοπιμότητας χρήσης τους και πρέπει να
συγκεντρωθούν από πολλούς αισθητήρες. Επομένως, το τρέχον σχήμα
εκμετάλλευσης των παραγομένων δεδομένων περιλαμβάνει την αποστολή των
δεδομένων

που

παράγουν

σε

άλλες

υπολογιστικές

συσκευές

με

καταλληλότερες προδιαγραφές για την αποθήκευση και την επεξεργασία τους.
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση. Οι
συσκευές αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κοινή υποδομή για να
προωθήσουν

τα

δεδομένα

τους

σε πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές,

χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα. Η συνδεσιμότητα παρέχεται
από δρομολογητές συνόρων, που συνδέουν τους ασύρματους κόμβους
περιορισμένων πόρων με υπάρχουσες υποδομές δικτύου. Αυτό επιτρέπει μια
αρχιτεκτονική από συσκευή σε σύννεφο στην οποία η υποδομή μεταξύ
συσκευής και νέφους χρησιμοποιείται μόνο ως κανάλι επικοινωνίας. Το cloud
computing απελευθερώνει τους αισθητήρες από υπολογιστικές εργασίες που
εξαντλούν την μπαταρία και παρέχει ουσιαστικά απεριόριστους πόρους. Το
σύννεφο είναι επίσης ένα πιθανό μέρος όπου μπορούν να συγκεντρωθούν
δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες, επιτρέποντας τα σύνολα δεδομένων
μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται από τις εργασίες ανάλυσης που
αναφέρονται παραπάνω. [12].
Οι

απαιτήσεις

ορισμένων

λειτουργιών

των

πληροφοριακών

συστημάτων, σε ταχύτητα απόκρισης και ποιότητα υπηρεσιών, οδήγησε στην
επέκταση του Cloud Computing σε μία προσέγγιση, η οποία μεταφέρει
μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας, πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Βασίζεται
σε μία αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, που επιτρέπει την αδιάλειπτη
πρόσβαση σε ένα κοινό, σύνολο συνεχώς διαθεσίμων κλιμακούμενων πόρων.
Η αρχιτεκτονική αυτή διευκολύνει την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών και
υπηρεσιών, με προβλέψιμη καθυστέρηση απόκρισης. Περιλαμβάνει φυσικούς
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ή εικονικούς κόμβους fog, που βρίσκονται μεταξύ έξυπνων τελικών συσκευών
(που περιλαμβάνουν αισθητήρες) και κεντρικών υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους. Οι κόμβοι αυτοί έχουν γνώση του περιβάλλοντος τους και
υποστηρίζουν ένα κοινό σύστημα διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνίας.
Μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες με βάση τη λειτουργία που επιτελούς και
την απόσταση τους από τα σημεία παραγωγής και εκμετάλλευσης των
δεδομένων.

Το

κυριότερο

πλεονέκτημα

του fog computing είναι ότι

ελαχιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης των αιτήσεων προς τις υποστηριζόμενες
εφαρμογές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κόμβοι fog, όποτε έχουν την
δυνατότητα να εξυπηρετήσουν την αίτηση το κάνουν - σε διαφορετική
περίπτωση μεταδίδουν το αίτημα στις κεντρικές υπηρεσίες του νέφους.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του fog computing περιλαμβάνουν:
● Προσδιορισμός της φυσικής και λογικής τοποθεσίας της
συσκευής: Οι fog κόμβοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη
φυσική ή/και την λογική τους τοποθεσία σε ένα δίκτυο κόμβων.
Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το ποιος κάνει κάθε
φορά μετάδοση και προς ποιόν.
● Περιορισμός της λανθάνουσας καθυστέρησης: Καθώς οι fog
κόμβοι λαμβάνουν τα αιτήματα εξυπηρέτησης από συσκευές ή
άλλους κόμβους, γνωρίζουν τη φυσική και λογική τους θέση στο
δίκτυο, δρομολογούν τα αιτήματα αυτά με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση της καθυστέρηση μεταξύ της υποβολής της
αίτησης και της λήψης της απόφασης. Επιπλέον, αφού οι κόμβοι
συνήθως τοποθετούνται κοντά στις έξυπνες τελικές συσκευές, η
ανάλυση των δεδομένων και η αποστολή της απόκρισης πολύ
ταχύτερη από ότι αν στο άλλο άκρο της επικοινωνίας βρισκόταν
κεντρική υπηρεσία cloud.
● Γεωγραφική κατανομή: Σε αντίθεση με την προσέγγιση του
υπολογιστικού νέφους, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που
χρησιμοποιούν

οι

συσκευές

χρησιμοποιούν

κατάλληλη
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στην

κατανομή

προσέγγιση
των

του

συσκευών

fog,
σε

αναγνωρίσιμες

τοποθεσίες.

Οι

συσκευές

παραμένουν

συνδεδεμένες στενά με τις έξυπνες τελικές συσκευές ή τα δίκτυα
πρόσβασης και παρέχουν υπολογιστικούς πόρους. Ένας κόμβος
έχει επίγνωση της γεωγραφικής κατανομής και της λογικής του
θέσης στο πλαίσιο του συμπλέγματός του. Επιπλέον, παρέχουν
κάποια

μορφή

επικοινωνίας

διαχείρισης
των

μεταξύ

δεδομένων
δικτύων

και

σε

υπηρεσιών

κατανεμημένες

αρχιτεκτονικές.
● Ανομοιογένεια: Οι συσκευές που συμμετέχουν στα σύγχρονα
δίκτυα αισθητήρων, παρουσιάζουν έντονη ανομοιογένεια. Η
προσέγγιση του fog computing παρέχει μηχανισμούς για τη
συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων διαφορετικών μορφών
που προέρχονται από ποικίλες τεχνολογίες επικοινωνιών που
υποστηρίζουν οι συμμετέχουσες συσκευές. Το χαρακτηριστικό
αυτό είναι σημαντικό για την υποστήριξη της δυνατότητας χρήσης
ήδη υπαρχόντων υποδομών δικτύων και τερματικών συσκευών
σε αναβαθμισμένα δίκτυα.
● Διαλειτουργικότητα και συνεργασία: Η υποστήριξη ορισμένων
υπηρεσιών απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών παρόχων
υπηρεσιών fog. Τα στοιχεία που διασυνδέονται κάτω από μία
υποδομή fog computing, έχουν τη δυνατότητα να οργανώνονται σε
τομείς. Ως οντότητες των τομέων μπορούν να διαλειτουργούν με
τις οντότητες εντός του ίδιο τομέα για την ικανοποίηση της
παροχής ενός είδους υπηρεσίας. Επιπλέον οι υπηρεσίες
ενοποιούνται δια μέσου των τομέων που ανήκουν.
● Υποστήριξη

αλληλεπιδράσεων

σε

πραγματικό

χρόνο: Οι

εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες του fog, μπορούν να
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πραγματικό χρόνο. Με
τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με την εγγύτητα των κόμβων
με τα δίκτυα αισθητήρων, ενισχύεται η επεξεργασία σε
πραγματικό χρόνο.
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● Διευκόλυνσης επεκτασιμότητας και ευελιξία των συνεργαζόμενων
συμπλεγμάτων fog κόμβων
Από ότι έχει ήδη αναφερθεί, το πιο βασικό συστατικό του fog computing
είναι ο fog κόμβος. Ένας τέτοιος κόμβος μπορεί να είναι μία φυσική συσκευή
(π.χ. πύλες, διακόπτες, δρομολογητές, διακομιστές) ή εικονική συσκευή που
συνδέεται απευθείας με έξυπνες τελικές συσκευές ή δίκτυα, παρέχοντας τους
υπολογιστικούς πόρους που χρειάζονται. Κάθε κόμβος έχει επίγνωση της
γεωγραφικής και της λογικής του θέσης του στο πλαίσιο του δικτύου που
συμμετέχει και παρέχει κάποια μορφή διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσιών
επικοινωνίας μεταξύ του επιπέδου του δικτύου όπου βρίσκονται οι τελικές
συσκευές και της υπηρεσίας που παρέχουν ή των κεντρικών υπολογιστικών
πόρων (cloud), όταν χρειάζεται. Υπό την έννοια αυτή και για την ανάπτυξη μιας
συγκεκριμένης ικανότητας επεξεργασίας, ο κόμβοι fog μπορεί να λειτουργούν
με κεντρικοποιημένο ή αποκεντρωμένο τρόπο και να λειτουργούν δύο
διαφορετικούς τρόπους:
● να διαμορφωθούν ως αυτόνομοι κόμβοι, που επικοινωνούν
μεταξύ τους για να παρέχουν την υπηρεσία
● να σχηματίζουν συστάδες (clusters) που παρέχουν οριζόντια
επεκτασιμότητα σε κατανεμημένες γεωγραφικές τοποθεσίες,
μέσω μηχανισμών mirroring ή επέκτασης.

1.5.3. Edge Computing
Η προσέγγιση του edge computing παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη τα
τελευταία χρόνια, χάρη στις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα των δικτύων,
της τεχνητής νοημοσύνης και της επεξεργασίας δεδομένων. Χαρακτηρίζεται
κυρίως από τη μεταφορά της επεξεργασίας δεδομένων πιο κοντά στην πηγή
τους ή πιο κοντά στον τελικό προορισμό τους. Η διαθεσιμότητα μεγάλων όγκων
δεδομένων, που προέκυψε σαν συνέπεια της αναβάθμισης των σχετικών
τεχνολογιών, επιτείνει την απαίτηση για δυνατότητα αποθήκευσης και
επεξεργασίας πιο κοντά στα τερματικά σημεία των δικτύων [17]. Η κεντρική
ιδέα του edge computing δεν διαφέρει από αυτή του fog computing. H
36

προσέγγιση του fog computing, περιγράφει μια αρχιτεκτονική όπου το νέφος
επεκτείνεται ώστε να είναι πιο κοντά στις τελικές συσκευές του IoT, μειώνοντας
τις καθυστερήσεις μετάδοσης και την αναβαθμίζοντας της ασφάλεια των
δεδομένων, εκτελώντας επεξεργασίες κοντά στην άκρη του δικτύου – στο ίδιο
αποσκοπεί και το edge computing. Διαφέρουν κυρίως ως προς τον τόπο, που
λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδομένων. Στην περίπτωση του edge
computing, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε απευθείας στις
συσκευές στις οποίες είναι συνδεδεμένοι οι αισθητήρες, είτε σε συσκευές
τοποθετημένες πολύ κοντά στους αισθητήρες [18]. Το πλεονέκτημα που μπορεί
να προκύψει για τους τελικούς χρήστες, από τη διασύνδεση ενός ευρύτερου
οικοσυστήματος όλων των διαθέσιμων συσκευών και πόρων σε ένα
ολοκληρωμένο διαδίκτυο οντοτήτων, πολλαπλασιάζεται όταν ικανοποιούνται οι
εξής προϋποθέσεις:
● Χρησιμοποιείται η Ανοικτή Αρχιτεκτονική (Open Architecture): Ο
όρος ανοιχτή αρχιτεκτονική αναφέρεται στον τρόπο σχεδίασης
υλικού ή λογισμικού που επιτρέπει την προσθήκη ή την αλλαγή
μεμονωμένων στοιχείων τους, χωρίς να επηρεάζονται τα
υπόλοιπα. Η IEEE ορίζει το ανοικτό σύστημα ως εκείνο που
παρέχει

δυνατότητες

για

εκτέλεση

των

εφαρμογών

σε

διαφορετικές πλατφόρμες που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί
από διαφορετικούς προμηθευτές, να διαλειτουργούν με άλλες
εφαρμογές χωρίς να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους. Το
βασικότερο πλεονέκτημα που παρέχεται από τις τεχνολογίες
ανοικτής αρχιτεκτονικής, είναι ότι δεν απαιτούν πρόσβαση σε
μυστική

τεχνογνωσία.

Κατά

συνέπεια

η

ανάπτυξη

των

δυνατοτήτων του edge computing γίνεται με ευελιξία και χαμηλό
κόστος. Επιπλέον οι λύσεις που αναπτύσσονται είναι πιο εύκολα
αναβαθμίσιμες αφού δεν απαιτούν ριζικές επεμβάσεις στις
υπάρχουσες υποδομές υλικού και λογισμικού (Lechler 2022).
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● Εστίαση

στη

συνδεσιμότητα:

Η

αποτελεσματικότητα

των

οντοτήτων, που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του edge
computing βασίζεται στη δυνατότητα τους να δικτυώνονται.
● Διαλειτουργικότητα: Η προμήθεια υλικού ή μετατροπή, θα πρέπει
να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να
διαλειτουργεί με το υπάρχον οικοσύστημα των οργανισμών.
● Σχεδιασμός

ενσωμάτωσης:

Η

ενσωμάτωση

των

νέων

αντικειμένων με δυνατότητες edge computing στο οικοσύστημα
των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν κατάλληλου
σχεδιασμού. Αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την
λεπτομερή καταγραφή των απαιτήσεων, πρώτα σε στρατιωτικό
επίπεδο και δευτερεύοντος σε τεχνολογικό επίπεδο. Αφού γίνει
αυτό θα πρέπει να εξεταστούν οι εναλλακτικές και το πόσο εφικτό
είναι να ενσωματωθούν στο υπάρχον οικοσύστημα [14].
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται σχηματικά η συσχέτιση των τριών
προσεγγίσεων μεταξύ τους καθώς και την πληθική τους συμμετοχή σε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα.

Εικόνα 3: Συσχέτιση CLOUD - FOG - EDGE COMPUTING
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1.6. Στατιστικά στοιχεία για το ΙοΤ
Η δυναμική της προσέγγισης του ΙοΤ μπορεί να καταδειχθεί από
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία. Η υιοθέτηση του είναι παγκόσμια καθώς ήδη
σήμερα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο πάνω από 10.000.000.000 συσκευές.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι το 2030 ο αριθμός αυτός θα υπέρ διπλασιαστει. Οι
περισσότερες από αυτές είναι και θα είναι συνδεδεμένες από την Κίνα ενώ
ακολουθούν σε ποσότητα συσκευών οι χώρες της Βορείου Αμερικής και της
Ευρώπης.
Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του πλήθους των
διασυνδεδεμένων συσκευών στο διαδίκτυο των πραγμάτων από το 2019 και η
εκτίμηση για το 2030. Η παρουσίαση των στατιστικών γίνεται ανά γεωγραφική
περιοχή [25].

Εικόνα 4: Πλήθος των διασυνδεδεμένων συσκευών στο ΙοΤ από το 2019 μέχρι το 2030 ανά
περιοχή

Η μεγάλη πλειοψηφία του IoT αποτελείται από smartphone καθώς ο συνολικός
αριθμός των χρηστών smartphone ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια το 2021. Οι έξυπνες
οικιακές συσκευές αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο του
IoT. Πάνω από 800 εκατομμύρια έξυπνες οικιακές συσκευές απεστάλησαν το 2020,
σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2019. Οι αποστολές προβλέπεται να
39

ξεπεράσουν τα 1,4 δισεκατομμύρια έως το 2025. Το 2021, περίπου το 41,9% των
νοικοκυριών στις ΗΠΑ κατείχαν μια έξυπνη οικιακή συσκευή, η οποία προβλέπεται να
αυξηθεί σε 48,4% έως το 2025. Οι «έξυπνες πόλεις» είναι μια σημαντική και αναδυόμενη
έννοια στο IoT. Μέχρι το 2023, θα υπάρχουν περισσότερες από τρεις συσκευές
συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Πάνω από το ένα
πέμπτο όλων των δημοσίως ανακοινωθέντων έργων IoT αφορούν κάποιου είδους
«έξυπνες πόλεις» που βασίζονται στο IoT, με τις περισσότερες από αυτές τις «έξυπνες
πόλεις» (43%) να ανακοινώνονται στη Βόρεια Αμερική.
Ως προς τα οικονομικά στοιχεία, η παγκόσμια αγορά IoT αυξήθηκε στα 250,72
δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 1.463,19
τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η
εκτίμηση για τα κέρδη που εκτιμάται ότι θα αποφέρει το ΙοΤ το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα στην Ευρώπη [4].

Εικόνα 5: Εκτίμηση ύψους κερδών του ΙοΤ στην Ευρώπη μέχρι το 2025

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το ύψος των επενδύσεων (σε $) σε
εφαρμογές ΙοΤ ανάλογα με τον τομέα που εξυπηρετούν. Στο γράφημα φαίνονται
οι τιμές για το 2015 και για το 2020 ώστε να αποτυπώνεται η αύξηση του
ενδιαφέροντος.

Μεγαλύτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζουν

οι

τομείς

μεταποίησης, των μετακινήσεων – μεταφορών και των διευκολύνσεων.
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της

Εικόνα 6: Ύψος επενδύσεων (σε $) σε εφαρμογές IoT ανάλογα με τον τομέα που εξυπηρετούν

Σε ότι αφορά τον προσανατολισμό των ανοικτών έργων που σχετίζονται
με το ΙοΤ, φαίνεται ότι οι εφαρμογές των έξυπνων πόλεων είναι στην κορυφή
κυρίως στην Ευρώπη, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα [5].

Εικόνα 7: Μεγάλα έργα ΙοΤ ανά θεματολογία

Η ανάπτυξη του διαδικτύου των πραγμάτων, επέφερε και την ανάγκη
λήψης μέριμνας για την εξασφάλιση των δικτύων που σχηματίζουν οι
αντίστοιχες συσκευές, όπως επίσης και των δεδομένων που διακινούνται σε
αυτά. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η αύξηση των δαπανών με στόχο
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των ασφάλεια του ΙοΤ από το 2016 και μετά ενώ εκτιμάται και η πορεία τους
μέχρι τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας.

Εικόνα 8: Δαπάνες για την ασφάλεια στο ΙοΤ από το 2016 μέχρι το 2025 (εκτίμηση)

Οι επενδύσεις στην ασφάλεια στόχο έχουν να θωρακίσουν τις
εφαρμογές του ΙοΤ από μία ποικιλία κινδύνων. Στο παρακάτω διάγραμμα
φαίνονται το ποσοστό των ποσών που διατίθενται για την ασφάλεια του ΙοΤ,
ανά κίνδυνο. Φαίνεται χαρακτηριστικά η ποικιλία των κινδύνων που απειλούν τα
δίκτυα καθώς και η ισόρροπη αντιμετώπιση από άποψης επενδύσεων.

Εικόνα 9: Ποσόστωση των επενδύσεων στην ασφάλεια ανά είδος κινδύνου
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2. Μεγάλα Δεδομένα και Μηχανική Μάθηση
2.1. Μεγάλα Δεδομένα
Τα δεδομένα που παράγονται από τις συσκευές του IoT, συχνά
συνθέτουν μεγάλα σύνολα δεδομένων τα οποία μέσα από κατάλληλη
επεξεργασία μπορούν να αποδίδουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ωστόσο, ο όγκος
και ο ρυθμός παραγωγής των δεδομένων αυτών – όπως και μία ακόμα σειρά
εξειδικευμένων

απαιτήσεων

-

καθιστά

τις

παραδοσιακές μεθόδους

επεξεργασίας μη αποδοτικές. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα κλάδος
έρευνας με αντικείμενο της αποδοτική εκμετάλλευση των δεδομένων αυτών,
που αναφέρονται με τον όρο Μεγάλα Δεδομένα (Big Data).

2.1.1. Ορισμός – Χαρακτηριστικά
Με τον όρο Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), περιγράφεται η ερευνητική
περιοχή

με

αντικείμενο

την ανάλυση και την συστηματική εξόρυξη

πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, εκτός από
τον υπερβολικό όγκο τους, χαρακτηρίζονται επίσης από μεγάλο ρυθμό
παραγωγής και διάδοσης και ποικιλία εννοιολογικών περιοχών που καλύπτουν.
Η απαίτηση που έχει δημιουργηθεί για την επεξεργασία τους προέκυψε σαν
συνέπεια της ποσοτικής και ποιοτικής διεύρυνσης του περιεχομένου του
διαδικτύου.
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Τα μεγάλα δεδομένα μπορεί να είναι είτε δομημένα είτε αδόμητα. Τα
πρώτα έχουν μορφή που μπορεί να αποτελέσει είσοδο σε επεξεργασίες
βασισμένες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αντίθετα τα δεύτερα, ενώ είναι
περισσότερο καταληπτά από τον άνθρωπο, θα πρέπει να υφίστανται
κατάλληλους μετασχηματισμούς για να εισέλθουν σε διαδικασίες επεξεργασίας
βασισμένες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Συνήθως τα μεγάλα δεδομένα
συλλέγονται από δημόσιες πηγές (πχ. κοινωνικά δίκτυα) και από αισθητήρες
του IoT που ανιχνεύουν δραστηριότητα και εναλλαγές καταστάσεων.
Τις περισσότερες φορές αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και
αναλύονται με λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για το χειρισμό τους. Σε γενικές
γραμμές η ανάλυση αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τύπων
δεδομένων αναζητώντας εγγενή συσχετιστικά πρότυπα. Τέτοιες αξιολογήσεις
μπορούν να γίνουν εσωτερικά (από τον παραγωγό – ιδιοκτήτη τους) ή
εξωτερικά (από τρίτο μέρος) με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια
δημιουργίας εξόδου που να είναι αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. Οι έξοδοι
αυτοί είναι πολύ χρήσιμες στους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την
λήψη αποφάσεων (καθώς τα συμπεράσματα από την ανάλυση των μεγάλων
δεδομένων είναι πολύτιμοι είσοδοι στις σχετικές διαδικασίες). Σε έναν
οργανισμό τα ευρήματα της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να αποτελέσει
αντικειμενική αναφορά για υφιστάμενες καταστάσεις και τάσεις. Βασικός στόχος
των μεθοδολογιών της επεξεργασίας των μεγάλων δεδομένων είναι να αυξηθεί
η ταχύτητα της παραγωγής της πληροφορίας που εμπεριέχουν με την μείωση
της πολυπλοκότητας του ελέγχου και της επεξεργασίας τους [23].
Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων είναι:
● Μεγάλη

Ταχύτητα

(Velocity) παραγωγής: Ο ρυθμός που

παράγονται τα μεγάλα δεδομένα είναι συχνά γρήγορος. Σε
πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται η επιτάχυνση των διαδικασιών
επεξεργασίας τους καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα
τρέχοντα δεδομένα μπορεί να καταστούν ξεπερασμένα και το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

44

● Μεγάλος Όγκος (Volume): Αποτελεί το πιο βασικό χαρακτηριστικό
τους. Ο μεγάλος όγκος τους δημιουργεί περιορισμούς στον τρόπο
που πρέπει να επιλεγεί για την επεξεργασία τους. Καθώς οι
παραδοσιακές

τεχνικές

επεξεργασίας

δεδομένων

είναι

ανεπαρκείς για να διαχειριστούν μεγάλους όγκους δεδομένων,
χρησιμοποιούνται τεχνικές κυρίως από τον χώρο της εξόρυξης
γνώσης.
● Μεγάλη Ποικιλία (Variety) θεματολογίας που καλύπτουν: Τα
δεδομένα μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πηγές και ως
εκ

τούτου

να

περιγράφουν

ποικίλες

εκφάνσεις

της

πραγματικότητας. Επιπλέον τα ίδια δεδομένα, σε διαφορετικά
περιβάλλοντα επεξεργασίας, μπορεί να λαμβάνουν διαφορετική
σημασιολογία.
● Μεγάλη

Ακρίβεια-Εγκυρότητα

εξασφαλίζεται

από

την

(Veracity-Validity)

μεγάλη

η

διαθεσιμότητα

οποία
πηγών

προέλευσης.
● Μεγάλη Πολυπλοκότητα (Viscosity) που υπεισέρχεται στις
διαδικασίες επεξεργασίας τους λόγω κυρίως του όγκου τους και
της μεταβλητότητας τους.
● Μεγάλη Μεταβλητότητα (Volatility) κυρίως σε ότι αφορά τη ροή
του χρόνου.

2.2. Μηχανική Μάθηση
2.2.1. Η Απαίτηση
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι τεχνολογίες του διαδικτύου εξελίσσονται
ραγδαία. Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού αποκτά
ευρυζωνική πρόσβαση στις εφαρμογές του. Επιπλέον η δυνατότητα σύνδεσης
σε αυτό έχει επεκταθεί και σε συσκευές διαφορετικές σε σχέση με τους
ηλεκτρονικού

υπολογιστές.

Η

κατάσταση

αυτή

έχει

οδηγήσει

στον

πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων εφαρμογών για ένα ευρύτερο κοινό και
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προσανατολισμούς και την παραγωγή μεγάλων όγκων δεδομένων. Η
υπερδιαθεσιμότητα δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό έχει πλέον δημιουργήσει
προκλήσεις για την αποτελεσματική τους επεξεργασία. Στο πρόσφατο
παρελθόν, οι αναλυτές συστημάτων αναζητούσαν τρόπους για την ανακάλυψη
κατάλληλων δεδομένων. Σήμερα, είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν σχετικά
δεδομένα αλλά το δύσκολο πλέον είναι να εντοπιστεί το ωφέλιμο φορτίο από
αυτά. Στα δεδομένα που συλλέγονται, αναζητείται το μέρος εκείνο για να οποία
ισχύει:
● Χαρακτηρίζονται από επαρκή επίπεδα ακρίβειας
● Είναι εφικτό να παραλαμβάνονται έγκαιρα για επεξεργασία
● Είναι ακριβές και παραλαμβάνεται έγκαιρα
● Είναι

ικανά

να

χρησιμοποιηθούν

για

την

εκπλήρωση

συγκεκριμένου σκοπού
Η επεξεργασία των μεγάλων όγκων δεδομένων με παραδοσιακές
μεθόδους είναι σχεδόν αδύνατη. Συχνά υπάρχει ανάγκη να μελετηθούν μεγάλοι
όγκοι δεδομένων για να εντοπιστούν οι συσχετίσεις μεταξύ τους. Αυτές οι
συσχετίσεις είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση συνθηκών που μπορεί να
προκύψουν στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό προέκυψε η απαίτηση για την
ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών για την ανακάλυψη συσχετιστικών
προτύπων. Η τεχνητή νοημοσύνη παρείχε σημαντικές λύσεις. Η μηχανική
μάθηση είναι μία προσέγγιση που στοχεύει στην παραγωγή προτύπων μέσα
από

την

κατάλληλη

επεξεργασία

μεγάλων

όγκων

δεδομένων.

Τα

πλεονεκτήματα που παρείχε σε διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκε,
έχει εντείνει το ενδιαφέρον για την επέκταση της χρήσης της για διαφορετικές
σκοπιμότητες και την βελτιστοποίηση των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται
και της υλοποίησης τους.

2.2.2. Ορισμός – Χαρακτηριστικά
Η Μηχανική Μάθηση μπορεί να αντιστοιχισθεί στον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν οι ζώντες οργανισμοί και ειδικότερα ο άνθρωπος. Βασικός
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παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η εμπειρία αφού είναι εκείνη
που οδηγεί την ανάπτυξη προτύπων καταστάσεων. Αυτά τα πρότυπα
αναγνωρίζονται σε καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον και να
καθορίσουν την κατάλληλη ενέργεια του οργανισμού ως απόκριση. Κατά
συνέπεια η πρότερη γνώση αναπτύσσει πρότυπα, που με τη σειρά τους
διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των ζώντων οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργείται μία ισχυρή τεκμηρίωση για τη σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος
για την παραγωγή ορθών συμπερασμάτων. Η ποιότητα της προηγούμενης
γνώσης καθορίζει την ποιότητα των συμπερασμάτων. Επιπλέον η ποιότητα της
γνώση που δημιουργείται είναι συνάρτηση και της ποιότητα των δεδομένων
που χρησιμοποιούνται [6].
Μηχανική μάθηση είναι τομέας της πληροφορικής που μελετά την
δυνατότητα

των

προσαρμόζουν

τη

ηλεκτρονικών
συμπεριφορά

υπολογιστών
τους

με

τη

να

μαθαίνουν

χρήση

και

πρότυπα

να
που

αναπτύχθηκαν από την επεξεργασία δεδομένων, που έχει προηγηθεί κατά το
παρελθόν. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ανάλογα με τα δεδομένα που εισάγονται. Η προσαρμογή αυτή
της συμπεριφοράς στα δημιουργηθέντα πρότυπα ονομάζεται εκπαίδευση.
Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εργασιών που
εκτελούνται από τον άνθρωπο και δεν είναι εύκολη (ή αδύνατη) η χρήση
λογισμικού. Είναι επίσης κατάλληλη για την ανάλυση μεγάλου όγκου
δεδομένων και για λειτουργίες των οποίων η εξέλιξη και το αποτέλεσμα
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον τους [3].
Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος των διαδικασιών μηχανικής μάθησης
αποκτούν όλο και πιο κομβικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των τεχνικών και των μέσων που χρησιμοποιούνται
στην ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με γρήγορους ρυθμούς

τα

τελευταία χρόνια. Με την ανάλυση των προτύπων των δεδομένων και των
σχέσεων

μεταξύ

των

μεταβλητών,

μπορούν

να

εξαχθούν

χρήσιμες

πληροφορίες, βάσει των οποίων μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν
στατιστικά μοντέλα για διάφορες εφαρμογές όπως η πρόγνωση ιατρικών
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εξελίξεων, η διαμόρφωση καταστάσεων σε διάφορα περιβάλλοντα και η
αξιολόγηση ποιότητας διαδικασιών.
Οι μεθοδολογίες της μηχανικής μάθησης διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες:
● Μεθοδολογίες επιτηρούμενης μάθησης (Supervised Machine Learning):
Οι μεθοδολογίες αυτού του είδους χρησιμοποιούν τόσο δεδομένα
εισόδου όσο και δεδομένα εξόδου που προέκυψαν μετά από την
ολοκλήρωση παρελθουσών παρατηρήσεων. Τα δεδομένα εισόδου
ταξινομούνται ως προς τα δεδομένα εξόδου και η ταξινόμηση αυτή
αποτελεί μία βάση για την πρόβλεψη μελλοντικών εξόδων. Με βάση
τα ζεύγη αυτά εισόδου – εξόδου παράγεται το μοντέλο το οποίο θα
αποτελέσει τον οδηγό για τις μελλοντικές εκτιμήσεις. Τα μοντέλα που
παράγονται με τις μεθόδους της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται
γενικά από υψηλή ακρίβεια. Το βασικό μειονέκτημα των μεθόδων
αυτών είναι ότι απαιτούν τον προσδιορισμό προτύπων για κάθε
κατηγορία δεδομένων. Οι μεθοδολογίες επιτηρούμενης μάθησης
διακρίνονται περαιτέρω σε:
o Μεθοδολογίες ταξινόμησης (Classification): Οι μεταβλητές
εξόδου

αποτελούν

διακριτές

(κατηγορικές)

τιμές

που

αντιστοιχούν σε κατηγορίες ταξινόμησης. Οι παρατηρήσεις
τοποθετούνται ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων τους στις
αντίστοιχες κατηγορίες.
o Μεθοδολογίες παλινδρόμησης (Regression): Οι μεταβλητές
εξόδου

αντιστοιχούν

σε

συνεχείς

τιμές.

Στόχος

των

διαδικασιών αυτών είναι να προβλεφθεί η τιμή μιας
παραμέτρου της παρατήρησης.
● Μεθοδολογίες μάθησης χωρίς επιτήρηση (Unsupervised Machine
Learning): Η μη επιτηρούμενη μηχανική μάθηση στοχεύει στην
ανίχνευση προτύπων στα ίδια τα δεδομένα εισόδου προκειμένου να
μοντελοποιήσει την δομή και την κατανομή τους. Η διαφορά τους σε
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σχέση με τις εποπτευόμενες τεχνικές είναι το γεγονός ότι κατά την
παραγωγή των μοντέλων πρόβλεψης, δεν παρέχεται η τιμή της
παραμέτρου στόχος. Οι μεθοδολογίες αυτού του είδους διακρίνονται
σε:
o Μεθοδολογίες συσταδοποίησης (Clustering): Οι μεταβλητές
εξόδου είναι διακριτές τιμές που αντιστοιχούν σε κατηγορίες
που δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι συστάδες των
παρατηρήσεων διαμορφώνονται με βάση τη συνάφεια των
παρατηρήσεων.
o Μεθοδολογίες συσχέτισης: Αναζητούνται συσχετίσεις μεταξύ
των χαρακτηριστικών - παραμέτρων των δεδομένων.
Μία άλλη διάκριση των μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης σχετίζεται με
τον βαθμό κατά τον οποίο ο αναλυτής επεμβαίνει στην διαμόρφωση των
δεδομένων εισόδου. Με βάση τα κριτήρια αυτά διακρίνονται σε:
● Παθητικές

μεθοδολογίες

όπου

τα

δεδομένα

που

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μοντέλου προέρχονται
από απλή παρατήρηση του περιβάλλοντος. Συνήθως στην
περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται δεδομένα που προέρχονται
από δίκτυα αισθητήρες.
● Ενεργητικές μέθοδοι όπου ο ενεργών την διαδικασία επεμβαίνει
στην διαμόρφωση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή των μοντέλων .

2.3. Γενική Διαδικασία
Η διαδικασία της μηχανικής μάθησης εντάσσεται σε μία ευρύτερη η
οποία περιγράφεται με τον όρο εξόρυξη γνώσης (data mining). Η διαδικασία της
εξόρυξης γνώσης περιλαμβάνει τα στάδια που περιγράφονται στις επόμενες
παραγράφους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η όλη διαδικασία μπορεί να υπόκειται σε
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κύκλους επικαιροποίησης, είτε λόγω συλλογής νέων δεδομένων είτε λόγω
εμφάνισης νέων απαιτήσεων [6].
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται σχηματικά και αφαιρετικά η
διαδικασία της μηχανικής μάθησης, στο πλαίσιο της εξόρυξης γνώσης.

Εικόνα 10: Σχηματική Αναπαράσταση της Μηχανικής Μάθησης στα Πλαίσια της Εξόρυξης
Γνώσης

2.3.1. Προετοιμασία Δεδομένων
Οι κύριες εργασίες σε αυτό το στάδιο είναι η εξαγωγή του συνόλου
δεδομένων από την ιστορική βάση δεδομένων, η εξέταση της δομής του
συνόλου δεδομένων και η επιλογή των κατάλληλων δεδομένων. Προκειμένου
να εξαχθεί ένα αποτελεσματικό σύνολο δεδομένων, αναλύονται η φύση της
διαδικασίας,

τα

προσδοκώμενα

αποτελέσματα,

το

περιβάλλον

του

εξεταζόμενου αντικειμένου. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αυτού του σταδίου είναι
να πραγματοποιηθούν επιλογές δειγμάτων και μεταβλητών (σχετίζεται σε
μεγάλο βαθμό με το βήμα της ανάπτυξης μοντέλου μηχανικής μάθησης).
Εξαρτάται από το είδος του μοντέλου που επιδιώκεται να αναπτυχθεί.
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2.3.2. Προεπεξεργασία Δεδομένων
Αφού προετοιμαστεί το σύνολο δεδομένων, πρέπει να πραγματοποιηθεί
προεπεξεργασία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα τους και ίσως
χρειαστούν

ορισμένοι

κατάλληλοι

μετασχηματισμοί

για

να

γίνει

η

μοντελοποίηση πιο αποτελεσματική. Ο άξονας χρόνου των δεδομένων θα
πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά ώστε κάθε ασυνέπεια να εξαλειφθεί. Οι ακραίες
τιμές και τα σφάλματα (όσα είναι δυνατό να εντοπιστούν) θα πρέπει να
αφαιρεθούν από το σύνολο δεδομένων καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα
επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του μοντέλου που θα δημιουργηθεί. Επίσης
θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ισορροπία το συνόλου δεδομένων είτε με την
αφαίρεση κάποιων παρατηρήσεων, είτε με την προσθήκη άλλων. Θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η διαφορά κλίμακας μεταξύ των τιμών των μεταβλητών που
χρησιμοποιούνται

στη

διαδικασία.

Η

συνηθέστερη

πρακτική

που

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι η κανονικοποίηση των τιμών.

2.3.3. Επιλογή, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση του Μοντέλου
Στο στάδιο αυτό επιτελείται η διαδικασία της μηχανικής μάθησης. Αρχικά
θα πρέπει να επιλεγεί το είδος του μοντέλου μηχανικής μάθησης που θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί. Βασικός παράγοντας για την επιλογή του κατάλληλου
μοντέλου είναι:
● Το είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν
● Ο στόχος που έχει τεθεί για την διαδικασία της μηχανικής
μάθησης
● Η επιθυμητή ακρίβεια των αποτελεσμάτων
● Ο διαθέσιμος χρόνος για την παραγωγή του μοντέλου και οι
διαθέσιμοι πόροι (με βάση αυτά προσδιορίζονται τα ανεκτά όρια
της πολυπλοκότητας του προς ανάπτυξη μοντέλου).
Μετά την επιλογή του μοντέλου, ακολουθεί η διεργασία εκπαίδευσης του.
Η διεργασία αυτή μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη καθώς κάθε φορά
ακολουθείται από τη διεργασία της αξιολόγησης του. Για την ανάπτυξη του
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μοντέλου μηχανικής μάθησης χρησιμοποιείται ένας ή περισσότεροι αλγόριθμοι.
Η υλοποίηση των αλγορίθμων γίνεται με την επιλογή κατάλληλων τιμών σε μία
σειρά από παραμέτρους. Στην συνέχεια κάθε ένα από τα παραγόμενα μοντέλα
αξιολογείται με βάση ένα επιλεγμένο σύνολο μετρικών. Ο συνδυασμός των
παραμέτρων εκείνων που παρέχει τις καλύτερες τιμές στις μετρικές
αξιολόγησης, επιλέγονται εν τέλη για την παραγωγή του μοντέλου.

2.3.4. Χρήση του Μοντέλου - Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μηχανικής μάθησης, το
δημιουργηθέν μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξόρυξη δεδομένων εκτός
σύνδεσης η για διαδικτυακές αναλύσεις. Οι χρήσεις του περιλαμβάνουν
ομαδοποίηση δεδομένων, μείωση διαστάσεων διανυσμάτων, οπτικοποίηση
δεδομένων, ανάλυση τάσεων, παρακολούθηση διαδικασίας και διάγνωση
σφαλμάτων, ταξινόμηση σφαλμάτων, online soft sensing και πρόβλεψη
ποιότητας. Οι τρέχουσες τιμές των παρατηρήσεων υποβάλλονται στο μοντέλο
που δημιουργείται και παράγονται οι νέες εκτιμήσεις. Η ανάλυση των
εκτιμήσεων μπορεί να αποκαλύψει μη φυσιολογική εξέλιξη καταστάσεων και να
υποδείξει τη ανάγκη τέλεσης διορθωτικών ενεργειών.
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3. Μελέτη Περίπτωσης
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η χρήση αισθητήρων για την
ικανοποίηση σκοπιμοτήτων των έξυπνων πόλεων και συγκεκριμένα την
πρόγνωση αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καθώς εκτιμάται ότι το ύψος
της ρύπανσης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες αλλά και το κατά πόσο είναι
ήδη επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα, η εκτίμηση για το ύψος της επερχόμενης
ρύπανσης θα βασίζεται στους δείκτες της ρύπανσης για τις προηγούμενες
ημέρες και στα τρέχοντα μετεωρολογικά δεδομένα. Οι πηγές για τα δεδομένα
βάσης των προβλέψεων είναι κατάλληλοι αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι
στην πόλη. Τα δεδομένα από τους αισθητήρες συλλέγονται, υφίστανται
προεπεξεργασία

και

χρησιμοποιούνται

για

την

παραγωγή

μοντέλων

πρόβλεψης. Στην συνέχεια τα μοντέλα πρόβλεψης χρησιμοποιούνται για τις
μελλοντικές εκτιμήσεις της ρύπανσης.
Μέσα από την διαδικασία αυτή καταδεικνύεται η χρήση των δεδομένων,
που συγκεντρώνονται από κατάλληλους αισθητήρες, σε διαδικασίες μηχανικής
μάθησης, προκειμένου να υλοποιηθούν εφαρμογές έξυπνης πόλης. Τα
παράγωγα της επεξεργασίας των δεδομένων θα αποτελέσουν υποστηρικτικό
υλικό για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η όλη διαδικασία αποτυπώνεται
αφαιρετικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα 11: Γενική διαδικασία του case study
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3.1. Έξυπνες Πόλεις
3.1.1. Περιγραφή
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων
είναι η έξυπνη πόλη. Η προσέγγιση αυτή ήρθε σαν μία απάντηση στον
αυξανόμενο πληθυσμό και την έντονη αστικοποίηση. Τα ζητήματα που
προέκυψαν από αυτά τα δύο κοινωνικά φαινόμενα, ενίσχυσαν την έρευνα για
προσδιορισμό

νέων

δημιουργικών

προσεγγίσεων

για

αντιμετώπιση

προβλημάτων που προέκυψαν στο φυσικό οικοσύστημα, τον τρόπο ζωής των
κατοίκων και τη διοίκηση. Αρχικά, η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής
και των επικοινωνιών έθεσε την έννοια της διάχυσης της πληροφορίας στην
πόλη. Στη συνέχεια, το IoT καθιέρωσε την ιδέα των έξυπνων πόλεων, που
αναβαθμίζει και ενισχύει τις δραστηριότητες των πόλεων με ενίσχυση των
δυνατοτήτων αυτοματισμού δραστηριοτήτων. Αν και η τεχνολογία έχει
προχωρήσει αρκετά για να υποστηρίξει πολλούς και βαθύς αυτοματισμούς, η
ιδέα της έξυπνης πόλης δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο
λόγω οικονομικών και κοινωνικών, κυρίως, εμποδίων, αν και η ανάγκη για τη
βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας ζωής στις
πόλεις μέσω αυτής, έχει αναγνωριστεί από καιρό.
Οι έρευνες κατέδειξαν ότι η έξυπνη πόλη θα ευεργετούσε την
προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν από την
αστυφιλία και τη δημογραφική έκρηξη. Η χρήση των τεχνολογιών της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στις πόλεις έχει αυξήσει την
αποτελεσματικότητα

των

διαφορετικών

δραστηριοτήτων

στις

πόλεις.

Χρησιμοποιείται μία ποικιλία τεχνικών για την παροχή έξυπνων υπηρεσιών για
χρήση αστικών πόρων προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, σε πολλές
περιπτώσεις συμβάλλον και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η έξυπνη
πόλη βασίζεται στην δυνατότητα των κάθε είδους αισθητήρων να αντλούν
δεδομένα από το περιβάλλον τους και όντας οργανωμένοι σε δίκτυα, να τα
διαβιβάζουν σε κατάλληλες υπολογιστικές διατάξεις (είτε κοντά σε αυτούς είτε
σε πιο απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων) για επεξεργασία. Η προσέγγιση της
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έξυπνης πόλης εντάσσεται σε μία γενικότερη που αφορά το σύνολο του
πλανήτη.
Ένας ορισμός για την Έξυπνη Πόλη είναι ότι διασυνδέει το φυσικό
πλαίσιο, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το κοινωνικό πλαίσιο και τους
οργανισμούς για να σχηματίσουν τη συνολική εικόνα της πόλης. Στο πλαίσιο
των έξυπνων πόλεων, η επιχειρησιακή επάρκεια και η ικανοποίηση των
πολιτών μιας πόλης, μπορούν να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις της
πληροφορικής. Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι μια έξυπνη είναι μια
ευφάνταστη πόλη που χρησιμοποιεί τεχνολογίες δεδομένων και επικοινωνιών,
την παραγωγικότητα των αστικών δραστηριοτήτων και διοικήσεων και την
ανταγωνιστικότητα, ενώ εγγυάται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα
της παρούσας και της μελλοντικής εποχής, όπως οικονομικά, κοινωνικά και
φυσικές πτυχές. Παραβλέποντας τις δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή
έξυπνων πόλεων, μετά την εφαρμογή τους, μπορεί να μειώσουν την
κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τις εκπομπές άνθρακα, να
βελτιώσει τις συνθήκες των μεταφορών και των μετακινήσεων και τη διαχείριση
των αποβλήτων τους. Οι απαιτήσεις κάθε πόλης ως προς την εφαρμογή των
τεχνολογιών αυτών ποικίλουν.

3.1.2. Χαρακτηριστικά
Τα στοιχεία που συνθέτουν μία έξυπνη πόλη είναι:
o Έξυπνη Υποδομή: Με την κυριολεκτική, ο όρος υποδομή
περιγράφει κάθε φυσικό τμήμα της πόλης. Αυτά τα φυσικά
τμήματα μπορεί να περιλαμβάνουν κτίρια, γέφυρες και δρόμους
κοκ. Ωστόσο, όσον αφορά τις έξυπνες πόλεις, οτιδήποτε φυσικό,
ηλεκτρικό και ψηφιακό που αποτελεί βασικό συστατικό τους
μπορεί να θεωρηθεί ως η υποδομή τους . Η έξυπνη υποδομή
περιλαμβάνει

πλαίσια

οδικού

φωτισμού, παροχής νερού,

παροχής αερίου, εγκατάστασης γιατρών, γρήγορου ταξιδιού,
παροχής ελέγχου και σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Οι
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νέες τεχνολογίες είναι το θεμέλιο της έξυπνης υποδομής καθώς
σε αυτές βασίζεται η προσθήκη έξυπνων χαρακτηριστικών στις
φυσικές υποδομές.
o Έξυπνες μεταφορές: Τα παραδοσιακά συστήματα μεταφορών
υπάρχουν και αναπτύσσονται από τις πρώτες ανθρώπινες
κοινωνίες. Οι συμβατικές μεταφορές, όπως οι σιδηροδρομικές,
οδικές και οι θαλάσσιες, λειτουργούν αυτόνομα, γεγονός που
καθιστά

δύσκολη

την

παγκόσμια

διαχείριση. Τα έξυπνα

συστήματα μεταφορών ενσωματώνουν έναν διαφορετικό τύπο
μηχανισμών πλοήγησης και επικοινωνίας. Η επικοινωνία στις
έξυπνες μεταφορές είναι δύο τύπων:
o Επικοινωνία μεταξύ οχημάτων
o Επικοινωνία μεταξύ κινουμένων οχημάτων με μονάδες
● Τα έξυπνα δίκτυα κυκλοφορίας, τα υπεραστικά σιδηροδρομικά δίκτυα, οι
προστατευόμενοι πεζόδρομοι, οι παγκόσμιοι κόμβοι αεραγωγών και οι
ολοκληρωμένες

δημόσιες

συγκοινωνίες

αποτελούν

παράδειγμα

έξυπνων συστημάτων μεταφοράς. Το Έξυπνο Σύστημα Μεταφορών
καθιστά

τις

μεταφορές

ασφαλείς,

γρήγορες,

οικονομικές

και

αποτελεσματικές. Βασίζονται σε τεχνικές επικοινωνίας και επεξεργασίες
δεδομένων.
● Έξυπνη ενέργεια: Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις αρχές της έξυπνης
παραγωγής ενέργειας, των έξυπνων δικτύων ενέργειας, της έξυπνης
αποθήκευσης

και

της

έξυπνης

κατανάλωσης.

Οποιαδήποτε

παραδοσιακή μορφή ενέργειας όπως η συμβατική, η πράσινη, η
αειφόρος και οι ανανεώσιμες πηγές μαζί με τις νέες τεχνολογίες
δημιουργούν την έξυπνη ενέργεια. Η έξυπνη ενέργεια περιλαμβάνει τρία
αυτόνομα στοιχεία που πρέπει να ενοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν
μεταξύ τους για να πλαισιώσουν ένα ενιαίο ενεργειακό πλαίσιο: η
παραγωγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η αποτελεσματική διανομή και
η βελτιστοποιημένη κατανάλωση.
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● Έξυπνη Υγεία: Με περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και διαρκώς
αυξανόμενες απαιτήσεις, οι συμβατικές ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να
είναι ικανές να υποστηρίζουν τις ανάγκες των ασθενών. Η έξυπνη
υγειονομική περίθαλψη είναι παρέχει λύσεις μέσα από την ενσωμάτωση
συμβατικών

ανθρώπινων

υπηρεσιών,

βιοαισθητήρων,

φορητών

συσκευών, νέες τεχνολογίες και εξελιγμένα πλαίσια οχημάτων έκτακτης
ανάγκης.

Οι

πληροφορίες

συγκεντρώνονται

σε

για

αποθήκες

τους

ασθενείς

δεδομένων

και

μπορούν
να

να

τυγχάνουν

επεξεργασίας όποτε απαιτηθεί. Οι εμπειρογνώμονες αποκατάστασης, οι
γιατροί και οι ειδικοί μπορούν να προσεγγίσουν τις πληροφορίες άμεσα.
Η τηλεϊατρική είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση έξυπνης υγειονομικής
περίθαλψης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για απομακρυσμένα σημεία. Η
τηλεϊατρική καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς και ενισχύει την
διαθεσιμότητα της ιατρικής εξέτασης. Ένα άλλο παράδειγμα έξυπνης
υγειονομικής περίθαλψης είναι η παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους
στο χώρο τους.
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες του IoT που βρίσκουν
εφαρμογή στις έξυπνες πόλεις είναι οι εξής:
● Αναγνωριστές ραδιοσυχνοτήτων (RFID): Η τεχνολογία των
αναγνωριστικών ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιεί ετικέτες και
αναγνώστες. Το RFID χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς τομείς
εφαρμογών του IoT κυρίως για την παρακολούθηση και τον
εντοπισμό αντικειμένων. Οι ετικέτες στο RFID λειτουργούν ως
αισθητήρες και καταγράφουν τα δεδομένα από το περιβάλλον.
● Επικοινωνία κοντινού πεδίου: Η επικοινωνία κοντινού πεδίου
(Near Field Communication - NFC) χρησιμοποιείται κυρίως σε
έξυπνα κινητά τηλέφωνα για αμφίδρομη επικοινωνία μικρής
εμβέλειας (το NFC έχει εμβέλεια έως και μερικά εκατοστά). Το NFC
στα κινητά τηλέφωνα επιτρέπει την αλληλεπίδραση των κατόχων
τους με τους αισθητήρες στις έξυπνες πόλεις καθώς το NFC
επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με αυτούς.
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● Low Rate Wireless Personal Area Network (LWPAN): Το LWPAN είναι
μία από τις ραδιοφωνικές τεχνολογίες που καλύπτουν εμβέλεια
έως 10–15 km που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποσότητα
ενέργειας. Τα

πρωτόκολλα

περιλαμβάνουν
πρόσβασης

το

και

φυσικό
τα

χαμηλότερου
επίπεδο,

πρωτόκολλα

το

επιπέδου

μεσαίο

ανώτερου

επίπεδο
επιπέδου

περιλαμβάνουν το ZigBee και το 6Lo WPAN. Στους κόμβους
αισθητήρων, το ZigBee είναι μία από τις ασύρματες τεχνολογίες
επικοινωνίας για αποδοτική και χαμηλής ισχύος ασύρματη
επικοινωνία. Βασίζεται

στο

πρότυπο

IEEE

802.15.4

και

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ασύρματου προσωπικού
δικτύου (WPAN) και κατάλληλο για επικοινωνία μικρής εμβέλειας.
Μπορεί να καλύψει ολόκληρη την περιοχή της πόλης και
υποστηρίζεται από πολλές συσκευές. Το 6LoWPAN είναι ένα
πρότυπο που έχει οριστεί για χρήση της επικοινωνίας IPv6.
● Δίκτυο ασύρματων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks - WSN):
Το WSN μπορεί να χρησιμοποιήσει το RFID για την λήψη των
πληροφοριών σχετικά με τη θέση αντικειμένων. Ένα WSN
περιλαμβάνει

ασύρματους

φορείς

αισθητήρων

που

ενσωματώνουν έναν μικροελεγκτή, μονάδα μνήμης, διεπαφές
επικοινωνίας, έναν μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα
(ADC), πολλούς αισθητήρες και μια μονάδα τροφοδοσίας. Κάθε
κόμβος WSN ενσωματώνει διαφορετικούς αισθητήρες. Αυτοί οι
αισθητήρες ανιχνεύουν τις πληροφορίες σε απλή αναλογική
διαμόρφωση και τις μετατρέπουν σε ψηφιακές πληροφορίες
χρησιμοποιώντας το ADC. Μετά την επεξεργασία τους τα
δεδομένα μεταφέρονται μέσω διαδικτυακών διεπαφών.
● 3G

και

Long

Term

Evolution

(LTE): Αυτά

τα

πρότυπα

χρησιμοποιούνται για ασύρματη επικοινωνία σε smartphone και
τερματικές διατάξεις. Το LTE και το 3G είναι προσβάσιμα σε όλο τον
κόσμο

και

είναι

κατάλληλα

αποστάσεων.
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για

επικοινωνίας

μεγάλων

Τα μεγάλα δεδομένα, το IoT και οι έξυπνες πόλεις συνδέονται στενά
μεταξύ τους, καθώς υπάρχει μια εξάρτηση μεταξύ τους. Τα μεγάλα δεδομένα σε
μια έξυπνη πόλη παράγονται από εκτεταμένη συσσώρευση αισθητήρων,
βάσεων δεδομένων, μηνυμάτων, τοποθεσιών και διαδικτυακής κίνησης.
Εκτιμάται ότι οι διάφοροι αισθητήρες, οι επικοινωνίες μεταξύ οργανισμών, τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κινητά τηλέφωνα παράγουν μεγάλο όγκο
δεδομένων καθημερινά. Τα μεγάλα δεδομένα χειρίζονται πολλές δυσκολίες
όπως η αντίληψη, η εξόρυξη, η έρευνα, η σύλληψη, η αποθήκευση, η
αναζήτηση [20].
Οι πολίτες είναι οι πρωταγωνιστές μιας έξυπνης πόλης μέσω αδιάκοπων
αλληλεπιδράσεων με τους αισθητήρες. Οι έξυπνες πόλεις ενσωματώνουν
τεχνολογίες, συστήματα, υπηρεσίες και μέσα σε μια δομημένη διευθέτηση που
είναι πολυεστιακή και ευέλικτη για να ανταποκρίνεται σε νέες εξελίξεις. Η
έξυπνη διακυβέρνηση συνεπάγεται τη συμμετοχή διαφορετικών παραγόντων
στη λήψη αποφάσεων και στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι απαραίτητη για την
ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων για να ενισχύει την ψηφιακή συμμετοχή του
πολίτη σε ζητήματα που καθορίζουν την πορεία διαδικασιών που σχετίζονται με
την ψηφιακή μετάβαση. Για να επιτύχει στο ρόλο αυτό η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, θα πρέπει να διατηρεί στο επίκεντρο τον πολίτη.
Κάθε μεμονωμένη πόλη, για να ανταπεξέλθει στον έντονο διεθνή
ανταγωνισμό, θα πρέπει να ενισχύουν τις συνδέσεις τους με τον έξω κόσμο.
Τέτοιου είδους συνδέσεις αφορούν ροές κεφαλαίων, διάδοση της γνώσης,
μετακινήσεις και επικοινωνίες ανθρώπων. Επιπλέον, οι έξυπνες πόλεις
λειτουργούν

ως

διαμεσολαβητές

καινοτομίας,

συνδέοντας

διάφορα

ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πραγματική τεκμηρίωση, κίνητρο για έρευνα
και ανάπτυξη νέων λύσεων. Οι προτάσεις έξυπνων πόλεων επηρεάζουν το
επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και επιδιώκουν να προωθήσουν στην θεσμική
ιεραρχία άτομα με γνώση και επιθυμία για συμμετοχή, δίνοντας τη δυνατότητα
τους τελευταίους να συμμετέχουν στη διοίκηση της πόλης και να γίνουν
δυναμικοί καταναλωτές. Τα άτομα και οι κοινότητες απαιτούν οι προτάσεις
έξυπνων πόλεων να ανταποκρίνονται στην ιεραρχία των απαιτήσεων
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διαφορετικών κοινοτήτων. Η τεχνολογία της πληροφορίας οδηγείται από την
τάση της ανοιχτής διακυβέρνησης σε μια έξυπνη κοινότητα. Η ανάπτυξη των
έξυπνων πόλεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στην παγκόσμια οικονομία της
πληροφορίας. Μια έξυπνη πόλη είναι ένα κέντρο για επιχειρήσεις που ενισχύει
την οικονομία της γνώσης και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, αυξάνει τη
συμμετοχή των πολιτών στην κυβέρνηση και βελτιώνει την ποιότητα της
δημοκρατία. Η διοίκηση των έξυπνων πόλεων θα πρέπει να αναδεικνύει την
παραγωγή και την ενίσχυση της γνώσης, την αμερόληπτη και διάχυτη διάχυση
της γνώσης και τη βαθιά ουσιαστική συμμετοχή. Τα άτομα μιας έξυπνης πόλης
θα έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αλληλεπιδρούν με την
κυβέρνησή τους και με άλλους ανθρώπους. Η ευφυΐα μπορεί να έχει κυρίαρχη
επίδραση στην ανασύσταση ολόκληρης της αστικής κοινότητας. Η απαίτηση για
διατήρηση και ενίσχυση του τοπικού μετασχηματιστικού δυναμικού υποδηλώνει
την έννοια της έξυπνης πόλης, καθώς συνεπάγεται την ικανότητα αύξησης του
τοπικού δυναμικού για τη βελτίωση των λειτουργιών γνώσης και την περαιτέρω
αλληλεπίδραση που είναι κρίσιμη για την τοπική οικονομική αναδιάρθρωση. Η
πρωταρχική συνέπεια της διευρυμένης ευφυΐας είναι το θετικό αποτέλεσμα του
τοπικού οικονομικού σχήματος για την αποκατάσταση της τοπικής οικονομίας
για

την

ικανοποίηση

του

δύσκολου

έργου

της

προώθησης

της

τοπικής-παγκόσμιας έρευνας [21].

3.1.3. Δομή – Συστατικά – Εφαρμογές
Σύμφωνα με ότι έχει αναφερθεί, μία υλοποίηση έξυπνης πόλης
αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
● ένα έξυπνο περιβάλλον
● την έξυπνη συμπεριφορά
● την έξυπνη διαχείριση
Το «έξυπνο περιβάλλον» προκαλεί «έξυπνη συμπεριφορά». Η «έξυπνη
συμπεριφορά» διαμορφώνει την έννοια του «έξυπνου περιβάλλοντος» και η
έξυπνη συμπεριφορά καθορίζει άμεσα ή έμμεσα την «έξυπνη διαχείριση». Η

60

έξυπνη

διαχείριση

συμβάλλει

στη

διαμόρφωση

τόσο

του

«έξυπνου

περιβάλλοντος» όσο και της «έξυπνης συμπεριφοράς».

Εικόνα 12: Συσχετίσεις των βασικών μερών της έξυπνης πόλης

Τα επιμέρους συστατικά της έξυπνης πόλης φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα [19]:
ΑΑ Συστατικό
1

Ενέργεια

Περιγραφή
Αυτοματοποιημένο έξυπνο δίκτυο και ευέλικτο σύστημα
διανομής.
Σύστημα

ποιοτικής

και

ποσοτικής

διαχείρισης

απαιτήσεων
Ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Κατασκευή- μετατροπή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
και άλλων υποδομών
2

Υδάτινοι

Αυτοματοποιημένη

πρόσληψη,

διανομή

Πόροι

απόρριψη λυμάτων και ανίχνευση διαρροών.

νερού,

Ρύθμιση της ροής των ομβρίων υδάτων και των
πλημμυρικών υδάτων στην πόλη.
Σύστημα

ποιοτικής

απαιτήσεων
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και

ποσοτικής

διαχείρισης

ΑΑ Συστατικό

Περιγραφή
Ανάπτυξη λογισμικού και υλικού για τη διαχείριση της
παροχής νερού.

3

Μεταφορές

Έλεγχος των ροών κυκλοφορίας και έλεγχο της

Μετακινήσεις

ποιότητας του οδοστρώματος
Είσπραξη τελών για τη χρήση των δρόμων
Υποδομή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Λογισμικό και υλικό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας
και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

4

Ασφάλεια

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης,

βιντεοσκόπησης και

φυσικής ασφάλειας εγκαταστάσεων και υποδομών
Συστήματα υποστήριξης κλήσεων έκτακτης ανάγκης
Σύστημα προειδοποίησης
Λογισμικό και υλικό για τη διαχείριση συστημάτων
ασφαλείας.
5

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Εκπαίδευση
Υγεία
Τουρισμός

6

Ενσωμάτωση

Ένας ενιαίος χώρος πληροφοριών μιας έξυπνης
πόλης,

που

συγκεντρώνει

πληροφορίες

από

αντικείμενα αστικών υποδομών, συστήματα διαχείρισης
και κατοίκους
7

Έλεγχος

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, ανάλυσης και
πρόβλεψης,

διαχείρισης

συμβάντων,

παροχής

κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών σε ηλεκτρονική
μορφή, δημοσίευση δημοσίων δεδομένων.
8

Πολίτες

Χρήστες

των

υποδομών

και

των

υπηρεσιών

πληροφόρησης
Πάροχοι υπηρεσιών σε κατάσταση ανάδρασης
Πίνακας 1: Επιμέρους χαρακτηριστικά έξυπνης πόλης [19]
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3.1.4. Χαρακτηριστικές εφαρμογές των έξυπνων πόλεων
Μερικές από τις χαρακτηριστικότερες εφαρμογές των έξυπνων πόλεων
περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

3.1.4.1. Έξυπνη ενέργεια
Η έξυπνη ενέργεια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητικούς τομείς
του IoT επειδή συμβάλει στο να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Προσφέρει λύσεις για υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή, φιλική προς
το περιβάλλον ενέργεια. Η έξυπνη ενέργεια περιλαμβάνει μια ποικιλία
επιχειρησιακών και ενεργειακών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων
ενεργειακών εφαρμογών, της έξυπνης παρακολούθησης διαρροών και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έξυπνο δίκτυο είναι μια από τις
σημαντικότερες εφαρμογές της έξυπνης ενέργειας. Περιλαμβάνει πολλά
δεδομένα χρονοσειρών υψηλής ταχύτητας για την παρακολούθηση βασικών
συσκευών. Για τη διαχείριση αυτού του είδους δεδομένων, εισήχθησαν
μεθοδολογίες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων χρονοσειρών. Επιπλέον, η
έξυπνη ενεργειακή υποδομή θα γίνει πιο περίπλοκη στο μέλλον και ως εκ
τούτου προτείνονται συστήματα προσομοίωσης για τη δοκιμή νέων εννοιών και
προσεγγίσεων

βελτιστοποίησης

και

την

πρόβλεψη

της

μελλοντικής

κατανάλωσης. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή της έξυπνης ενέργειας είναι τα
συστήματα παρακολούθησης διαρροών. Ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος
είναι να μοντελοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης νερού ή αερίου που θα
βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενεργειακών πόρων.

3.1.4.2. Έξυπνη κινητικότητα
Η κινητικότητα είναι μια άλλη σημαντική πτυχή κάθε πόλης. Μέσω του IoT, οι
βοηθητικές υπηρεσίες της πόλης μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων. Η έξυπνη κινητικότητα μπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα τρία
κύρια στοιχεία:
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● Αυτόνομα αυτοκίνητα: Το IoT θα έχει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στον
τρόπο λειτουργίας των οχημάτων. Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι πώς
το IoT μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες οχημάτων. Οι αισθητήρες IoT
και

οι

ασύρματες συνδέσεις καθιστούν δυνατή τη δημιουργία

αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων και την παρακολούθηση της απόδοσης
τους. Με τα δεδομένα που συλλέγονται από οχήματα, μπορούν να
προβλεφθούν οι πιο δημοφιλείς/συμφορημένες διαδρομές και να
ληφθούν αποφάσεις με σκοπό τη μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα μπορούν να βελτιώσουν την
ασφάλεια των επιβατών γιατί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν
την οδήγηση και των άλλων αυτοκινήτων.
● Έλεγχος κυκλοφορίας: Η βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας με
την ανάλυση δεδομένων αισθητήρων είναι ένα άλλο μέρος της
κινητικότητας στην πόλη. Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, συλλέγονται
δεδομένα κυκλοφορίας από αυτοκίνητα, κάμερες δρόμου και αισθητήρες
μετρητών που είναι εγκατεστημένοι στους δρόμους.
● Δημόσιες συγκοινωνίες: Το IoT μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση του
συστήματος δημόσιων μεταφορών παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες
τοποθεσίας και δρομολόγησης σε ένα έξυπνο σύστημα μεταφορών.
Μπορεί να βοηθήσει τους επιβάτες να λάβουν καλύτερες αποφάσεις στα
δρομολόγιά τους καθώς και να μειώσει τον μη ωφέλιμο χρόνο.
Υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές για τον τρόπο κατασκευής έξυπνων
συστημάτων δημόσιων μεταφορών. Αυτά τα συστήματα πρέπει να
διαχειρίζονται διαφορετικά είδη δεδομένων, όπως δεδομένα τοποθεσίας
οχήματος και δεδομένα κίνησης. Τα έξυπνα συστήματα δημόσιων
μεταφορών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα σε πραγματικό
χρόνο, προκειμένου να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σε πραγματικό
χρόνο, καθώς και να χρησιμοποιούν ανάλυση ιστορικών δεδομένων.
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3.1.4.3. Έξυπνοι πολίτες
Αυτή η περίπτωση χρήσης για έξυπνες πόλεις καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
τομέων στις ανθρώπινες ζωές, όπως η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η
παρακολούθηση του εγκλήματος και η κοινωνική υγεία. Το περιβάλλον με όλα
τα συστατικά του είναι θεμελιώδες και ζωτικής σημασίας για τη ζωή. Κατά
συνέπεια, η πρόοδος στην τεχνολογία εγγυάται την ενίσχυση της ασφάλειας.

3.1.4.4. Πολεοδομικός σχεδιασμός
Μια άλλη σημαντική πτυχή στις περιπτώσεις χρήσης για την έξυπνη πόλη είναι
η λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Επειδή η πόλη και το περιβάλλον
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή, η λήψη αποφάσεων σε
αυτό το πλαίσιο είναι κρίσιμη. Με τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικές
πηγές, είναι δυνατό υποστηριχθούν οι αποφάσεις για το μέλλον της πόλης. Η
λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την υποδομή, το σχεδιασμό και τη
λειτουργικότητα της πόλης αναφέρονται ως πολεοδομικός σχεδιασμός. Το IoT
συμβάλει αποφασιστικά σε αυτόν τον τομέα, διότι μέσω της ανάλυσης
δεδομένων έξυπνης πόλης, οι αρχές μπορούν να προβλέψουν ποιο μέρος της
πόλης θα έχει περισσότερο κόσμο στο μέλλον και να βρουν λύσεις για τα
πιθανά προβλήματα. Ένας συνδυασμός IoT και πολεοδομικού σχεδιασμού έχει
σημαντική

επίδραση

στον

προγραμματισμό

μελλοντικών

βελτιώσεων

υποδομής [15].

3.1.4.5. Έξυπνη πρόγνωση καιρικών συνθηκών
Η επίδραση των καιρικών δεδομένων στην οικονομική και κοινωνική
ζωή, είναι σημαντική (ιδιαίτερα σε καταστάσεις έντονων καιρικών φαινομένων).
Ορισμένες δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και η γεωργία είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες στις καιρικές συνθήκες. Επίσης πολλά αστικά συστήματα
επηρεάζονται συχνά από τις καιρικές συνθήκες. Οι λύσεις που προσφέρουν οι
υλοποιήσεις των έξυπνων πόλεων στον τομέα αυτό εστιάζουν κυρίως στην
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πρόγνωση. Τα περί καιρού δεδομένα αποκτούν αξία για την πρόγνωση. Για
παράδειγμα:
● Στον ενεργειακό τομέα, πρόβλεψη ζήτησης, απόδοσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και διακοπές λειτουργίας που σχετίζονται με
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
● Στα συστήματα νερού συμβάλλουν στην πρόβλεψη ζήτησης,
διαχείριση της αρδευτικής δραστηριότητας και άλλων γεωργικών
εργασιών.
● Στις

μεταφορές,

προσαρμοστικοί

έλεγχοι

κυκλοφορίας

και

δρομολόγηση, εκτιμήσεις χρόνου οδήγησης, διάθεση και διαχείριση
στόλου και οδική ασφάλεια.
● Στην περιβαλλοντική διαχείριση, πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων.
● Πρόβλεψη και διαχείριση διαταραχών – καταστροφών.
Τα δορυφορικά δεδομένα και αυτά που προέρχονται από το IoT1
αποτελούν τις εισόδους για διαδικασίες πρόγνωσης. Οι διαδικασίες αυτές
συχνά προέρχονται από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα περί καιρού
δεδομένα τις περισσότερες φορές ανακτώνται από υπηρεσίες του cloud.
Ορισμένες σκοπιμότητες των προβλέψεων περιλαμβάνουν:
● Την πρόβλεψη πιθανότητας χιονόπτωσης ώστε να αξιολογηθεί η
καλύτερη τοποθεσία στάσης των εκχιονιστικών μηχανημάτων η τον
διαμοιρασμό αποστολών στο κυβερνητικό προσωπικό.
● Οι υπερτοπικές προβλέψεις/παρατηρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας
θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε μια πόλη να προβλέψει το ενεργειακό
φορτίο των κτιρίων δεδομένης της γνωστής απόδοσής τους και
επομένως του διαθέσιμου περιθωρίου για σκοπούς απόκρισης της
ζήτησης. Η πρόβλεψη θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να
καθοριστεί πού μπορεί να απαιτείται επιπλέον ψύξη για ηλικιωμένους ή
κατοίκους με ειδικές ανάγκες.

Μόνο η Weather Company της IBM χρησιμοποιεί περισσότερους από 250.000
μετεωρολογικούς σταθμούς παγκοσμίως
1
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● Μια μικρο-πρόβλεψη ομίχλης μπορεί να συνδεθεί με δεδομένα
ατυχημάτων για την πρόβλεψη της πιθανότητας τροχαίων ατυχημάτων
ανά τοποθεσία και, επομένως, να οδηγήσει στη διαμόρφωση των
πινακίδων μεταβλητού ορίου ταχύτητας και ίσως την απόχρωση των
έξυπνων φώτων δρόμου προκειμένου να μειώνεται η λάμψη.
● Μια μικρο-πρόβλεψη ανέμου και θερμοκρασίας θα μπορούσε, όταν
συνδυάζεται με δεδομένα τοπολογίας και βλάστησης, για τη σχεδίαση
πυρόσβεσης πυρκαγιών.
Το κλειδί για την εξαγωγή αξίας από τις προβλέψεις, ωστόσο, είναι να
διασφαλιστεί ότι η πρόβλεψη ενσωματώνεται με όσο το δυνατόν πιο
αυτοματοποιημένο τρόπο, με την επιχειρηματική διαδικασία που εκτελεί την
απόκριση.
Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται μία εφαρμογή τους smart weather
βασισμένο στην εκμετάλλευση Big Data περί καιρού που λαμβάνονται από
αισθητήρες IoT και την λήψη τους από πάροχο σχετικών υπηρεσιών cloud [28].

3.2. Πρακτική Εφαρμογή
Προκειμένου να καταδειχθεί η δυνατότητα των τεχνικών της μηχανικής
μάθησης να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργίες των έξυπνων πόλεων, στις
επόμενες παραγράφους περιγράφεται μία τέτοια διαδικασία για την παραγωγής
μοντέλων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

3.2.1. Προέλευση των δεδομένων
Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο υπάρχει ελεύθερα
διαθέσιμο στο διαδίκτυο (https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/air+quality) και
περιέχει 9358 δείγματα ωριαίων λήψεων από μια σειρά 5 χημικών αισθητήρων
μεταλλικών οξειδίων που είναι ενσωματωμένοι σε μια χημική συσκευή
πολλαπλών αισθητήρων ποιότητας αέρα. Η συσκευή εγκαταστάθηκε σε
ανοιχτή έκταση σε μια αρκετά μολυσμένη περιοχή, στο επίπεδο του δρόμου,
εντός μίας Ιταλικής πόλης. Καταγράφηκαν δεδομένα από τον Μάρτιο του 2004
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έως τον Φεβρουάριο του 2005 (ένα έτος) που αντιπροσωπεύουν τις
μεγαλύτερες ελεύθερα διαθέσιμες καταγραφές των αποκρίσεων συσκευών
χημικών αισθητήρων ποιότητας αέρα που αναπτύσσονται στο πεδίο. Οι
ωριαίες

μέσες

συγκεντρώσεις

Ground

Truth

για

CO,

μη

μετανικούς

υδρογονάνθρακες, βενζόλιο, ολικά οξείδια του αζώτου (NOx) και διοξείδιο του
αζώτου (NO2) παρέχονταν από έναν πιστοποιημένο αναλυτή αναφοράς που
ήταν επίσης εγκατεστημένος στην ίδια τοποθεσία.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πεδία της κάθε εγγραφής του
συνόλου δεδομένων.
ΑΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ)

2

Ώρα (ΩΩ.ΛΛ.ΔΔ)

3

Αληθινή ωριαία μέση συγκέντρωση CO σε mg/m^3 (αναλυτής
αναφοράς)

4

PT08.S1 (οξείδιο κασσιτέρου) ωριαία μέση απόκριση αισθητήρα
(ονομαστικά στοχευμένη σε CO )

5

Πραγματική ωριαία μέση συνολική συγκέντρωση μη μετανικών
υδρογονανθράκων σε microg/m^3 (αναλυτής αναφοράς)

6

πραγματική ωριαία μέση συγκέντρωση βενζολίου σε microg/m^3
(αναλυτής αναφοράς)

7

PT08.S2 (τιτάνια) ωριαία μέση απόκριση αισθητήρα (ονομαστικά
NMHC στοχευμένη)

8

Πραγματική ωριαία μέση συγκέντρωση NOx σε ppb (αναλυτής
αναφοράς)

9

PT08.S3 (οξείδιο βολφραμίου) μέση ωριαία απόκριση αισθητήρα
(ονομαστικά στοχευμένη σε NOx)

10

Πραγματική

ωριαία

μέση συγκέντρωση NO2 σε microg/m^3

(αναλυτής αναφοράς)
11

PT08.S4 (οξείδιο βολφραμίου) μέση ωριαία απόκριση αισθητήρα
(ονομαστικά στοχευμένη σε NO2)
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ΑΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PT08.S5 (οξείδιο του ινδίου) μέση ωριαία απόκριση αισθητήρα

12

(ονομαστικά στόχος O3)
13

Θερμοκρασία σε Â°C

14

Σχετική Υγρασία (%)

15

AH Absolute Humidity
Πίνακας 2: Πεδία κάθε εγγραφής των δεδομένων

3.2.2. Μεθοδολογία
Για την αξιοποίηση των δεδομένων που προέρχονται από τους
αισθητήρες των συσκευών IoT για την καταμέτρηση των τιμών των ρυπογόνων
αερίων θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές αυτοπαλινδρόμησης, παλινδρόμησης
(regression) και κατηγοριοποίησης (classification). Κάθε τεχνική από αυτά τα είδη
παράγει

διαφορετική

μορφή

αποτελεσμάτων.

Η

αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων τους οδηγεί στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης για τις
μελλοντικές τιμές. Αυτά με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (πχ όταν προβλέπεται να
αυξάνονται οι ρύποι να τίθενται περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων ή
τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων). Στην παρούσα εργασία η εστίαση
θα αφορά τις τιμές συγκέντρωσης του CO.

3.2.3. Τεχνικές Αυτοπαλινδρόμησης
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των μοντέλων
πρόβλεψης είναι η αξιοποίηση χρονοσειρών2. Μέσα από την διαδικασία αυτή,
αξιοποιούνται ένα πλήθος παρελθουσών μετρήσεων και με βάση αυτές
παράγονται μοντέλα πρόβλεψης για τρέχουσες καταστάσεις. Η μεθοδολογία
αυτή χρησιμοποιείται κατά κόρον για την πρόβλεψη του καιρού, τους ρυθμούς
πωλήσεων προϊόντων, την εκτίμηση τιμών μετοχών και κρυπτονομισμάτων.

Μία χρονοσειρά σε διακριτό χρόνο, θεωρείται μία ακολουθία παρατηρήσεων x1, x2, …
ενός φαινομένου μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Οι χρονικές στιγμές που παρατηρούνται οι
διαδοχικές τιμές καταγράφονται σαν δείκτες στην παρατηρούμενη μεταβλητή.
2
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Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στην μεθοδολογία αυτή ποικίλουν.
Οι πιο διαδεδομένες εξ αυτών είναι οι:
● Autoregressive Moving Average (ARMA): Πρόκειται για ένα
στατιστικό

μοντέλο

που

προβλέπει

μελλοντικές

τιμές

χρησιμοποιώντας παρελθούσες τιμές. Χαρακτηριστικό γνώρισμα
της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις εποχιακές
τάσεις. Θεωρεί δεδομένο ότι οι στατιστικές ιδιότητες των
παραμέτρων που καθορίζουν τη συμπεριφορά των χρονοσειρών,
δεν μεταβάλλονται (παραμένουν αναλλοίωτες). Αυτός ο τύπος
συμπεριφοράς είναι μια εξιδανικευμένη υπόθεση που σπάνια
ισχύει στην πράξη.
● Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA): Αποτελεί μια
επέκταση του ARMA. Διαφέρει κυρίως στο ότι δεν προϋποθέτει
σταθερότητα. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή οι τιμές των
χρονοσειρών θεωρείται ότι επηρεάζονται λίγο ή καθόλου από την
εποχή τους.
● Seasonal ARIMA (SARIMA): Πρόκειται για μία παραλλαγή του ARIMA
σχεδιασμένο έτσι που να μπορεί να λειτουργήσει με μη στάσιμα
δεδομένα και να καταγράψει κάποια εποχικότητα.
Ένας αυτοπαλινδρομικός ολοκληρωμένος κινητός μέσος όρος, ή ARIMA
μπορεί να θεωρηθεί η γενική περίπτωση των τεχνικών αυτοπαλινδρόμησης.
Είναι ένα μοντέλο στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί

δεδομένα

χρονοσειρών είτε για να κατανοήσει καλύτερα το σύνολο δεδομένων είτε για να
προβλέψει

τις

μελλοντικές

τάσεις.

Ένα

στατιστικό

μοντέλο

είναι

αυτοπαλινδρομικό εάν προβλέπει μελλοντικές τιμές με βάση προηγούμενες
τιμές. Τα μοντέλα αυτοπαλίνδρομου ολοκληρωμένου κινητού μέσου όρου
(ARIMA) προβλέπουν μελλοντικές τιμές με βάση προηγούμενες τιμές. Η ARIMA
χρησιμοποιεί κινητούς μέσους όρους με καθυστέρηση για την εξομάλυνση των
δεδομένων χρονοσειρών. Τα αυτοπαλινδρομικά μοντέλα υποθέτουν έμμεσα ότι
το μέλλον θα μοιάζει με το παρελθόν. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποδειχθούν
ανακριβείς υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, όπως χρηματοπιστωτικές
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κρίσεις ή περίοδοι ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών. Τα χαρακτηριστικά των
τεχνικών αυτών είναι:
● Autoregression: αναφέρεται σε ένα μοντέλο που εμφανίζει μια
μεταβαλλόμενη

μεταβλητή που υποχωρεί στις δικές της

υστερούσες ή προηγούμενες τιμές.
● Ολοκληρωμένο: αντιπροσωπεύει τη διαφορά των πρωτογενών
παρατηρήσεων για να επιτρέψει στις χρονοσειρές να γίνουν
στάσιμες (δηλαδή, οι τιμές δεδομένων αντικαθίστανται από τη
διαφορά μεταξύ των τιμών δεδομένων και των προηγούμενων
τιμών).
● Κινητός μέσος όρος : ενσωματώνει την εξάρτηση μεταξύ μιας
παρατήρησης και ενός υπολειπόμενου σφάλματος από ένα
μοντέλο κινητού μέσου όρου που εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις
με καθυστέρηση.
Κάθε στοιχείο στο ARIMA λειτουργεί ως παράμετρος. Για τα μοντέλα
ARIMA, ένας τυπικός συμβολισμός θα ήταν ARIMA με p, d και q, όπου οι ακέραιες
τιμές αντικαθιστούν τις παραμέτρους που υποδεικνύουν τον τύπο του μοντέλου
ARIMA που χρησιμοποιείται. Οι παράμετροι μπορούν να οριστούν ως εξής:
● p : ο αριθμός των παρατηρήσεων υστέρησης στο μοντέλο.
γνωστή και ως σειρά καθυστέρησης.
● d: ο αριθμός των φορών που οι πρωτογενείς παρατηρήσεις
διαφοροποιούνται. γνωστός και ως βαθμός διαφοράς.
● q: το μέγεθος του παραθύρου του κινούμενου μέσου όρου.
γνωστή και ως η σειρά του κινητού μέσου όρου.
Σε

ένα

μοντέλο

γραμμικής

παλινδρόμησης,

για

παράδειγμα,

περιλαμβάνονται ο αριθμός και ο τύπος των όρων. Μια τιμή 0, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος, θα σήμαινε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο μοντέλο. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο
ARIMA μπορεί να κατασκευαστεί για να εκτελεί τη λειτουργία ενός μοντέλου
ARMA ή ακόμα και απλών μοντέλων AR, I ή MA [7].
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Στην

παρακάτω

εικόνα

φαίνεται

διαγραμματικά

η

έννοια

της

αυτοπαλινδρόμησης όπου η γραφική παράσταση των πραγματικών τιμών
(μπλε χρώμα), συνεχίζεται από τις εκτιμήσεις (πορτοκαλί χρώμα και πράσινο
χρώμα).

Εικόνα 13: Πρόβλεψη με Αυτοπαλινδρόμηση

3.2.4. Τεχνικές Παλινδρόμησης
Η παλινδρόμηση είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται στα
χρηματοοικονομικά, τις επενδύσεις και άλλους κλάδους. Βασίζεται στο ότι
επιχειρεί να προσδιορίσει τη δύναμη και τον χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ μιας
εξαρτημένης μεταβλητής (που συνήθως υποδηλώνεται με Y) και μιας σειράς
άλλων μεταβλητών (γνωστές ως ανεξάρτητες μεταβλητές). Η παλινδρόμηση
βοηθά τους αναλυτές να τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών – στόχος και
ρυθμιστικών τους παραμέτρων.
Οι δύο βασικοί τύποι παλινδρόμησης είναι η απλή γραμμική
παλινδρόμηση και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Η απλή γραμμική
παλινδρόμηση χρησιμοποιεί μια ανεξάρτητη μεταβλητή για να εξηγήσει ή να
προβλέψει το αποτέλεσμα της εξαρτημένης μεταβλητής Y, ενώ η πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες
μεταβλητές για να προβλέψει το αποτέλεσμα.
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Η παλινδρόμηση παίρνει μια ομάδα τυχαίων μεταβλητών , που
πιστεύεται ότι προβλέπουν το Y, και προσπαθεί να βρει μια μαθηματική σχέση
μεταξύ τους. Αυτή η σχέση έχει συνήθως τη μορφή μιας ευθείας γραμμής
(γραμμική παλινδρόμηση) που προσεγγίζει καλύτερα όλα τα μεμονωμένα
σημεία δεδομένων. Στην πολλαπλή παλινδρόμηση, οι ξεχωριστές μεταβλητές
διαφοροποιούνται χρησιμοποιώντας δείκτες.
Στην

επόμενη

εικόνα

φαίνεται

μία

τυπική

περίπτωση

απλής

παλινδρόμησης όπου η μαύρη γραμμή προσδιορίζει κατά προσέγγιση τη θέση
των παρατηρήσεων που βασίζονται σε μία μαθηματική σχέση μεταξύ
εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής.

Εικόνα 14: Παλινδρόμηση

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η τιμή στόχος είναι η συγκέντρωση του
CO στην ατμόσφαιρα. Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι:
● Ο μήνας που έγινε η μέτρηση
● Η ώρα που έγινε η μέτρηση
● Η θερμοκρασία
● Η σχετική υγρασία
● Η τιμή ΑΗ
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Επιχειρήθηκε να προβλεφθεί η απόλυτη τιμή του ύψους τη μέτρησης CO.
Οι αλγόριθμοι που δοκιμάστηκαν στην περίπτωση αυτή ήταν Linear Regression
και Support Vector.

3.2.5. Τεχνικές Κατηγοριοποίησης
Ταξινόμηση είναι η διαδικασία πρόβλεψης της κατηγορίας των
δεδομένων σημείων3. Η προγνωστική μοντελοποίηση ταξινόμησης είναι το
έργο της προσέγγισης μιας συνάρτησης αντιστοίχισης από τις μεταβλητές
εισόδου στις διακριτές μεταβλητές εξόδου. Η ταξινόμηση ανήκει στην κατηγορία
της εποπτευόμενης μάθησης όπου οι στόχοι παρέχουν και τα δεδομένα
εισόδου. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι ταξινόμησης διαθέσιμοι. Στην παρούσα
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο παραλλαγές αλγορίθμων δέντρων απόφασης.
Το δέντρο απόφασης δημιουργεί μοντέλα ταξινόμησης ή παλινδρόμησης σε
δενδρική μορφή. Χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων για ταξινόμηση. Οι
κανόνες μαθαίνονται διαδοχικά χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εκπαίδευσης
ένα κάθε φορά. Κάθε φορά που μαθαίνεται ένας κανόνας, αφαιρούνται οι
πλειάδες που καλύπτονται από τους κανόνες. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται
στο σετ εκπαίδευσης μέχρι να εκπληρωθεί ένας όρος τερματισμού.
Το δέντρο κατασκευάζεται με αναδρομικό από πάνω προς τα κάτω,
διαίρει και βασίλευε. Όλα τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι κατηγορηματικά.
Διαφορετικά, θα πρέπει να διακριτοποιηθούν εκ των προτέρων. Τα
χαρακτηριστικά στην κορυφή του δέντρου έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην
ταξινόμηση και προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας την έννοια του κέρδους
πληροφοριών.
Ένα δέντρο απόφασης μπορεί εύκολα να υπερ-προσαρμοστεί
δημιουργώντας πάρα πολλούς κλάδους και μπορεί να αντανακλά ανωμαλίες
λόγω θορύβου ή ακραίων σημείων. Ένα υπερ-προσαρμοσμένο μοντέλο έχει
πολύ κακή απόδοση στα αόρατα δεδομένα, παρόλο που δίνει εντυπωσιακή
απόδοση στα δεδομένα εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με το
3

Οι κλάσεις μερικές φορές ονομάζονται στόχοι/ετικέτες ή κατηγορίες.
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προ-κλάδεμα που σταματά την κατασκευή δέντρων νωρίς ή μετά το κλάδεμα
που αφαιρεί τα κλαδιά από το πλήρως ανεπτυγμένο δέντρο [1].
Μία απλουστευμένη μορφή δέντρου απόφασης φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

Εικόνα 15: Μορφή δέντρου απόφασης

Στην παρούσα μελέτη, οι τιμές του CO ορίστηκαν σε τρεις περιοχές και

επιχειρήθηκε να προβλεφθεί η περιοχή στην οποία προβλέπεται να
αντιστοιχισθεί η μέτρηση του CO. Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκαν
παράμετροι που είχαν να κάνουν με μετεωρολογικά δεδομένα, την εποχή του
χρόνου και την ώρα της ημέρας.

3.3. Εργαλεία
Για την υλοποίηση των μεθοδολογιών της μηχανικής μάθησης
χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού python και οι σχετικές της
βιβλιοθήκες. Η ανάπτυξη των εφαρμογών έγινε σε περιβάλλον Jupyter
Notebook.

3.3.1. Python
Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι μια αρκετά ώριμη, υψηλού
επιπέδου προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών. Μέσα σε σύντομο χρονικό
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έγινε πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους προγραμματιστές. Πρωτοπαρουσιάστηκε
από τον Guido van Rossum το 1991. Χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο εύρος
προσανατολισμούς όπως:
● ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών,
● δημιουργία προϊόντων λογισμικού,
● δραστηριότητες που βασίζονται σε μαθηματικούς υπολογισμούς,
● εκτέλεση δέσμης λειτουργιών συστήματος,
● στατιστικές ανάλυσης
● ερευνητικά έργα.
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλο λογισμικό για την
ανάπτυξη ροών εργασίας μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με συστήματα
βάσεων δεδομένων. Οι δυνατότητες ανάπτυξης έργων λογισμικού με python
δεν περιορίζονται. Οι προγραμματιστές μπορούν να αναπτύσσουν έργα κάθε
κλίμακας και πολυπλοκότητας, ικανά να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων.
Η python βασίζει σε μεγάλο βαθμό τη δημοφιλία της στο γεγονός ότι έχει
την ικανότητα να τρέχει σε διαφορετικές πλατφόρμες (Windows, Mac, Linux,
Raspberry Pi, κλπ.), με αποτέλεσμα να παρέχει μεγάλη ευελιξία. Η σύνταξη της
γλώσσας είναι παρόμοια με τη γλώσσα C, αρκετά απλούστερη - πιο κοντά στα
καθομιλούμενα αγγλικά. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που την καθιστά
εύκολη στην εκμάθηση. Το συντακτικό και η γραμματική της συμβάλλει στο να
αναπτύσσονται προγράμματα με λιγότερες γραμμές κώδικα σε σχέση με άλλες,
ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον στον
πυρήνα της γλώσσας περιλαμβάνονται διάφορες χρηστικές δομές δεδομένων,
έτοιμες για χρήση (κάτι που απαλλάσσει τον προγραμματιστή από την ανάγκη
να τις δημιουργεί).
Η Python εκτελείται σε ένα σύστημα διερμηνέα, που σημαίνει ότι ο
κώδικας μπορεί να εκτελεστεί αμέσως μόλις γραφτεί. Με τον τρόπο αυτό η
δημιουργία

πρωτοτύπων

λογισμικού

μπορεί

να

είναι

γρήγορη.

Ο

προγραμματιστής με την Python έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει
προγράμματα ακολουθώντας το διαδικαστικό μοντέλο προγραμματισμού ή το
αντικειμενοστραφές. Η ομάδα ανάπτυξης της παρέχει συχνές ενημερώσεις, οι
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οποίες είναι προσβάσιμες δωρεάν από το διαδίκτυο. Ο υψηλός βαθμός
υιοθέτησης που έχει επιτευχθεί για τη γλώσσα συμβάλλει στο να έχουν
αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός από περιβάλλοντα ανάπτυξης – τα
περισσότερα διαθέσιμα δωρεάν – που δίνουν στον προγραμματιστή την
ευχέρεια να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ του [26].
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Python είναι:
● Αναγνώσιμη Γλώσσα: Η Python είναι μια ευανάγνωστη γλώσσα.
● Εύκολη εκμάθηση: Η εκμάθηση της python είναι εύκολη στην
εκμάθηση, καθώς πρόκειται για μια εκφραστική και υψηλού
επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού, πράγμα που σημαίνει ότι
είναι εύκολο να κατανοηθεί.
● Είναι ανεξάρτητη της υποβόσκουσα πλατφόρμας: H Python είναι
διαθέσιμη και μπορεί να τρέξει σε διάφορα λειτουργικά
συστήματα.
● Ανοιχτός κώδικας: Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
ανοιχτού κώδικα.
● Μεγάλη βασική βιβλιοθήκη: Η βασική έκδοση της

Python

(πυρήνας) παρέχεται με μια μεγάλη τυπική βιβλιοθήκη που έχει
κάποιους εύχρηστους κώδικες και λειτουργίες που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε όταν γράφουμε κώδικα στην Python.
● Δωρεάν: Η Python είναι δωρεάν για λήψη και χρήση. Είναι
επιπλέον

Open

Source

με

συνέπεια

να

μπορούν

οι

προγραμματιστές να επεμβαίνουν στον πυρήνα των λειτουργιών
τους.
● Υποστηρίζει χειρισμό εξαιρέσεων: Μπορεί να χειρίζεται συμβάντα
που εξαιρέσεων προγράμματος που διαταράσσουν την κανονική
ροή του προγράμματος με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα
στον προγραμματιστή να χειρίζεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο
τα πιθανά σφάλματα.
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● Προηγμένες δυνατότητες: Στον πυρήνα της υποστηρίζει βασικές
δομές δεδομένων, απαλλάσσοντας τον προγραμματιστή από το
να τις αναπτύσσει.
● Αυτόματη διαχείριση μνήμης: Η Python υποστηρίζει αυτόματη
διαχείριση μνήμης που σημαίνει ότι η μνήμη διαγράφεται και
ελευθερώνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να μεριμνήσει ο
προγραμματιστής για αυτό [24].
Η εκτέλεση των προγραμμάτων Python, περνάει από την παρακάτω
διαδικασία:
● Σύνταξη κώδικα byte: Η Python πρώτα μεταγλωττίζει τον πηγαίο
κώδικα του προγράμματος σε κώδικα byte (Ο κώδικας byte είναι
χαμηλού

επιπέδου,

ανεξάρτητη

από

την

πλατφόρμα

αναπαράσταση του πηγαίου κώδικα. Ο κώδικας byte εκτελείται
πιο γρήγορα από τον πηγαίο κώδικα). Η Python δεν χρειάζεται να
αναλύει κάθε δήλωση του πηγαίου κώδικα. Μετά τη μεταγλώττιση,
το

αποτέλεσμα

είναι

ο

καθαρός

κώδικας

Python,

που

αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με επέκταση .pyc. Μετά την πρώτη
εκτέλεση,

η

python

θα

φορτώσει

τον

κώδικα

byte,

παρακάμπτοντας το βήμα της μεταγλώττισης (αν δεν έχει επέλθει
μεταβολή στον κώδικα).
● Python Virtual Machine (PVM): Μόλις σχηματιστεί ο κώδικας byte,
μεταφέρεται στην εικονική μηχανή python για εκτέλεση. Το PVM
είναι ένας μεγάλος βρόγχος που επαναλαμβάνεται μέσω των
εντολών του κώδικα byte, μία προς μία για να πραγματοποιήσει
τις λειτουργίες τους.
Στο

παρακάτω

σχήμα

φαίνεται

προγραμμάτων python.
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η

διαδικασία

εκτέλεσης

των

Εικόνα 16: Γενική διαδικασία εκτέλεσης προγραμμάτων Python

Ο κώδικας της python αρχικά υποβάλλεται σε έλεγχο του συντακτικού.
Αν υπάρχουν σφάλματα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με κατάλληλα μηνύματα
σφάλματος. Αν δεν υπάρχουν συντακτικά σφάλματα, ο κώδικας μεταγλωττίζεται
και δημιουργείται ο κώδικας byte. Ο κώδικας byte με τα δεδομένα περνάνε στην
εικονική μηχανή python. Αν προκύψουν σφάλματα τότε ενημερώνεται ο
χρήστης με κατάλληλα μηνύματα, διαφορετικά το πρόγραμμα παράγει τη
επιθυμητή έξοδο.
Η Python έχει υιοθετηθεί από ένα μεγάλο μέρος των προγραμματιστών.
Αυτό συμβάλλει στο ότι η υποστήριξη που παρέχεται από την διαδικτυακή
κοινότητα είναι μεγάλη.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η δυνατότητα της να
επεκτείνει τον πυρήνα των λειτουργιών που μπορεί να υποστηρίξει με την
προσθήκη έτοιμων βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε μία ποικιλία από εφαρμογές. Στον τομέα της μηχανικής μάθησης έχουν
παρουσιαστεί αρκετές υλοποιήσεις αλγορίθμων και βοηθητικών λειτουργιών.
Η

γλώσσα

python

είναι

από

τις

βασικότερες

επιλογές

των

προγραμματιστών που αναπτύσσουν έργα σχετικά με τη μηχανική μάθηση.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικές βιβλιοθήκες οι
οποίες περιλαμβάνουν υλοποιήσεις των πιο διαδεδομένων αλγορίθμων
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ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης. Στην παρούσα εργασία έγινε ευρεία χρήση
της βιβλιοθήκης scikit-learn.

3.3.2. Βιβλιοθήκη Scikit Learn
Το Scikit-learn είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη μηχανικής εκμάθησης για την
Python. Διαθέτει υλοποιήσεις για διάφορους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.
Υποστηρίζει επίσης διαλειτουργικότητα με άλλες αριθμητικές και επιστημονικές
βιβλιοθήκες όπως οι NumPy και SciPy. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον David
Cournapeau το 2007. Αργότερα ο Matthieu Brucher εντάχθηκε στο έργο και
άρχισε να το χρησιμοποιεί ως μέρος της διατριβής του. Το 2010 το INRIA
ενεπλάκη και η πρώτη δημόσια κυκλοφορία (έκδοση 0.1 beta) δημοσιεύτηκε στα
τέλη Ιανουαρίου 2010. Το έργο έχει πλέον περισσότερους από 30 ενεργούς
συντελεστές και έχει πληρώσει χορηγία από το INRIA , την Google, το Tinyclues
και το Python Software Foundation . Η βιβλιοθήκη βασίζεται στο SciPy (Scientific
Python) που πρέπει να εγκατασταθεί προκειμένου να είναι εφικτή η
χρησιμοποίηση του. Επιπλέον μπορεί και συνεργάζεται με τις παρακάτω
βιβλιοθήκες προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες μελέτες
βασισμένες στη μηχανική μάθηση:
● NumPy : Βασικό πακέτο λειτουργιών διαχείρισης πινάκων
n-διαστάσεων
● SciPy: Βασική βιβλιοθήκη για επιστημονικούς υπολογισμούς
● Matplotlib : Βιβλιοθήκη που παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης
μεγάλης ποικιλίας γραφημάτων.
● Pandas

:

Βιβλιοθήκη

που

περιλαμβάνει

υλοποιήσεις

αναπαραστάσεων δομών δεδομένων και λειτουργιών τους.
● Επεκτάσεις SciPy που ονομάζονται συμβατικά SciKits.
Η κύρια επιδίωξη της ομάδας ανάπτυξης του Scikit-Learn είναι να
παρέχεται ένα επίπεδο υποστήριξης για χρήση λειτουργιών μηχανικής
μάθησης σε συστήματα παραγωγής. Αυτό πραγματοποιείται με εστίαση σε
πρακτικά ζητήματα όπως η εύκολη χρήση, η ποιότητα του κώδικα, η
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εξυπηρέτησης της συνεργασίας, η τεκμηρίωση και η αποδοτικότητα των
υλοποιήσεων. Η βιβλιοθήκη επικεντρώνεται κυρίως στη μοντελοποίηση
δεδομένων και λιγότερο στη φόρτωση, τον χειρισμό και τη σύνοψη τους (οι
εργασίες αυτές πραγματοποιούνται με λειτουργίες των βιβλιοθηκών NumPy και
Pandas).
Μερικές δημοφιλείς λειτουργίες που παρέχονται από το scikit-learn
περιλαμβάνουν:
● Συσταδοποίηση
● Cross

Validation:

για

την

εκτίμηση

της

απόδοσης

των

εποπτευόμενων μοντέλων
● Σύνολα δεδομένων :για δοκιμαστικά σύνολα δεδομένων με
συγκεκριμένες ιδιότητες για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του
μοντέλου.
● Μείωση διαστάσεων :

για τη μείωση του αριθμού των

χαρακτηριστικών στα δεδομένα, για σύνοψη, οπτικοποίηση και
επιλογή χαρακτηριστικών, όπως η ανάλυση κύριου στοιχείου.
● Εξαγωγή χαρακτηριστικών : για τον καθορισμό χαρακτηριστικών
σε δεδομένα εικόνας και κειμένου.
● Επιλογή χαρακτηριστικών : για τον εντοπισμό σημαντικών
χαρακτηριστικών από τα οποία θα δημιουργηθούν εποπτευόμενα
μοντέλα.
● Manifold Learning : Για σύνοψη και απεικόνιση σύνθετων
πολυδιάστατων δεδομένων.
● Υλοποίηση Αλγορίθμων Δημιουργίας Εποπτευόμενων Μοντέλων
: μια σειρά αλγορίθμων, στους οποίους ο προγραμματιστής
μπορεί να επέμβει θέτοντας κατάλληλες τιμές παραμέτρων [2].
Οι αλγόριθμοι που υλοποιήθηκαν με χρήση της βιβλιοθήκης scikit – learn είναι:
● LinearRegression: Υλοποιεί τον αλγόριθμο γραμμικής παλινδρόμησης για
την εύρεση της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ μιας εξαρτημένης
μεταβλητής και ενός πλήθους ανεξάρτητων μεταβλητών.
● SupportVector: Υλοποιεί τον αλγόριθμο Support Vector για παλινδρόμηση
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● RandomForestClassifier: Υλοποιεί ένα μετα-εκτιμητή που ταιριάζει σε έναν
αριθμό ταξινομητών δέντρων αποφάσεων, διάφορα υποδείγματα του
συνόλου δεδομένων και χρησιμοποιεί τον μέσο όρο για να βελτιώσει την
προγνωστική ακρίβεια και τον έλεγχο της υπερβολικής προσαρμογής.
● DecisionTreeClassifier: Υλοποιεί έναν ταξινομητή βασισμένο σε δέντρα
απόφασης
Πέρα από την υλοποίηση των αλγορίθμων, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει και
λειτουργίες για την προπαρασκευή των δεδομένων και την αξιολόγηση των
παραγομένων μοντέλων. Στην παρούσα εφαρμογή χρειάστηκε στις διαδικασίες
της κατηγοριοποίησης, να προστεθούν εικονικές εγγραφές για υψηλές τιμές CO
καθώς το πλήθος των πραγματικών εγγραφών ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση
με τα αντίστοιχα πλήθη των υπολοίπων δύο κατηγοριών.

3.3.3. Βιβλιοθήκη StatsModels
Η βιβλιοθήκη statsmodels περιέχει κλάσεις και συναρτήσεις μοντέλων
που είναι χρήσιμες για την ανάλυση χρονοσειρών. Τα βασικά μοντέλα
περιλαμβάνουν μονομεταβλητά αυτοπαλινδρομικά μοντέλα (AR), διανυσματικά
αυτοπαλινδρομικά μοντέλα (VAR) και μονομεταβλητά αυτοπαλινδρομικά
μοντέλα κινητού μέσου όρου (ARMA). Τα μη γραμμικά μοντέλα περιλαμβάνουν
τη

δυναμική

παλινδρόμηση

μεταγωγής

Markov

και

την

αυτόματη

παλινδρόμηση. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για
χρονοσειρές (πχ αυτοσυσχέτιση, συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης και
περιοδόγραμμα), καθώς και τις αντίστοιχες θεωρητικές ιδιότητες του ARMA ή
σχετικών

διεργασιών.

Περιλαμβάνει

επίσης

μεθόδους

εργασίας

με

αυτοπαλινδρομικά και κινητά πολυώνυμα καθυστέρησης. Επιπλέον, διατίθενται
σχετικές στατιστικές δοκιμές και ορισμένες χρήσιμες βοηθητικές συναρτήσεις. Η
εκτίμηση γίνεται είτε με ακρίβεια είτε υπό την ανοχή ενός κατωφλίου
σφάλματος, είτε με ελάχιστα τετράγωνα υπό όρους, είτε χρησιμοποιώντας
φίλτρο Kalman. Οι κύριες κλάσεις θα είναι διαθέσιμες στον χώρο ονομάτων
statsmodels.tsa. Οι κυριότερες συναρτήσεις που περιλαμβάνονται είναι:

82

● ar_model : μονομεταβλητή αυτοπαλινδρομική διαδικασία, εκτίμηση με
υπό όρους και ακριβή μέγιστη πιθανότητα και υπό όρους ελάχιστα
τετράγωνα
● arima.model

:

μονομεταβλητή

διαδικασία

ARIMA,

εκτίμηση

με

εναλλακτικές μεθόδους
● arma_process : ιδιότητες διεργασιών arma με δεδομένες παραμέτρους,
αυτό περιλαμβάνει εργαλεία για μετατροπή μεταξύ αναπαράστασης
ARMA, MA και AR καθώς και acf, pacf, φασματική πυκνότητα, συνάρτηση
απόκρισης παλμού και παρόμοια
● tsatools : πρόσθετες βοηθητικές συναρτήσεις, για τη δημιουργία
συστοιχιών μεταβλητών με καθυστέρηση, κατασκευή παλινδρομικών για
την τάση, την πτώση τάσης και παρόμοια.

3.3.4. Το περιβάλλον ανάπτυξης Jupyter
Το Jupyter Notebook είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό εγγράφων που
περιλαμβάνουν εκτελέσιμο κώδικα python καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
Υποστηρίζεται από την ομάδα ανάπτυξης του Project Jupyter. Η ονομασία
προέρχεται από τις βασικές υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού που
υποστηρίζει: Julia, Python και R και συνοδεύεται από τον πυρήνα IPython, ο
οποίος επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων σε Python. Παράλληλη δίνει τη
δυνατότητα χρήσης και άλλων πυρήνων. Η λέξη Notebook

υποδηλώνει

έγγραφα που περιέχουν στοιχεία κώδικα και εμπλουτισμένου κειμένου. Λόγω
της υποστήριξης του συνδυασμού στοιχείων κώδικα και κειμένου, αυτά τα
έγγραφα είναι κατάλληλα για να συγκεντρώνουν μια περιγραφή ανάλυσης, και
τα αποτελέσματά της, καθώς και να μπορούν να εκτελέσουν την ανάλυση
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Ως εφαρμογή διακομιστή-πελάτη, επιτρέπει την επεξεργασία, την
εκτέλεση του κώδικα, την επεξεργασία του, και τη εκτέλεση του, σε ένα
φυλλομετρητή. Η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί σε υπολογιστή χωρίς
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πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή μπορεί να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένο
διακομιστή (μέσω διαδικτυακής πρόσβασης).
Ο πυρήνας του είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί και ελέγχει τον κώδικα
του χρήστη. Ο πίνακας εργαλείων της εφαρμογής παρέχει μία διεπαφή
διαχείρισης των έργων που έχουν. Το Jupyter παρέχεται ως μέρος του πακέτου
εφαρμογών Anaconda ή μεμονωμένα, δωρεάν. Η διαδικασία εγκατάστασης του
είναι

σχετικά

απλή.

Υποστηρίζεται

πλήρως

από

μεγάλη

κοινότητα

προγραμματιστών στο διαδίκτυο [27].

3.4. Διαδικασία – Αποτελέσματα
3.4.1. Προεπεξεργασία
Στο στάδιο της προεπεξεργασίας χρειάστηκε μεταφερθούν τα δεδομένα
σε δομή δεδομένων dataframe στο Jupyter Notebook. Στη συνέχεια διαγράφηκαν
από το dataframe όσες εγγραφές είχαν αρνητική τιμή για την μέτρηση του CO.
Για τις διαδικασίες της αυτοπαλινδρόμησης, χρησιμοποιήθηκε μόνο η στήλη
που αφορούσε την μέτρηση της συγκέντρωσης CO.
Για τις διαδικασίες των αλγορίθμων Support Vector και Linear Regression,
χρειάστηκε να κρατηθούν από το πεδίο της ημερομηνίας ο μήνας και η ώρα
εντός της ημέρας. Επιπλέον τα διανύσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπαίδευση των μοντέλων περιλαμβάνουν τις τιμές της θερμοκρασίας, της
υγρασίας, AH. Στη συνέχεια οι τιμές των διανυσμάτων κανονικοποιήθηκαν, πριν
χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μοντέλων. Για τις διαδικασίες των
αλγορίθμων Decision Tree και Random Forest, οι τιμές της συγκέντρωσης του CO
διαιρέθηκαν σε τρεις κατηγορίες ως εξής:
● Από 0 έως 1.99: κατηγορία 0
● Από 2 έως 7,99: κατηγορία 1
● Από 8 και πάνω: κατηγορία 2
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3.4.2. Αυτό-Παλινδρόμηση
Προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση των μοντέλων που προκύπτουν
από τις διαδικασίες της αυτοπαλινδρόμησης, το σύνολο των μετρήσεων του CO
διαιρείται σε σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο αξιολόγησης, σε αναλογία 80% 20%. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των τελευταίων παρατηρήσεων θα συγκριθούν
με τις αντίστοιχες προβλέψεις των αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν και οι
οποίοι βασίστηκαν στο 80% των πρώτων μετρήσεων. Στην επόμενη εικόνα
φαίνεται με μαύρο χρώμα το 80% των παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκπαίδευση του μοντέλου και με κόκκινο χρώμα το 20% των τελευταίων
παρατηρήσεων.

Εικόνα 17: Διαχωρισμός των δεδομένων σε train set 80% και test set 20% για αυτοπαλινδρόμηση

Για την αυτοπαλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκαν 4 παραλλαγές. Στα
παρακάτω διαγράμματα φαίνεται με πράσινο χρώμα η πρόβλεψη και με κόκκινο
χρώμα η πραγματική τιμή.

Εικόνα 18: Απλή Αυτοπαλινδρόμηση
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Εικόνα 19: Arima Αυτοπαλινδρόμηση

Εικόνα 20: Sarimax Αυτοπαλινδρόμηση

Εικόνα 21: SimplexSmoothing Αυτοπαλινδρόμηση

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μετρική Mean Absolute Error για κάθε
μία από τις παραλλαγές της αυτοπαλινδρόμησης.
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Παραλλαγή

Μέσο Απόλυτο Σφάλμα

Αυτοπαλινδρόμησης
0
1

1.319249
1.311821

2

1.301894

3

1.379103

Πίνακας 3: Mean Absolute Error για κάθε παραλλαγή αυτοπαλινδρόμησης

3.4.3. Linear Regression
Για την εφαρμογή του αλγορίθμου Linear Regression χρησιμοποιήθηκε το
75% των παρατηρήσεων για εκπαίδευση του μοντέλου πρόβλεψης και το 25%
για την αξιολόγηση του. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία
του μοντέλου πρόβλεψης ήταν ο μήνας της μέτρησης, η ώρα της μέτρησης, η
θερμοκρασία, η υγρασία και η τιμή του ΑΗ. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η
πρόβλεψη του μοντέλου για την συγκέντρωση CO με μπλε χρώμα και η
πραγματική τιμή με πράσινο.

Εικόνα 22:Σύγκριση πραγματικών και εκτιμηθέντων ρύπων co με Linear Regression, χρήση 75% στο
train set και 25% στο test set.

Η μέση απόλυτη τιμή σφάλματος είναι 1.564
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3.4.4. Support Vector
Η εκτέλεση του αλγορίθμου Support Vector έτρεξε με τις ίδιες
προϋποθέσεις με τις οποίες έτρεξε και ο Linear Regression. Η σχέση μεταξύ των
προβλέψεων των τιμών συγκέντρωσης του CO και των πραγματικών τιμών
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (με πράσινο χρώμα αποτυπώνονται οι
πραγματικές τιμές και με μπλε οι προβλέψεις).

Εικόνα 23: Σύγκριση πραγματικών και εκτιμηθέντων ρύπων co με Support Vector

Το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι 1.3736

3.4.5. Classification Algorithms
Τα αποτελέσματα των Classification αλγορίθμων, οι οποίοι και οι δύο ήταν
βασισμένοι σε δέντρα απόφασης ήταν ικανοποιητικά ως προς την πρόβλεψη
της τρίτης περιοχής των μετρήσεων συγκέντρωσης του CO.

Random Forest Classifier
Η ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης είναι 71%. Ο confusion matrix των
προβλέψεων σε σχέση με τις πραγματικές κατηγοριοποιήσεις είναι ο
παρακάτω.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΚΗ

<2

2-8

>8

<2

0.77

0.21

0.007

2-8

0.35

0.62

0.026

>8

0.0

0.0

1.0

Πίνακας 4: Confusion Matrix προβλέψεων σε σχέση με τις πραγματικές (Random Forest Classifier)

Εικόνα 24: Heat Map προβλέψεων κατηγορίας ύψους ρύπανσης με Random Forest Classifier

Decision Tree Classifier
Η ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης είναι 67%. Ο confusion matrix των
προβλέψεων σε σχέση με τις πραγματικές κατηγοριοποιήσεις είναι ο
παρακάτω.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΚΗ

<2

2-8

>8

<2

0.70

0.28

0.008

2-8

0.39

0.57

0.027

>8

0.0

0.0

1.0

Πίνακας 5: Confusion Matrix προβλέψεων σε σχέση με τις πραγματικές (Decision Tree Classifier)
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Εικόνα 25: Heat Map προβλέψεων κατηγορίας ύψους ρύπανσης με Decision Tree Classifier

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η δυναμική του διαδικτύου των πραγμάτων είναι σε υψηλό επίπεδο την
τρέχουσα χρονική συγκυρία καθώς συνεχώς νέες εφαρμογές παρουσιάζονται
που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την σύνδεση κάθε είδους συσκευής στο
διαδίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εφαρμογές αυτές αφορούν την
παραγωγή δεδομένων από αισθητήρες και την εκμετάλλευση των δεδομένων
αυτών προκειμένου να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες που μέχρι το πρόσφατο
παρελθόν γινόταν με ανθρώπινη παρέμβαση ή να βελτιωθεί η ακρίβεια τους. Η
δυναμική αυτή εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια και υψηλότερα επίπεδα
καθώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων
εφαρμογών ενώ υπάρχουν ακόμα περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας
όπου το διαδίκτυο των πραγμάτων θα μπορούσε να δώσει αποδοτικές λύσεις.
Ένα από τα πεδία που έχει ευεργετηθεί από τις εξελίξεις στο διαδίκτυο
των πραγμάτων είναι η διαχείριση των λειτουργιών που πραγματοποιούνται σε
μία

σύγχρονη

αυτοματοποιημένων

πόλη.

Ήδη

διαδικασιών

χρησιμοποιούνται
που

σχετίζονται

μεγάλο
με

την

πλήθος
ανθρώπινη

δραστηριότητα σε μία πόλη, όπως οι μεταφορές και οι μετακινήσεις, ο έλεγχος
των κλιματολογικών συνθηκών, ο έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας, η
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των κάθε λογής δικτύων (ηλεκτρικού,
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υδραυλικού, ενεργείας). Οι εφαρμογές αυτές έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα
ζωής των κατοίκων στις πόλεις καθώς τους εξασφαλίζουν:
● Περισσότερο χρόνο μέσα από την μείωση των απαιτούμενων
χρονικών

διαστημάτων

για

την

διεκπεραίωση

των

δραστηριοτήτων τους ή για την μη παραγωγική αναμονή τους.
● Οικονομία πόρων μέσα από τον καλύτερο προγραμματισμό των
δραστηριοτήτων τους που μπορούν να κάνουν με τον μεγαλύτερο
όγκο

πληροφοριών

που

τους

διατίθενται.

Καλύτερο

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους μπορούν να κάνουν
επίσης και μέσα από την δυνατότητα πρόβλεψης καταστάσεων
που μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση των μεγάλων
δεδομένων που παράγονται από τις συσκευές ΙοΤ, σε διαδικασίες
μηχανικής μάθησης.
● Καλύτερη ποιότητα ζωής αφού και η διοίκηση των πόλεων μπορεί
να διαθέτει εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων του ΙοΤ, τα
αποτελέσματα της οποίας παρέχει σημαντική ενίσχυση στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Η επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγουν οι
συσκευές του IoT, είναι δύσκολο να επεξεργαστούν με τις παραδοσιακές
μεθόδους. Για τον λόγο αυτό προτιμώνται διαδικασίες εξόρυξης γνώσης. Οι
διαδικασίες αυτές χρησιμοποιούν τα δεδομένα που διατίθενται προκειμένου να
διαμορφώσουν κατάλληλα πρότυπα, τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζονται σε
νέα δεδομένα με σκοπό να παράξουν προβλέψεις ή περιγραφές. Τα προϊόντα
αυτά χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων. Λόγω του ότι εδώ και αρκετά χρόνια, η διαθεσιμότητα των
δεδομένων είναι αυξημένη, οι μεθοδολογίες και οι τεχνολογίες υλοποίησης των
διαδικασιών της μηχανικής μάθησης, έχουν ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό, που
πλέον η

χρήση τους να είναι σχετικά εύκολη και η παραγωγή των

αποτελεσμάτων τους να μην απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, τα
εργαλεία αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις διατίθενται δωρεάν. Στην
παρούσα εργασία υλοποιήθηκε μία από τις λειτουργίες που προορίζονται για
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τις έξυπνες πόλεις και αφορούσε την εκτίμηση του ύψους της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στο κοντινό μέλλον. Οι προβλέψεις βασίστηκαν σε μοντέλα
πρόβλεψης που αναπτύχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν με πραγματικά δεδομένα
που προέρχονταν από αισθητήρες συσκευών του ΙοΤ. Χρησιμοποιήθηκαν
δωρεάν διαθέσιμες βιβλιοθήκες της python οι οποίες μέσα σε λίγα λεπτά της
ώρας ήταν σε θέση να παρέχουν διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης. Είναι,
συνοψίζοντας, φανερό ότι πλέον η συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τις
έξυπνες πόλεις και η επεξεργασία τους με τεχνικές μηχανικής μάθησης, είναι
διαδικασίες που εκτελούνται ταχύτατα και με σχεδόν μηδαμινό κόστος.
Ως προς την ουσία της πρακτικής μελέτης, εφαρμόστηκαν τέσσερις
παραλλαγές αυτό παλινδρόμησης των χρονοσειρών εξέλιξης των μετρήσεων
συγκέντρωσης του CO στην ατμόσφαιρα. Το μέσο απόλυτο σφάλμα των
εκτιμήσεων των μοντέλων που δημιουργήθηκαν, σε σχέση με τις πραγματικές
μετρήσεις, ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλες τις παραλλαγές. Οι
διαφοροποιήσεις στις τιμές των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων που
χρησιμοποιήθηκαν, προκαλούσαν μικρές σχετικά αλλαγές στις μετρήσεις του
σφάλματος. Επομένως θα αρκούσε η καταμέτρηση των τιμών των ρύπων στην
ατμόσφαιρα, προκειμένου μέσα από τις χρονοσειρές που θα διαμορφωνόταν,
να προβλεπόταν οι τιμές σε έναν πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα.
Οι τεχνικές της παλινδρόμησης, παρουσίασαν επίσης χαμηλές τιμές
μέσου απόλυτου σφάλματος. Εκτιμάται ότι θα χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο
δείγμα για να χρησιμοποιηθεί για σύνολο εκπαίδευσης προκειμένου να
αναβαθμιστεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Από τις γραφικές παραστάσεις
των πραγματικών τιμών του συνόλου αξιολόγησης και των αντίστοιχων
προβλέψεων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα μοντέλα της παλινδρόμησης
παρουσιάζουν μία αδυναμία στο να προβλέψουν τις ακραίες τιμές της
ρύπανσης.
Οι τεχνικές της κατηγοριοποίησης παρουσιάζουν μία ακρίβεια που
αγγίζει το 75% περίπου. Αντίθετα με τις τεχνικές της παλινδρόμησης, οι τεχνικές
της κατηγοριοποίησης φαίνεται να ανακαλύπτουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις
ακραίες τιμές. Είναι σημαντικό ωστόσο για την βελτίωση της αποδοτικότητας
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των τεχνικών αυτών, η ισορροπία του συνόλου εκπαίδευσης που θα
χρησιμοποιηθεί.
Όλες οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν και παρουσιάστηκαν ήταν εύκολες
στην υλοποίησης, είχαν μηδαμινό κόστος και χρειάστηκαν πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά σαν μέρος διαδικασιών λήψης απόφασης για
την ομάδα διαχείρισης των λειτουργιών μιας πόλης. Η εκτίμηση ότι την επόμενη
μέρα οι ρύποι στην πόλη θα αυξηθούν λόγω των καιρικών συνθηκών που
αναμένεται να επικρατήσουν (η εκτίμηση για τις καιρικές συνθήκες της
επόμενης ημέρας μπορεί να προκύψουν με παρόμοιες διαδικασίες) μπορεί να
οδηγήσει στη λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων,
λειτουργίας των βιομηχανιών, μέτρων επιφυλακής των μονάδων υγείας ή
απλώς την παροχή συμβουλών στους πολίτες. Μία πόλη στη οποία οι
αποφάσεις διαχείρισης των λειτουργιών της, λαμβάνονται με τέτοιους τρόπους,
μπορεί να χαρακτηριστεί έξυπνη.
Η χρησιμότητα των δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες
του IoT καθώς και η αποδοτικότητα, το χαμηλό κόστος και η ευχρηστία των
τεχνικών μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση
τους, εκτιμάται ότι θα είναι οι βασικοί λόγοι για την συνέχεια της σχετικής
έρευνας. Η έρευνα θα τροφοδοτήσει τις διαδικασίες εξόρυξης γνώσης με
επιπλέον δυνατότητες και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Η αναβάθμιση της
ποιότητας των αποτελεσμάτων θα διατηρήσει το ενδιαφέρον για έρευνα
ζωντανό και έτσι θα διατηρείται ένας κύκλος ανάπτυξης. Οι διοικήσεις και οι
διαχειριστές των λειτουργιών των πόλεων θα πρέπει να είναι συνεχώς σε
ετοιμότητα για να ενσωματώνουν στις λειτουργίες των πόλεων έξυπνα
χαρακτηριστικά με τη βοήθεια των δεδομένων του ΙοΤ και της τεχνητής
νοημοσύνης.

93

Εγκατάση Jupyter Notebook
Για την αναπαραγωγή του πειράματος μέσω του Jupyter απαιτείται η
εγκατάσταση του Jupyter Notebook και της Python. Για την αναπαραγωγή του σε
σύστημα windows (που είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε).
● Αρχικά

κατεβάζουμε

και

εγκαθιστούμε

την

Python

από

(https://www.python.org/downloads/).
● Στη συνέχεια ανοίγουμε το command prompt ή αλλιώς windows
terminal και εκτελούμε την παρακάτω εντολή (python -m pip
install). Το pip είναι ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων Python.
Έπειτα εκτελούμε την εντολή (python -m pip install –upgrade pip)
για να ενημερώσουμε το σύστημα στη τελευταία έκδοση. Τέλος με
την εντολή (python -m pip install jupyter) εγκαθιστούμε το Jupyter
Notebook.
● Από εδώ και πέρα μπορούμε να εγκαταστήσουμε όποιες
βιβλιοθήκες Python θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με την εντολή (
pip install βιβλιοθήκη). Στον κώδικα μας χρησιμοποιήσαμε pandas,
numpy, matplotlib, seaborn, sklearn και heatmap.
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Παράρτημα: Κώδικας
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from datetime import datetime

Διαβάζει τα δεδομένα από το αρχείο AirQualityUCI.csv και τα τοποθετεί σε ένα dataframe
#Ανάγνωση των περιεχομένων του αρχείου και εισαγωγή στο dataframe df
df = pd.read_csv('AirQualityUCI.csv', sep=";")
#Μετατροπή του string που αντιστοιχεί στην ημερομηνία και στην ώρα σε τύπο δεδομένων
ημερομηνίας
for e in range(0,len(df['Date'])):
df.iloc[e,0] = datetime.strptime(df.iloc[e,0]+" "+df.iloc[e,1], '%d/%m/%Y %H.%M.%S')
#Αντικατάσταση της υποδιαστολής από , σε .
for e in range(2,len(df.columns)-2):
for i in range(0,df.shape[0]):
df.iloc[i,e]=float(str(df.iloc[i,e]).replace(",","."))
#Διαγραφή των πεδίων 'Time','Unnamed: 15','Unnamed: 16' (δεν χρειάζονται)
df = df.drop(labels=['Time','Unnamed: 15','Unnamed: 16'], axis=1)
#Διαγραφή αρνητικών τιμών CO(GT) (δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές)
df.drop(df[df['CO(GT)'] < 0].index, inplace = True)
Προβολή στοιχείων περιγραφής του dataframe
#Προβολή στατιστικών στοιχείων για το dataframe df
df.describe()
#Εμφάνιση ενός δείγματος των του dataframe
df.head()
#Έμφάνιση των διαστάσεων του dataframe
df.shape
#Προβολή της διακύμανσης της μεταβλητής στόχος 'CO(GT)' σε όλο το χρονικό εύρος
sns.set()
plt.rcParams["figure.figsize"] = (30,10)
plt.xlabel('Date')
plt.xticks(rotation=45)
plt.plot(df['Date'], df['CO(GT)'], )
plt.show()
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Διαχωρισμός των δεδομένων σε χρονική περίοδο για εκπαίδευση του μοντέλου και για
αξιολόγηση του (Αναλογία 80 - 20)
splitPoint = int(df.shape[0]*0.80)
train = df[df.index <= splitPoint].loc[:,'CO(GT)']
test = df[df.index > splitPoint].loc[:,'CO(GT)']

#Προβολή με Μαύρο χρώμα των τιμών εκπαίδευσης και με κόκκινο των τιμών αξιολόγησης
plt.plot(train, color = "black")
plt.plot(test, color = "red")

plt.ylabel('CO(GT)')
plt.xlabel('Date')

plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Train/Test split CO(GT)")
plt.show()

Χρήση διαφορετικών μεθόδων Autoregression και υπολογισμός του ΜΑΕ για κάθε μία από
αυτές
#Στον πίνακα αυτό καταγράφονται τα ΜΑΕ από όλες τις εκδοχές
allResults= []
from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg
resAutoReg = []
#Διευθέτηση της μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί για το training set
currentdf = train
data = currentdf
#Ανάπτυξη του μοντέλου Autoregression με υστέρηση (lags) 1
model = AutoReg(np.asarray(data), lags=1,

old_names=True)

#Εκπαίδευση του μοντέλου
model_fit = model.fit()
#Προβλέψεις για το σύνολο αξιολόγησης
yhat = model_fit.predict(0, len(test))
#Γραφική παράσταση για τις προβλέψεις αξιολόγησης (πράσινο: πρόβλεψη / κόκκινο πραγματική
τιμή)
plt.plot(yhat, color='green', label = 'Predictions')
plt.plot(test.to_list(), color='red', label = 'Actual')
plt.legend()
plt.show()
#Υπολογισμός του ΜΑΕ
s = 0
for j in range(0,len(yhat)):

96

s+=abs(yhat[j]-test.to_list()[j])
print("MAE:",s/len(yhat))
#Προσθήκη των αποτελεσμάτων στη σχετική λίστα
resAutoReg.append(s/len(yhat))
allResults.append(resAutoReg)

resARIMA = []
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
#Διευθέτηση της μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί για το training set
currentdf = train
data = currentdf
#Ανάπτυξη του μοντέλου ΑΡΙΜΑ με order 5,0,1
#https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA.html?msc
lkid=b97c3ab3cf8511ec8670755210d2e626
model = ARIMA(np.asarray(data.fillna(0)), order=(5, 0, 1))
#Εκπαίδευση του μοντέλου
model_fit = model.fit()
#Προβλέψεις για το σύνολο αξιολόγησης
yhat = model_fit.predict(0, len(test))
#Γραφική παράσταση για τις προβλέψεις αξιολόγησης (πράσινο: πρόβλεψη / κόκκινο πραγματική
τιμή)
plt.plot(yhat, color='green', label = 'Predictions')
plt.plot(test.to_list(), color='red', label = 'Actual')
plt.legend()
plt.show()
#Υπολογισμός του ΜΑΕ
s = 0
for j in range(0,min(len(yhat),len(test.to_list()))):
s+=abs(yhat[j]-test.to_list()[j])
print("MAE:",s/len(yhat))
#Προσθήκη των αποτελεσμάτων στη σχετική λίστα
resARIMA.append(s/len(yhat))
allResults.append(resARIMA)

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
resSARIMAX = []
#Διευθέτηση της μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί για το training set
currentdf = train
data = currentdf
#Ανάπτυξη του μοντέλου SARIMAX με order 5,0,1
#https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.ht
ml?msclkid=7e3f1793cf8611eca7d23b3eea1b37e7
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model = SARIMAX(np.asarray(data.fillna(0)), order=(5, 0, 1), seasonal_order=(0,0,0,0))
#Εκπαίδευση του μοντέλου
model_fit = model.fit()
#Προβλέψεις για το σύνολο αξιολόγησης
yhat = model_fit.predict(0, len(test))
#Γραφική παρασταση για τις προβλέψεις αξιολόγησης (πράσινο: πρόβλεψη / κόκκινο πραγματική
τιμή)
plt.plot(yhat, color='green', label = 'Predictions')
plt.plot(test.to_list(), color='red', label = 'Actual')
plt.legend()
plt.show()
#Υπολογισμός του ΜΑΕ
s = 0
for j in range(0,min(len(yhat),len(test.to_list()))):
s+=abs(yhat[j]-test.to_list()[j])
print("MAE:",s/len(yhat))
#Προσθήκη των αποτελεσμάτων στη σχετική λίστα
resSARIMAX.append(s/len(yhat))
allResults.append(resSARIMAX)

from statsmodels.tsa.holtwinters import SimpleExpSmoothing
resSimpleExpSmoothing = []
#Διευθέτηση της μεταβλητής που θα χρησιμοποιηθεί για το training set
currentdf = train
data = currentdf
#Ανάπτυξη του μοντέλου SimpleExpSmoothing με order 5,0,1
#https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.SimpleExpSmoothin
g.html?msclkid=b78d8f4ecf8611ecadbee8f2b83a9e4c
model = SimpleExpSmoothing(np.asarray(data.fillna(0)))
#Εκπαίδευση του μοντέλου
model_fit = model.fit()
#Προβλέψεις για το σύνολο αξιολόγησης
yhat = model_fit.predict(0, len(test))
#Γραφική παρασταση για τις προβλέψεις αξιολόγησης (πράσινο: πρόβλεψη / κόκκινο πραγματική
τιμή)
plt.plot(yhat, color='green', label = 'Predictions')
plt.plot(test.to_list(), color='red', label = 'Actual')
plt.legend()
plt.show()
#Υπολογισμός του ΜΑΕ
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s = 0
for j in range(0,min(len(yhat),len(test.to_list()))):
s+=abs(yhat[j]-test.to_list()[j])
print("MAE:",s/len(yhat))
#Προσθήκη των αποτελεσμάτων στη σχετική λίστα
resSimpleExpSmoothing.append(s/len(yhat))
allResults.append(resSimpleExpSmoothing)

Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μεθόδων Autoregression
resultsDf = pd.DataFrame(allResults, columns=['CO'])
resultsDf

resultsDf.plot.bar()
Εποπτευόμενες Μέθοδοι
Υπολογισμός συνεχών τιμων
#Δημιουργούνται οι παρακάτω κατηγορικές στήλες
#Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
df['Month'] = 0
#Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΧΕΙΜΩΝΑΣ,ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)
df['Season'] = 0
#ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
df['CO_Category'] = 0
#Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
df['DaySeason'] = 0

#Η μορφή του dataframe πριν τον υπολογισμό των νέων στηλών
df
#Υπολογισμός των τιμών των νέων στηλών
df.reset_index(inplace=True)
for e in range(0,df.shape[0]):
df.loc[e,'Month'] = df.loc[e,'Date'].month
df.loc[e,'Hour'] = df.loc[e,'Date'].hour
if df.loc[e,'Month'] in [12,1,2]:
df.loc[e,'Season'] = '0'
elif df.loc[e,'Month'] in [3,4,5]:
df.loc[e,'Season'] = '1'
elif df.loc[e,'Month'] in [6,7,8]:
df.loc[e,'Season'] = '2'
else:
df.loc[e,'Season'] = '3'
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if df.loc[e,'Hour'] in [9,10,11,12,13,14]:
df.loc[e,'DaySeason'] = '0'
elif df.loc[e,'Hour'] in [15,16,17, 6, 7, 8]:
df.loc[e,'DaySeason'] = '1'
elif df.loc[e,'Hour'] in [18,19,20,21]:
df.loc[e,'DaySeason'] = '2'
else:
df.loc[e,'DaySeason'] = '3'

if df.loc[e,'CO(GT)'] < 2:
df.loc[e,'CO_Category'] = '0'
elif df.loc[e,'CO(GT)'] < 7:
df.loc[e,'CO_Category'] = '1'
else:
df.loc[e,'CO_Category'] = '2'

import csv
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import metrics
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn import svm
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.metrics import confusion_matrix
import seaborn as sns

#Η μορφή του dataframe μετά τον υπολογισμό των τιμών των νέων στηλών
df

#Κανονικοποίηση των αριθμητικών τιμών του dataframe
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
#Παράμετροι
dfC = df.loc[:,['T','RH','AH','Month','Hour']]
#Labels
dfL = df.loc[:,'CO(GT)']
scaler = MinMaxScaler()
#κανονικοποίηση
dfC = scaler.fit_transform(dfC)
#Διαίρεση σε train και test set
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X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(dfC, dfL,
test_size=0.25,random_state=49)

#Κατασκευή Linear Regression model
model = LinearRegression()
#Εκπαίδευση του μοντέλου
model.fit(X_train,y_train)
from sklearn import metrics
#Προβλέψεις
y_pred= model.predict(X_test)
#Μέτρα αξιολόγησης
print("MSE:",mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("R2:",r2_score(y_test, y_pred))

#Γραφική παράσταση σύγκρισης πραγματικών και προβλέψειμων τιμών
plt.rcParams["figure.figsize"] = (20,10)
_X = [range(0,len(y_pred),1)]
_X = np.ravel(_X)
plt.plot(_X,y_test, color='g', label='Actual')
plt.plot(_X,y_pred,color='b', label='Prediction')

plt.ylabel('CO')
plt.show()

#Κατασκευή Support Vector model
mlp = svm.SVR()
#Εκπαίδευση του μοντέλου
mlp.fit(X_train,y_train)
from sklearn import metrics
#Προβλέψεις
y_pred= mlp.predict(X_test)
#Μέτρα αξιολόγησης
print("MSE:",mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("R2:",r2_score(y_test, y_pred))
#Γραφική παράσταση σύγκρισης πραγματικών και προβλέψειμων τιμών
plt.rcParams["figure.figsize"] = (20,10)
_X = [range(0,len(y_pred),1)]
_X = np.ravel(_X)
plt.plot(_X,y_test, color='g', label='Actual')
plt.plot(_X,y_pred,color='b', label='Prediction')

plt.ylabel('CO')
plt.show()
Υπολογισμός κατηγοριών (classification)
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#Παρατηρήθηκε ότι οι εγγραφές για την κατηγορία 2 είναι πολύ λίγες
#Προστίθενται ακόμα 2000 κατηγορίας 2
from sklearn.utils import resample
df1 = df.copy()
df1_2 = df1.loc[df1['CO_Category']=='2',:]
df1_2
df1_2_ = resample(df1_2,replace=True, n_samples=2000)
df1 = pd.concat([df1,df1_2_])
#Παράμετροι
dfC1 = df1.loc[:,['T','RH','AH','Season','DaySeason']]
#Labels
dfL1 = df1.loc[:,'CO_Category']

#Διαχωρισμός train και test set
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(dfC1, dfL1,
test_size=0.25,random_state=44)

from sklearn import tree
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
#Κατασκευή μοντέλου Random Forest
model = RandomForestClassifier(random_state=3)
# Εκπαίδευση
model.fit(X_train,y_train)
from sklearn import metrics
#Προβλεψη
y_pred = model.predict(X_test)
#Αξιολόγηση
print("Accuracy:",metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))
# Δημιουργία του confusion matrix
matrix = confusion_matrix(y_test,y_pred, labels=['0','1','2'], normalize="true")
print('Confusion matrix : \n',matrix)
#Παραγωγη του Heatmap που αντιστοιχεί στον confusion matrix
sns.set()
ax = sns.heatmap(matrix,cbar=0, linewidths=2,vmax=1, vmin=0, square=True, cmap='Blues')
plt.show()

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
#Κατασκευή μοντέλου Decision Tree
mlp = DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", splitter="best",random_state=1)
# Εκπαίδευση
mlp.fit(X_train,y_train)
from sklearn import metrics
#Προβλεψη

102

y_pred= mlp.predict(X_test)
#Αξιολόγηση
print("Accuracy:",metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))
# Δημιουργία του confusion matrix
matrix = confusion_matrix(y_test,y_pred, labels=['0','1','2'], normalize="true")
print('Confusion matrix : \n',matrix)
#Παραγωγη του Heatmap που αντιστοιχεί στον confusion matrix
sns.set()
ax = sns.heatmap(matrix,cbar=0, linewidths=2,vmax=1, vmin=0, square=True, cmap='Blues')
plt.show()
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Ακρωνύμια και Συντομογραφίες
ADC Analog to Digital
ARMA Autoregressive Moving Average
ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average
SARIMA Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
D2D Device to Device
D2S Device to Server
S2S Server to Server
BaaS Backend as a Service
MBaaS Mobile Backend as a Service
BDaaS Big Data as a Service
DaaS Data as a Service
Iaas Infrastructure as a Service
PaaS Platform as a Service
SaaS Software as a Service
TEaaS Test Environment as a Service
IoT Internet of Things
LTE Long Term Evolution
LWPAN Low Rate Wireless Personal Area Network
WPAN Wireless Personal Area Network
NFC Near Field Communication
PVM Python Virtual Machine
VM Virtual Machine
RFID Radio Frequency Identification
SCiPy Scientific Python
104

WSN Wireless Sensor Networks
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