
 
 
 

Θέκα Δξγαζίαο: 

AMIGO (Ambient intelligence for the 

networked home environment).  

 

 

 

 

 

Φνηηεηήο: Σόθνιεο Ισάλλεο 

Μάζεκα: Γίθηπα Υπνινγηζηώλ 

Καζεγεηήο: θ. Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο 

Μεηαπηπρηαθό: MIS ζηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

 

 

Ηκεξνκελία 10/12/2009  



2 
 

1. Πεξηερόκελα 

1. Πεξηερφκελα ........................................................................................................ 2 

2. Πεξίιεςε ............................................................................................................ 4 

3. Κίλεηξα θαη Σηφρνη ............................................................................................. 5 

4. Τερληθή πξνζέγγηζε θαη Μεζνδνινγία ............................................................... 6 

I. Λνγηζκηθφ Amigo ............................................................................................ 7 

II. Μηα επηζθφπεζε ησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθψλ ηνπ Amigo ............................... 8 

a) Τν πιαίζην εξγαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επέθηαζεο ................................. 8 

b) Υπεξεζία δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ .............................................................. 9 

c) Δλεκέξσζε θαη Δηδνπνίεζε .......................................................................... 10 

d) Ιδησηηθφ απφξξεην θαη Αζθάιεηα ................................................................. 10 

e) Πξνηππνπνίεζε θαη πεξηγξαθή ρξήζηε ........................................................ 10 

III. Πξφζζεηα ηκήκαηα/ζπζηαηηθά .................................................................. 11 

a) Γηαιεηηνπξγηθή αλαδήηεζε ππεξεζηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο 

πιηθνινγηζκηθνχ ................................................................................................... 11 

b) Υπνδνκή «απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπηηηνχ» ...................................................... 12 

c) Γηαλνκή πεξηερνκέλνπ (νπηηθναθνπζηηθνχ) ................................................. 12 

d) Απνζήθεπζε πεξηερφκελνπ ........................................................................... 12 

e) Υπεξεζίεο δηεπαθψλ ρξήζηε ........................................................................ 13 

f) Λνγηζηηθή θαη ηηκνιφγεζε ............................................................................ 13 

5. Πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ............................................................................. 13 

a) 1
ν 
παξαδνηέν Αλαθνξά ησλ αλαγθψλ ρξήζηε. ............................................. 13 

b) 2
ν 
παξαδνηέν Πεξηγξαθή ηκεκάησλ/ζπζηαηηθψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

AMIGO. ................................................................................................................ 14 

c) 3
ν 
παξαδνηέν Πεξηγξαθή ησλ πξφζζεησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθψλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ AMIGΟ. ................................................................................ 14 

d) 4
ν
 παξαδνηέν Πξνδηαγξαθέο θαη αλαθνξέο δηαζπλδέζεσλ θαη ππεξεζηψλ.. 14 

e) 5
ν
 παξαδνηέν Πξφηππν εγρεηξηδίνπ ρξήζηε. ................................................. 15 

f) 6
ν
 θαη 7

ν
 παξαδνηέν Υινπνίεζε ζπζηήκαηνο ηνπ νηθηαθνχ θαη εθηεηακέλνπ 

πεξηβάιινληνο. ..................................................................................................... 15 

g) 8
ν
 παξαδνηέν Πξνεηνηκαζία θαη δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο. ................................................................................................................ 16 

h) 9
ν
 παξαδνηέν Ιζηνζειίδα δηάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο AMIGO. .................... 16 

i) 10
ν
 παξαδνηέν Δπίζεκε ηερληθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο AMIGO ..... 16 



3 
 

6. Απνηειέζκαηα ................................................................................................... 17 

7. Αληίθηππνο, Πξνβιεκαηα θαη Μειινληηθή έξεπλα .......................................... 18 

8. Παξάξηεκα........................................................................................................ 20 

9. Βηβιηνγξαθία .................................................................................................... 21 

 

  



4 
 

2. Πεξίιεςε 

Παξαδνζηαθά νη ζπζθεπέο νηθηαθήο απηνκαηνπνίεζεο, ειεθηξνληθψλ είδψλ, 

θηλεηήο ηειεσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο ήηαλ απηεξψο αλεμάξηεηεο. Όιεο νη 

ζπζθεπέο έρνπλ ηνπο δηθέο ηνπο εηαηξίεο παξαγσγήο, κε θάζε κία ηα δηθά ηεο 

επηρεηξεκαηηθά πιάλα, ηππνπνηήζεηο θαη βαζηθνχο θαλφλεο. Με ηελ εηζαγσγή 

ζηελ νηθηαθή δηθηχσζε, επίζεο γλσζηή σο «δηθηπσκέλν ζπίηη», απηή ε 

αλεμαξηεζία ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ δελ κπνξεί λα ηζρχεη πηα. Σε έλα ζπίηη 

αξθεηέο ζπζθεπέο είλαη ζπλδεδεκέλεο ρξεζηκνπνηψληαο κία θνηλή ππνδνκή 

(αζχξκαην δίθηπν, δχθηην θηληηήο ηειεθσλίαο, Internet θιπ θιπ). Η ηερλνινγία 

είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη άλζξσπνη κπνξνχλ  

ειεχζεξα λα δηαδξαζηηθά λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.  

Η νηθηαθή δηθηχσζε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο φπσο 

απφ Υπνινγηζηή ζε Υπνινγηζηή επηθνηλσλία αιιά θαη ζε ζπζθεπέο νηθηαθήο 

ςπραγσγίαο. Αιιά ε έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη ε έιεηςε ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ, εκπνδίδνπλ ζηελ εκπνξηθή 

αλάπηπμε. (Amigo Project -  Introduction,2008) 

Έηζη δεθαπέληε απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε θηλεηή θαη εγρψξηα δηθηχσζε, ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ηα θαηαλαισηηθά ειεθηξνληθά είδε θαη ηηο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο έρνπλ ζπκκεηάζρεη καδί ζην πξφγξακκα Amigo. Σε έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθηαθήο 

δηθηχσζεο ψζηε λα βειηησζνχλ νη δσέο ησλ αλζξψπσλ. (Amigo Project - Home 

Page,2008) 

Τν πξφγξακκα Amigo ρξεκαηνδνηήζεθε απν ηελ Δπξσπατθή θνκηζηφλ ζαλ 

έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπ 6
νπ

 πιαηζίνπ εξγαζίαο κε αξηζκφ επηθνηλσλίαο 

IST 004182 (Amigo Project -  Acknowledgement,2008) 
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3. Κίλεηξα θαη Σηόρνη 

Η νηθηαθή δηθηχσζε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε αιιά ε δπλαηφηεηά ηεο λα αιιάμεη 

πξαγκαηηθά ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ αθφκε παξαβιέπεηαη ιφγν ησλ ζχλζεησλ 

δηαδηθαζίσλ εγθαηάζηαζεο, ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ, πνπ θάζε έλαο έρεη ηα 

δηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθά πιάλα, ηππνπνηήζεηο θαη βαζηθνχο θαλφλεο. Δπίζεο ε 

απνπζία ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη έλα κεηνλέθηεκα 

ζηε πξνψζσζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηνπο αλζξψπνπο σο θάηη ρξήζηκν θαη 

ειθπζηηθφ. (Amigo Project - Home Page) 

Με ηελ εζηίαζε ζηελ επίιπζε απηψλ ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ, ην 

πξφγξακκα  Amigo ζηνρεχεη λα ππεξληθήζεη ηα εκπφδηα, κε ζθνπφ ηελ επξεία 

απνδνρή ηεο λέαο ηερλνινγίαο απφ ην θνηλφ. Τν πξφγξακκα Amigo ζα αλαπηχμεη 

αλνηθηφ, ηππνπνηεκέλν, δηαιεηηνπξγηθφ πιηθνινγηζκηθφ θαη ειθπζηηθέο ππεξεζίεο 

ρξεζηψλ, βειηηψλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Τν πξφγξακκα ζα παξνπζηάζεη ηε 

ρξεζηηθφηεηα (πξνο ην ηειηθφ ρξήζηε) θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ 

νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επίδεημε πξσηνηχπσλ εθαξκνγψλ 

πνπ βειηηψλννπλ ηε θαζεκεξηλή δσή, εμεηάδνληαο φιεο ηηο δσηηθήο ζεκαζίαο 

πηπρέο ρξεζηψλ. Παξάδεηγκα ηέηνησλ πηπρψλ είλαη: ε νηθηαθή θξνληίδα θαη 

αζθάιεηα, νηθηαθέο πιεξνθνξίεο θαη ςπραγσγία θαη επέθηαζε ηνπ νηθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο,ελλνψληαο δηακνηξαζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ζθνπφ ηελ πξνεγκέλε πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Τν πξφγξακκα Amigo ζα 

ππνζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κέζα ζην δηθηπσκέλν νηθηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηππνπνηεκέλεο ηερλνινγίαο φηαλ επηηξέπεηαη θαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ βαζηθνχ 

πιηθνινγηζκηθνχ (ζπζηαηηθά θαη ππνδνκή) θαη βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο σο ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα καδί κε ηνπο 

αξρηηεθηνληθνχο θαλφλεο ψζηε λα είλαη ν θαζέλαο ηθαλφο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

(Amigo Project - Home Page,2008) 
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4. Τερληθή πξνζέγγηζε θαη Μεζνδνινγία 

 Τν πξφγξακκα AMIGO έρεη ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πιηθνινγηζκηθφ ην νπνίν 

δπλακηθά ζα ζπλελλψλεη κεηαμχ ηνπο εηεξνγελή ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα πεηχρεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ. Γηα παξάδεηγκα, νηθηαθέο 

ζπζθεπέο (ζπζθεπέο ζέξκαλζεο, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, πιπληήξηα θάζε ηχπνπ, 

ςπγεία), αλαπαξαγσγείο πνιπκέζσλ ( πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε κεζφδνπο 

UPnP, Universal Plug n Play) (Παξάξηεκα 1),  θαη πξνζσπηθέο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, PDAs) ζα είλαη ζπλδεκέλεο ζην νηθηαθφ δίθηπν έηζη 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Απηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εθαξκνγψλ (ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο) κπνξεί επίζεο λα 

επεθηαζεί ζε άιια γεηηνληθά ζπίηηα θαη ηηο ζέζεηο. (Amigo Project -  

Introduction,2009) 

Τν αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ AMIGO αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ηνπ Service 

Orientation, ην νπνίν αλαθέξεη πσο ην ινγηζκηθφ παξαδίδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο 

σο ππεξεζία θαηφπηλ παξαγγειίαο. Τν φθεινο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη 

ζηε ραιαξή ζχδεπμε ησλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ πνπ ζπκπιεξψλνπλ έλα 

πξφγξακκα. Μεραληζκνί αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εχξεζε θαη ηελ επηινγή ηεο ππεξεζίαο πνπ έλαο πειάηεο ςάρλεη. Πνιιά 

πξσηφθνιια ππάξρνπλ ήδε ζηνλ ηνκέα ηνπ Service Orientation. Τν πξφγξακκα 

Amigo ππνζηεξίδεη δηάθνξα απφ απηά ηα ζεκαληηθά πξσηφθνιια γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε έλαλ δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Απηφ ην θαζηζηά 

ηθαλφ γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα επηιέμνπλ ην πξσηφθνιιν ηεο επηινγήο ηνπο 
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ελψ κπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο (πξσηφθνιια). (Amigo Project -  

Architecture,2008) 

I. Λνγηζκηθό Amigo 

 

Τα ζπζηαηηθά ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα Amigo κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ 

ζε ηξία θχξηα κέξε: 

Τν «βαζηθό πιηθνινγηζκηθό» πνπ πεξηέρεη ηε ιεηηνπξγία πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δηεπθνιχλεη έλα δηθηπσκέλν πεξηβάιινλ. Παξέρεη ηε ζεκαζηνινγία γηα λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα αλαδεηήζεη θάπνηνο ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ζπζθεπέο ζην δίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηα 

ππάξρνληα πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη αλδήηεζεο, φπσο UPNP (Universal Plug n 

Play) ε WS (Web Services) (Παξάξηεκα 2), ή SLP (Service Location Protocol) 

(Παξάξηεκα 3). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλεμαξηεζία επηηπγράλεηαη θαη ζε επίπεδν 

πιηθνχ αιιά θαη ζε ινγηζκηθνχ. Οη λέεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ θαη 

λα πξνζηεζνχλ. Δπηπιένλ, παξέρνληαη κεραληζκνί αζθάιεηαο γηα ηελ επηθχξσζε, 

ηελ έγθξηζε, θαη ηελ θξππηνγξάθεζε. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

Οη «επθπείο ππεξεζίεο ρξεζηώλ» πεξηέρνπλ ηε ιεηηνπξγία πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ νηθηαθνχ δηθηχνπ. Οη 

«επθπείο ππεξεζίεο ρξεζηώλ» είλαη κεζάδνλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ νηθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ, ζπλδπάδνπλ πνιιαπιέο πεγέο 

πιεξνθνξίαο θαη θάλνπλ πξνβιέςεηο επηινγήο ινγηζκηθνχ βαζηζκέλεο ζε 

πξφηππα (ψζηε λα επηιέγεηαη ε θαηάιειε ππεξεζία γηα θάζε δηαθνξεηηθφ νηθηαθφ 

πεξηβάιινλ). Οη πιεξνθνξίεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο παξακέηξνπο θαη ηε 

θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε θαη κεηαβάιινπλ ην ζχλνιν ηνλ ππεξεζηψλ δπλακηθά κε 

θάζε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

Τν «πιαίζην πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο» πεξηέρεη ηηο ελφηεηεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ amigo-ελήκεξσλ ππεξεζηψλ ζε .NET ή JAVA 

(Παξάξηεκα 7 ,8)  κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

αζθάιεηαο θαη πεξηγξαθή ππεξεζηψλ ζηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο 
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ινγηζκηθνχ.Τν Amigo ππνζηεξίδεη θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζεκαληηθά 

πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Δπνκέλσο, νη εηεξνγελείο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην δηθηπσκέλν 

ζπίηη αλεμάξηεηα απφ ηηο ηερλνινγίεο ηνπο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ πνπ δηαδέηνληαη 

ζην θάζε ζπίηη. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

Απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ Amigo, ηα ηκήκαηα ινγηζκηθνχ κπνξνχλ επίζεο λα 

δηαηξεζνχλ ζε έλα ζχλνιν θχξησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθψλ πνπ παξέρνπλ ηε 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη έλα ζχλνιν πξφζζεησλ ζπζηαηηθψλ πνπ παξέρνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ή ηελ πξνεγκέλε ιεηηνπξγία. Τα ηκήκαηα/ζπζηαηηθά απηά 

αλαιχνληαη παξαθάησ. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

 

II. Μηα επηζθόπεζε ησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθώλ ηνπ Amigo  

 

a) Τν πιαίζην εξγαζίαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη επέθηαζεο  

Τν .NET/ OSGi πιαίζην εξγαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη έλα βαζηθφ κέξνο 

ηνπ ινγηζκηθνχ Amigo πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζαλ 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ/ζπζηαηηθψλ εθαξκνγήο. Ο 

ζηφρνο ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο είλαη λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο γηα λα 

γξάςνπλ ην θψδηθα ηεο εθαξκνγήο ή ησλ ζπζηαηηθψλ κηαο εθαξκνγήο ζε έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ πιαίζην απαιιάζνληαο ηνπο απφ ρξνλνβφξεο θαη ζχλζεηεο 

εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο. Παξάδεηγκα κία απφ ηεο κεζφδνπο 
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ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη νη παξνρή εξγαιείσλ θαη ιεπηνκέξεησλ 

γηα ηα  πξσηφθνιια πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία θαη ηελ 

αλαδήηεζε. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

Πξόζζεηα ππνηκήκαηα ηνπ πιαηζίνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη επέθηαζεο. 

Τα αθφινπζα ππνηκήκαηα ππνζηεξίδνπλ θαη επεθηείλνπλ ην πιαίζην 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη επέθηαζεο: (Amigo Project -  Architecture,2008) 

 Vantage Point 

Τν ηκήκα/ζπζηαηηθφ Vantage Point είλαη κηα εθαξκνγή JAVA πνπ κπνξεί λα 

απεηθνλίζεη, αλαδεηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί νληνινγίεο OWL (Web Ontology 

Language) (Παξάξηεκα 4) πνπ δηακνξθψλνπλ έλα “θαζνξηζκέλν σο πξνο ηνλ 

ρξήζηε” θπζηθφ πεξηβάιινλ. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

 Κνλζόια δηαρείξηζεο 

Η θνλζφια δηαρείξηζεο παξέρεη έλα εληαίν ζεκείν ειέγρνπ θαη  δηάγλσζεο γηα 

ην δηθπσκέλν ζπίηη. Δίλαη ζε ζέζε λα ζπλδεζεί (εμ απνζηάζεσο) ζηηο δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ γηα έιεγρν (αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ) θαη 

δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

 Σεκαζηνινγηθή πεξηγξαθή ππεξεζηώλ 

Απηφ ην ηκήκα/ζπζηαηηθφ πξνζθέξεη κηα πξνζέγγηζε ζηε ζεκαζηνινγηθή 

πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, ηελ αλαθάιπςε, ηε ζχλζεζε, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

εθηέιεζε ππεξεζηψλ ζην Amigo (απνθαιείηαη ζπιινγηθά SD-SDCAE) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα Amigo-S. Mε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη ε 

ελζσκάησζε εηεξνγελψλ ππεξεζηψλ ζε ζχλζεηεο ππεξεζίεο, βαζηζκέκελεο ζηελ 

επίζηκε πξνδηαγξαθή ηνπο. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

b) Υπεξεζία δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ 

Η Amigo ππεξεζία δηαρείξεζεο πιεξνθνξηψλ (CMS,Context Management 

Service) είλαη κηα αλνηθηή ππνδνκή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο ξφινο 

ηνπ CMS είλαη λα απνθηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο φπσο αηζζεηήξεο (π.ρ. θάκεξεο,κηθξφθσλα,αηζζεηήξεο ζεξκφηεηαο), 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηψλ (π.ρ. ψξεο απνρψξεζεο θαη επηζηξνθήο ζην ζπίηη) θαη 
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εθαξκνγέο  (δηαδθηπαθέο είηε φρη) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο κε 

ζθνπφ ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδπαζηνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο 

ζε έλα «ζχλνιν πιεξνθνξίσλ» πνπ ζα παξέρνληαη ζηηο ππεξεζίεο αλάιπζεο 

πιεξνθνξηψλ. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

c) Δλεκέξσζε θαη Δηδνπνίεζε 

Η ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη εηδνπνίεζεο (ANS, Awareness and Notification) 

παξέρεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ απαηηείηαη γηα αλαπηχμε εθαξκνγψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηηο εθαξκνγέο λα κείλνπλ ελήκεξνη γηα 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο κε ηελ ειάρηζηε 

δπλαηή πξνζπάζεηα. Τν ANS είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

παξνπζία αλζξψπσλ ζην ζπίηη. Τν ANS είλαη ππεχζπλν λα θξαηά ελήκεξν ην 

επίπεδν εθαξκνγψλ (ππεξεζίεο) γηα ηηο αιιαγέο (πιεξνθνξίεο) πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη ελεκεξψλεη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο. Οη εθαξκνγέο 

θαηαρσξνχλ ηνπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ πνπ ηηο ελδηαθέξνπλ, έηζη δηεπθξηλίδνπλ 

πνηεο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα δεισζνχλ ζε απηέο. Απφ 

ηελ πξννπηηθή ρξεζηψλ, ε ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη εηδνπνίεζεο παξέρεη 

αλαθνηλψζεηο κε θαηάιιειε κνξθή θαη βαξχηεηα, βαζηζκέλε ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ ρξήζηε(Amigo Project -  Architecture,2008) 

d) Ιδησηηθό απόξξεην θαη Αζθάιεηα 

Απηφ ην ηκήκα παξέρεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία επηθχξσζεο θαη 

έγθξηζεο ηνπ Amigo. Δπίζεο εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη 

θξππηνγξάθηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή, ηελ επηθχξσζε, θαη ηελ 

έγθξηζε ζπζθεπψλθαη ρξεζηψλ κε ηε θεληξηθή ππεξεζία αζθάιεηαο ηνπ Amigo. 

(Amigo Project -  Architecture,2008) 

e) Πξνηππνπνίεζε θαη πεξηγξαθή ρξήζηε 

Τν ηκήκα πξνηππνπνίεζεο θαη πεξηγξαθήο ρξήζηε παξέρεη ηε κεζνδνινγία 

γηα ηελ εληζρχζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη δηαζπλδέζεσλ πξνθεηκέλνπ (α) ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζην ρξήζηε θαη 

ην πεξηβάιινλ πιεξνθνξηψλ, (β) ιφγνπο γηα ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρξήζηε, (γ) βνήζεηα πξνο ην θάζε ρξήζηε λα βξεί ζρεηηθή/ελδηαθέξνπζα 
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πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, (δ) πξνζαξκφδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπαθψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πιεξνθνξηψλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, (ε) δειψλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δηεπαθψλ θαη παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ πνιιψλ ρξεζηψλ. Απηνί νη ζηφρνη 

επηηπγράλνληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πξνηχπσλ θαη πεξηγξαθψλ ησλ ρξεζηψλ, ηα νπνία είλαη ζαθήο αληηπξνζσπεχζεηο 

ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θάζε ρξήζηε. (Amigo Project -  

Architecture,2008) 

III. Πξόζζεηα ηκήκαηα/ζπζηαηηθά 

 

a) Γηαιεηηνπξγηθή αλαδήηεζε ππεξεζηώλ θαη αιιειεπίδξαζεο 

πιηθνινγηζκηθνύ 

Ο ξφινο ηεο δηαιεηηνπξγηθήο αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο 

(SD&I, Interoperable Service Discovery & Interaction) πιηθνινγηζκηθνχ 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξσηφθνιια αλαδήηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

πιηθνινγηζκηθνχ πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν θαη λα κεηαθξαζηνχλ ηα 

εηζεξρφκελα/εμεξρφκελα κελχκαηα ελφο πξσηνθφιινπ ζε θάπνην άιιν 

πξσηφθνιιν. Τν ζχζηεκα ζπιακβάλεη ην εηζεξρφκελν/εμεξρφκελν κήλπκα ζην 

αξρηθφ πξσηφθνιιν θαη αθφηνπ έρεη εξκελεχζεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ 

κελχκαηνο, παξάγεη έλαλ θαηάινγν ζηνηρείσλ θαη ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνλ 

θαηάινγν γηα λα αλαδεκηνπξγήζεη έλα  λέν κήλπκα γηα ην ηειηθφ πξσηφθνιιν, 

πνπ ηαηξηάδεη κε ηε ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο. Τν δηαιεηηνπξγηθφ SD&I 

πιηθνινγηζκηθνχ ελεξγεί κε έλαλ δηαθαλή ηξφπν φζνλ αθνξά ηα πξσηφθνιια 

αλαδήηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πιηθνινγηζκηθνχ θαη φζνλ αθνξά ησλ 

ππεξεζίσλ πνπ ηξέρνπλ απφ πάλσ ηνπο. Τα ππνζηεξηγκέλα πξσηφθνιια 

αλαθαιχςεσλ ππεξεζηψλ είλαη UpnP (Universal Plug n Play), SLP(Service 

Location Protocol) θαη WS-Discovery (Web Service Discovery), ελψ ηα 

ππνζηεξηγκέλα πξσηφθνιια αιιειεπίδξαζεο ππεξεζηψλ είλαη ην SOAP (Simple 

Object Access Protocol) θαη RMI (Remote Method Invocation). (Amigo Project -  

Architecture,2008) 
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b) Υπνδνκή «απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπηηηνύ» 

Τν ηκήκα ηεο ππνδνκήο «απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπηηηνχ» ηνπ Amigo ζηνρεχεη 

ζηε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ πιηθνχ σο ελνπνηεκέλεο ππεξεζίεο 

ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηππνπνηεκέλεο ηερλνινγίεο ππεξεζηψλ. Σήκεξα, 

ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ 

ζπζθεπψλ. Πεξαηηέξσ, ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζνχλ κέζα απφ ην ζχζηεκα Amigo. Δπνκέλσο, ν ζθνπφο ηεο ππνδνκήο  

«απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπηηηνχ» ηνπ Amigo είλαη λα επηηξαπεί ε ελζσκάησζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ ζπζθεπψλ θαη ε παξνπζίαζε ηνπο σο ππεξεζίεο 

ινγηζκηθνχ, αιιά απνκνλψλνληαο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (πειάηεο ππεξεζηψλ) 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ηεο θάζε ζπζθεπήο. (Amigo Project -  

Architecture,2008) 

c) Γηαλνκή πεξηερνκέλνπ (νπηηθναθνπζηηθνύ) 

Η ππεξεζία δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ παξέρεη δηαζέζηκν πεξηερφκελν ζην 

δπθηησκέλν ζπίηη Amigo κέζσ ησλ ππεξεζίσλ θαη εθαξκνγψλ Amigo ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν DLNA (Digital Living Network Alliance) (Παξάξηεκα 5). Απηφ 

γίλεηαη κε ηε ζπιινγή πεξηγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (φρη ην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν γηα λα απνθεπρζεί ηε ρξνλνβφξα θαη πεξηηηή αληηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ) κέζσ UPnP ςεθηαθψλ πνιπκεζηθψλ δηαθνκηζηψλ (φπσο ην 

Windows Media Connect, θ.ιπ.). Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ην 

πεξηερφκελν ζε θνξκάη πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζπζθεπήο 

αλαπαξαγσγήο, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. (Amigo Project -  

Architecture,2008) 

d) Απνζήθεπζε πεξηερόκελνπ 

Απηφ ην ηκήκα/ζπζηαηηθφ πξνζθέξεη κηα γεληθή ππεξεζία απνζήθεπζεο ζηα 

ππφινηπα ηκήκαηα/ζπζηαηηθά θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο Amigo. Γελ 

ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην είδνο πεξηερνκέλνπ/δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί θαη θάζε ηκήκα/ζπζηαηηθφ ή εθαξκνγή κπνξεί λα αλνίμεη θαη λα 

ηδησηηθνπνηεζεί ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ απνζήθεπζεο. 

Τν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα/ζπζηαηηθφ ππνζηεξίδεη επίζεο ηηο εηδνπνηήζεηο γηα 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζπκβαίλνλ ζε έλα ηκήκα ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο. Τα 
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δεδνκέλα/πεξηερφκελα απνζεθεχνληαη θαη απνθαζίζηαηαη απηφκαηα φηαλ 

ρξεηάδεηαη. (Amigo Project -  Architecture,2008) 

e) Υπεξεζίεο δηεπαθώλ ρξήζηε 

Καιχπηεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηεπαθή ρξήζηε, φπσο 

παξάδεηγκα έλαο πνιχκνξθηθφο δηαρεηξηζηήο δηαιφγνπ θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ(π.ρ., νκηιία, 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε, ρεηξνλνκίεο). (Amigo Project -  Architecture,2008) 

f) Λνγηζηηθή θαη ηηκνιόγεζε  

Τν ηκήκα/ζπζηαηηθφ ινγηζηηθήο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ Amigo πξνζθέξεη κηα 

βαζηθή ππεξεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ IPDR(IP Detail Record) 

(Παξάξηεκα 6). Eμνπζηνδνηεκέλεο εθαξκνγέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζαγάγνπλ, 

λα αλαδήηνχλ θαη θίιηξάξνπλ IPDRέγγξαθα κέζσ ηεο ππεξεζίαο ινγηζηηθή θαη 

ηηκνιφγεζε. Απηφ ην ηκήκα/ζπζηαηηθφ πξνζθέξεη ηελ επηθχξσζε ησλ IPDR  

εγγξάθσλ θαζψο επίζεο θαη ηεσ ελαπνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αλα ππεξεζία 

δηαγξακκάησλ IPDR. Δπηπιένλ επηηξέπεη ηηο πξνεγκέλεο αλαδεηήζεηο κε θξηηήξηα 

βαζηζκέλα ζην ρξφλν δεκηνπξγίαο, ηνλ ηχπν ππεξεζηψλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν αλα 

ππεξεζία ηαίξηαζκα ζηνηρείσλ ησλ IPDR. (Amigo Project -  Architecture,2008). 

 

5. Πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ 

Τν πξφγξακκα AMIGO ζηα ρξφληα αλαπηπμήο ηνπ θαηάθεξε λα θηάζεη ζε 

δέθα βαζηθά παξαδνηέα. Κάζε παξαδνηέν αλαιχεηαη παξαθάησ πεξηιεπηηθά: 

a) 1
ν 

παξαδνηέν Αλαθνξά ησλ αλαγθώλ ρξήζηε. 

Ο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ παξαδνηένπ ηνπ πξνγξάκκαηνο AMIGO είλαη ε 

δηεξεχλεζε, ε αλάιπζε θαη ηέινο ε παξνπζίαζε ησλ απφηειεζκάησλ ζην 

εξψηεκα «Πνηέο είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξέρεη ην πεξηβάιινλ AMIGO ζχκθσλα κε ηε λννηξνπία, αμίεο θαη αλάγθεο 

ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ».. Απηφ επηηεχρζεθε ρσξίδνληαο  ην AMIGO ζε α) 3 

πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ : Οηθηαθή θξνληίδα θαη αζθάιεηα (D1), νηθηαθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ςπραγσγία (D2), θαη ην εθηεηακέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
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(D3) θαη β) ηεο ππεξεζίεο ζε 6 θαηεγνξίεο : Σπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

ζπλππνινγηζκφ θαη πξφβιεςε (S1), πξνηππνπνίεζε θαη πεξηγξαθή ρξήζηε(S2), 

ελεκέξσζε θαη εηδνπνίεζε (S3), Παξνρή πεξηερφκελνπ, επηινγή θαη αλάθηεζε 

(S4), δηεπαθή ρξήζηε (S5), θαη αζθάιεηα θαη ηδησηηθφ απφξξεην (S6). Σχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ ηκήκαηα έγηλαλ 14 πξαγκαηηθά ζελάξηα ρξήζεο ηνπ AMIGO θαη 

ζχκθσλα κε απηά δφζεθαλ βαξχηεηεο ζηα επηκέξνπο απηά ηκήκαηα. (Amigo D1.2 

Report on user requirements, volume I: Summary). Κνηλψο πνηεο είλαη νη 

ζεκαληηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο αιιά θαη νη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ην AMIGO. (Amigo Project -  Deliverable D1.2,2008) 

b) 2
ν 

παξαδνηέν Πεξηγξαθή ηκεκάησλ/ζπζηαηηθώλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ AMIGO. 

Απηφ ην παξαδνηέν αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο AMIGO ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα/ζπζηαηηθά (πιηθνινγηζκηθφ). Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πιηθνινγηζκηθνχ ηνπ AMIGO. Θέκαηα φπσο νη ππνινγηζηέο, 

νη ηερλνινγίεο δηθηχσζεο ελφο ζπηηηνχ,IP πξσηφθνιια, πξσηφθνιια πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ αιιά θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαιχνληαη 

εδψ. Τέινο γίλεηαη κία εθηελείο αλαθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ επθπψλ 

ππεξεζηψλ ρξήζηε (Amigo Project -  Deliverable D2.X,2008) 

c) 3
ν 

παξαδνηέν Πεξηγξαθή ησλ πξόζζεησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθώλ 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ AMIGΟ. 

Απηφ ην παξαδνηέν αζρνιείηαη 1
νλ

 Με ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη εχξεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζην ζχζηεκα AMIGO αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

κνηξάδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο πνπ ζα 

απνηεινχλ ην ζχζηεκα AMIGO. 2
νλ

 κε ηελ πινπνίεζε ελφο πξφηππνπ 

δνθηκαζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε φζα ζρεδηαζηήθαλ σο ηψξα  (Amigo Project -  

Deliverable D3.X,2008) 

d) 4
ν
 παξαδνηέν Πξνδηαγξαθέο θαη αλαθνξέο δηαζπλδέζεσλ θαη 

ππεξεζηώλ. 

Τν ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν ρσξίδεηαη ζε 3 επηκέξνπο ζεκαληηθά παξαδνηέα 

πνπ έρνπλ ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο. 
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Τν παξαδνηέν 4.1 κεηά απφ ηε ζπιινγή πξνηάζεσλ-ηδεψλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

αλαζεψξεζε-ηξνπνίεζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ/ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο AMIGO. Σχκθσλα κε ηεο λέεο ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγήζεθαλ λέα 

δηαγξάκκαηα ξνήο πνπ αλαπαξηζηνχλ βήκα πξνο βήκα ηελ εμέιημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο/ζπζηαηηθνχ. 

Τν παξαδνηέν 4.3 αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή φισλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπ AMIGO ζπζηήκαηνο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. Λέγνληαο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελλννχκε ηεο ιεηηνπξγίεο ρακεινχ επηπέδνπ ( 

φζν πην θνληά πξνο ην πιηθφ ). Γειαδή ιεηηνπξγίεο φπσο  ε αλαγλψξηζεο θσλήο 

απφ κηθξφθσλν,  ε απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο απεηθφληζεο 

θαη φιεο εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ζπζθεπψλ. 

Δπίζεο  βαζηθέο ππεξεζίεο είλαη ηέηνηεο φπσο ε επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ 

ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο , ε αλάδξαζε ηνπ ρξήζηε πξνο ην ζχζηεκα θαη φιεο νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα πξνυπάξρνπλ ζην ζχζηεκα AMIGO.  

Σηε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηεο θάζε ιεηηνπξγηάο ππάξρεη ε 

εηζαγσγή γηα ην ηη θάλεη ε ιεηηνπξγία, ησξηλή έθδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο, 

πξνγξακκαηηζηήο πνπ ηελ αλαπηχζζεη, πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη 

(ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα π.ρ. Windows, πιαηθφξκα π.ρ. .ΝΔΤ 2.0, γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ π.ρ. C++), πεγαίνο θψδηθαο (ην AMIGO έρεη άδεηα αλνηρηνχ 

θψδηθα), ηεθκεξίσζε, άδεηα θαη θάζεηοο αλάπηπμεο. 

Τν παξαδνηέν 4.7 είλαη κία ζπιινγή εγρεηξηδίσλ κε νδεγίεο γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηνξζψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο. (Amigo Project -  Deliverable D4.X,2008) 

e) 5
ν
 παξαδνηέν Πξόηππν εγρεηξηδίνπ ρξήζηε. 

Τν παξαδνηέν είλαη έλα ππνηππψδεο εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

AMIGO πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. (Amigo Project -  Deliverable D5.4,2008) 

f) 6
ν
 θαη 7

ν
 παξαδνηέν Υινπνίεζε ζπζηήκαηνο ηνπ νηθηαθνύ θαη 

εθηεηακέλνπ πεξηβάιινληνο. 

Τν παξαδνηέν 6 είλαη ε πινπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ρξήζε ηνπ AMIGO ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ ελψ ην παξαδνηέν 7 είλαη ε 
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πινπνίεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ρξήζε ηνπ AMIGO ζην 

εθηεηακέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Τν εθηεηακέλν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη 

ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ην γεηηνληθά 

ζπίηηα, θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο π.ρ. αγνξά πξντφλησλ απφ ην super market). 

(Amigo Project -  Deliverable D6.4,7.4,2008) 

g) 8
ν
 παξαδνηέν Πξνεηνηκαζία θαη δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο. 

Τν παξαδνηέν 8 αζρνιείηαη αξρηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ δνθηκήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ύζηεξα γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ απφ ηνπο εηδηθνχο θαη ηέινο κία 

αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο AMIGO απφ 

ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. (Amigo Project -  Deliverable D8.X,2008) 

h) 9
ν
 παξαδνηέν Ιζηνζειίδα δηάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο AMIGO. 

Τν παξαδνηέν έρεη ζθνπφ ηελ αλαθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ παξέρνπλ ην 

ζχζηεκα AMIGO (ινγηζκηθφ) αιιά θαη ην πεγαίν θψδηθα απφ ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ην ζχζηεκα. (Amigo Project -  Deliverable D9.X,2008) 

i) 10
ν
 παξαδνηέν Δπίζεκε ηερληθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

AMIGO 

Τν ηειεπηαίν παξαδνηέν αλαθέξεηαη ζηε 1
ε
 επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο AMIGO ζην ηκήκα κεραλνιφγσλ ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Paderborn. Η παξνπζίαζε αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηερληθά δεηήκαηα φπσο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο AMIGO (κηθξφθσλα, ερεία, επεμεξγαζηέο ζήκαηνο, θάξηεο ήρνπ) 

αιιά θαη νη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ζήκαηνο 

(ήρνπ θαη εηθφλαο) απφ ηεο ζπζθεπέο απηέο. (Amigo Project -  Derivable 

10.X,2008) 
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6. Απνηειέζκαηα 

Τν πξφγξακκα AMIGO  χζηεξα απφ ηα ρξφληα δσήο ηνπ, θαηάθεξε λα θηάζεη 

ζε κία ζηαζεξή θαη ιεηηνπξγηθή έθδνζε. Έλα δνθηκαζηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππάξρεη γηα πξνβνιή (http://www.youtube.com/watch?v=wey94w-

pNVI). Δπίζεο κία λέα ηζηνζειηδά (http://amigo.gforge.inria.fr/home/index.html) 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη ην θψδηθα ηνπ AMIGO κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ λένπο θηιφδνμνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη απφ ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Δπίζεο δεκνζηεχηηθαλ πιήξσο ηεθκεξησκέλα 

εθπαηδεπηηθά έγγξαθα, ππάξρνπλ ζηε θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(http://www.extra.research.philips.com/amigochallenge/tutorials.htm), κε ζθνπφ 

λα βνεζήζνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζην ρψξν ηνπ 

AMIGO. Μελ μερλάκε πσο ην θψδηθαο ηνπ AMIGO βξίζθεηαη θάησ απφ άδεηα 

αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο AMIGO γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (31 Ιαλνπαξίνπ 2008) δηνξγάλσζαλ κία ηειηθή 

εθδήισζε ζηηο 28-29 Φεβξνπαξίνπ 2008 ζην High Tech Campus Eindhoven. Δθεί 

έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη πξνηάζεηο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

θνινζψλ ηνπ ηνκέα  γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ηνπ AMIGO ζηηο ζπζθεπέο ηνπο. 

Άιισζηε απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ηειηθνχο ζηφρνπο ηνπ AMIGO. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=wey94w-pNVI
http://www.youtube.com/watch?v=wey94w-pNVI
http://amigo.gforge.inria.fr/home/index.html
http://www.extra.research.philips.com/amigochallenge/tutorials.htm
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7. Αληίθηππνο, Πξνβιεκαηα θαη Μειινληηθή 

έξεπλα 

Τν πξφγξακκα AMIGO αλ θαη έρεη πεξάζεη ελάκηζεο ρξφλνο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ, δπζηπρψο δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθφκε απφ ηηο κεγάιεο εηαηξίεο 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Φπζηθά απηφ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο πσο θάζε 

εηαηξία έρεη αλαπηχμεη ήδε ην δηθφ ηεο «θιεηζηφ» ζχζηεκα γηα ηελ δηαρείξεζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζθεχσλ ηεο.   Μφλν ε εηαηξία Phillips  πνπ απφ ηελ αξρή 

ήηαλ ελεξγφ κέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη ην πξφγξακκα 

κέζα απφ ηε ζειίδεο (http://www.extra.research.philips.com/amigo/index.htm), 

(http://www.extra.research.philips.com/amigochallenge/index.htm).  

Μέζα ζε απηέο πξνζθέξζεθαλ πιήξσο ηεθκεξησκέλα εθπαηδεπηηθά έγγξαθα 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ AMIGO. Δπίζεο γηα ηελ 

παξαθίλεζε αλεμάξηεησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηελ θαηάζεζε λέσλ ηδεψλ άιια θαη 

θψδηθα γηα ην πξφγξακκα AMIGO, δηεμήρζε δηαγσληζκφο κε ηίηιν «Amigo 

Challenge Create your World!». Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηεμήρζε φ 

δηαγσληζκφο ήηαλ: 

  Υιηθό: Σχλδεζε ηεο αγαπεκέλεο ζπζθεπήο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ 

κε ην AMIGO έηζη ψζηε λα εηζαρζεί ζηηο ππνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο 

απφ ην AMIGO θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηηο ππφινηπεο 

ζπζθεπέο ηνπ «δηθηπσκέλνπ ζπίηηνπ» 

 Λνγηζκηθό: Γεκηνπξγία κίαο λέαο επθπνχο ππεξεζίαο ή εθαξκνγήο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην επίπεδν ινζγηζκηθνχ ηνπ AMIGO  

 Διεύζεξν: Γηα φζεο ηδέεο δελ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

Η ειεχζεξε θαηεγνξία είλαη ειεχζεξε γηα θάζε είδνπο ηδέα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ επίπεδν ηνπ  AMIGO γηα θάπνηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή θαη θαηλνηφκα ηδέα. 

Οη ηξείο πξψηνη θάζε θαηεγνξίαο επηβξαβεχζεθαλ κε ρξεκαηηθά πνζά, θαη κε 

κία πξφζθιεζε γηα ηε ηειηθή εθδήισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AMIGO ζην High 

Tech Campus Eindhoven. (Amigo Project -  AMIGO Challenge,2008) 

http://www.extra.research.philips.com/amigo/index.htm
http://www.extra.research.philips.com/amigochallenge/index.htm
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Τν ζχζηεκα AMIGO  ρξεζηκνπνηείηε σο θαη ζήκεξα ζε πνιιά παλεπηζηήκηα, 

εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα 

αθαδεκατθνχο ή θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Aπηά είλαη:  

 Philips, The Netherlands 

 Fagor Electrodomesticos, Spain 

 France Telecom, France 

 Fraunhofer-Gesellschaft FhG-IMS, Germany 

 Fraunhofer-Gesellschaft FhG-SIT, Germany 

 Fraunhofer-Gesellschaft FhG-SIT, Germany 

 VTT Technical Research Centre of Finland    

 Universitaet Paderborn, Germany 

 Telefonica Investigaciony Desarrollo, Spain 

 Ikerlan, Spain 

 Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA, 

France 

 Italdesign, Giugiaro, Italy 

 SingularLogic, Greece 

 Europaeisches Microsoft Innovations Center, Germany 

 Stichting Telematica Instituut, The Netherlands 

 Institute of Communication and Computer Systems, National TU of 

Athens, Greece 

 

Να ζεκεησζεί πσο είρακε θαη δχν ειιεληθέο ζπκκεηνρέο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

παξαπάλσ κε έληνλα γξάκκαηα (Amigo Project -  AMIGO Partners,2008). 

Παξάηαηξν αλάιπζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα AMIGO άιια θαη ην 

«δηθηπσκέλν νηθηαθφ πεξηβάιινλ» κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην βηβιίν πνπ εθδφζεθε 

κε φλνκα Constructing Ambient Intelligence AmI 2007 Workshops Darmstadt, 

Germany, November 7-10, 2007, Revised Papers, (Mühlhäuser, Max; Ferscha, 

Alois; Aitenbichler, Erwin (Eds.), ISBN: 978-3-540-85378-7). 
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8. Παξάξηεκα 

1. UPNP (Universal Plug n Play) : Πξσηφθνιιν γηα ηελ απεπζείαο ζχλδεζε 

θαη ιεηηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. 

2. WS (Web Services) : Υπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

3. SLP (Service Location Protocol) : Πξσηφθνιιν ππεχζπλν γηα ηελ εχξεζε 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην δίθηπν ρσξίο λα γίλνπλ ξπζκίζεηο αλεμάξηεηα 

ζε θάζε ειεθηξνληθή ζπζθεπή  

4. OWL (Web Ontology Language) : Απνηειείηαη απφ 2 ζεκαζηνινγηθέο 

γιψζζεο, ηελ OWL DL θαη OWL Lite. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

«Semantic Web», κίαο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ λα θάλεη ηεο κεραλέο λα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ γλψζε (επηθνηλσλία κε άιιεο κεραλέο) πνπ ππάξρεη ζην 

δηαδίθηπν θαη ράξε ζε απηή λα δίλνπλ απνηειέζκαηα. 

5. DLNA (Digital Living Network Alliance) : Σηάληαξ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ εηαηξίεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Σθνπφο είλαη νη ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ λα 

δηακνηξάδνπλ ζην δίθηπν ηα πεξηερφκελα ηνπο. 

6. IPDR(IP Detail Record) : Αξρείν πνπ θαηαγξάθεη ην πνζφ ρξήζεο 

(δηάξθεηα,sessions θιπ θιπ) κίαο ππεξεζίαο ζε έλα IP δίθηπν. Φξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πειαηψλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. 

7. JAVA : Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην παλεπηζηήκην 

ηεο Ιάβαο. Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη πσο ν παξαγφκελνο θψδηθαο κπνξεί λα 

ηξέρεη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.  

8. .ΝΔΤ Framework : Πιαηθφξκα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εηαηξείαο Microsoft 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ ζηα λεφηεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο (Windows XP,Vista,7,CE,Xbox360 OS). Η πιαηθφξκα 

παξέρεη εθηελείο βηβιηνζήθεο κε έηνηκν θψδηθα γηα ηελ βνήζεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. Η πιαηθφξκα πξνζθέξεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε ζπγγξαθή θψδηθα φπσο C++, VB.NET, C#, ASP.NET, 

JScript.NET ,P# θ.α. 
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