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1. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΓΟΤ 

 

   To εξεπλεηηθφ πξφγξακκα MobiLife, ζηα πιαίζηα ηνπ IST-FP6, πνπ αθνξνχζε θηλεηέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004 θαη έιεμε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2006 (ζπλνιηθή δηάξθεηα 28 κήλεο). ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

MobiLife, θαη ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ. 

   Γηα ην έξγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε κηα θνηλνπξαμία 22 νξγαληζκψλ, πξνεξρφκελνη απφ 9 

ρψξεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαηαζθεπαζηέο, ρεηξηζηέο θαη πξνκεζεπηέο ιχζεσλ, 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ.  

   Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ην πνζφ ησλ 9,7 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλήιζε ζηα 17,3 εθαηνκκχξηα επξψ.  

   Σν MobiLife απνηειεί κέξνο κίαο κεγαιχηεξεο νκάδαο έξγσλ, απνθαινχκελε Wireless 

World Initiative (WWI). Η WWI απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

IST-FP6, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αζχξκαηεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο γηα ηα ζπζηήκαηα πέξαλ ηεο ηξίηεο γεληάο.      

   ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηηο θηλεηέο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο, ζε βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα είλαη πξνζηηέο ζηνπο ρξήζηεο, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ην έξγν βαζίζηεθε ζηηο εμειηζζφκελεο δπλαηφηεηεο 

ησλ ζπζηεκάησλ 3εο γεληάο θαη πέξα, πξνθεηκέλνπ θαη αλαπηπρζνχλ λέεο, θαηλνηφκεο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 

   Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ: Αλζξσπνθεληξηθφ ρεδηαζκφ (User Centric Design) ζε 

κεγάια πνιπηνκεαθά πιαίζηα, λέεο εθαξκνγέο, λέα δνκή επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, 

πξνεγκέλε αξρηηεθηνληθή ππεξεζηψλ, εθαξκνγέο αλαθνξψλ, αλαηξνθνδφηεζε ρξεζηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζηψλ γηα λέεο ηερλνινγίεο, ζπλεηζθνξέο πξνηχπσλ.  

 

 

    

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα1: Υξνλνδηάγξακκα MobiLife 
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2. ΚΗΝΖΣΡΑ, ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ  

   Όξακα ηνπ έξγνπ απηνχ, απνηέιεζε ε παξνπζία ησλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ εθαξκνγψλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. ήκεξα νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά πιαίζηα θαη θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζεκεξηλά πνιιαπινχο ξφινπο. Σν 

MobiLife, ινηπφλ, θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιχπινθνπ 

ηξφπνπ δσήο, πξνζθέξνληαο δηεπθνιχλζεηο θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο επηθνηλσλίαο,  

δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ θαη ρξφλνπ κε άιινπο. Σα κειινληηθά πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο αθελφο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο λα γίλεη απηφ, αθεηέξνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν εκθάληζεο λέσλ πξνθιήζεσλ, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 

εηεξνγέλεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ.  

   Η εξεπλεηηθή πξφθιεζε ηνπ MobiLife είλαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πνιπδηάζηαηε 

πνηθηινκνξθία ζηηο ζπζθεπέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, ηα δηαζέζηκα δίθηπα, ηνπο ηξφπνπο 

αιιειεπίδξαζεο, ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο ππεξεζίεο. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη λα επηηχρεη ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ, ην MobiLife δηεξεπλά, 

αθνινπζψληαο αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηελ δηάζηαζε ηεο ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ, 

ηδησηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, πξνζαξκνγήο, ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο λέεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα βαζηθά 

ζελάξηα ρξήζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

   Όπσο πξναλαθέξζεθε, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ MobiLife, ήηαλ λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηηο 

θηλεηέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, ζε βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα είλαη πξνζηηέο ζηνπο ρξήζηεο, 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ην έξγν βαζίζηεθε ζηηο 

εμειηζζφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ 3εο γεληάο θαη πέξα, πξνθεηκέλνπ θαη 

αλαπηπρζνχλ λέεο, θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. Δπηπιένλ ζηφρνη απνηέιεζαλ ε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ε δηεξεχλεζε θαη απνκάθξπλζε εκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ, ε ελνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ θαη λέσλ ζπζηαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη ηερλνινγηψλ θαη ηέινο ε επίδεημε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

   Οη ζθαίξεο επηθνηλσλίαο πνπ απνηεινχλ πεξηνρέο εζηίαζεο ηνπ MobiLife παξνπζηάδνληαη 

ζηε παξαθάησ εηθφλα (self-awareness, group-awareness, world-awareness).   

 

Δηθφλα 2: θαίξεο επηθνηλσλίαο MobiLife 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

3.1 Μεθοδολογία 

 

3.1.1 MobiLife Μεθοδολογία Ανθπωποκενηπικού Σσεδιαζμού -UCD1 

 

   Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζην MobiLife είλαη απηή ηνπ 

αλζξσπνθεληξηθνχ/ρξεζηνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ (User-Centric Design –UCD, επίζεο 

Human-Centred Design ISO 13407 [ISO1999]). Με βάζε ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ, 

θαηά ηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ, αμηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη πειαηψλ, νχησο ψζηε λα παξάγνληαη θαιχηεξα θαη θαηά ζπλέπεηα 

πεξηζζφηεξν εκπνξηθά πξντφληα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, απαηηείηαη ε 

ελζσκάησζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

   χκθσλα κε ηνλ Gould θαη Lewis (Gould 1995), βαζηθέο αξρέο ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ είλαη νη εμήο: 

 

 Δζηίαζε ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζηφρνπο: Αξρηθά, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη 

ζρεδηαζηέο πνηνη ζα είλαη νη ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί 

κειέηε αθελφο ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ, 

αθεηέξνπ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο πνπ αλακέλεηαη λα νιoθιεξσζεί.  

 Δκπεηξηθή κέηξεζε: Γεχηεξνλ, λσξίο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζνκνηψζεηο θαη πξσηφηππα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

εξγαζίαο απφ ηνπο πξννξηδφκελνπο ρξήζηεο, θαη επηπιένλ λα παξαηεξεζνχλ, λα 

θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη αληηδξάζεηο θαη ε απφδνζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Δπαλαιεπηηθφ ζρέδην: Σξίηνλ, ζα  πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα, εθφζνλ 

απηά εληνπηζηνχλ θαηά ηε δνθηκή ησλ ρξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζρεδηαζκφο 

πξέπεη λα είλαη επαλαιεπηηθφο. Θα πξέπεη λα εθηειείηαη θπθιηθά ν ζρεδηαζκφο, ε  

δνθηκή θαη ε κέηξεζε, θαη ν επαλαζρεδηαζκφο, ηφζεο θνξέο φζεο απαηηείηαη.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3: Αλζξσπνθεληξηθή Γηαδηθαζία (User-Centred Process) 

                                                            
1 www.ist-mobilife.org, D06b, p.37-39 

http://www.ist-mobilife.org/
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   Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Gould θαη Lewis, ε έλλνηα ηεο αλζξσπνθεληξηθφηεηαο (user 

centricity) πξνζδηνξίδεηαη φρη κφλν ζαλ ηδηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, 

αιιά θαη σο ηδηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ παξαγσγήο πξντφλησλ.  

   Γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ MobiLife είλαη λα ελνπνηήζεη ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ ρξεζηψλ 

κε απηή ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σν ηερληθφ παξάξηεκα ηνπ  MobiLife 

(Technical Annex) πεξηγξάθεη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ην παθέην 

εξγαζίαο 1 (WP1: Δκπεηξία Υξεζηψλ) ιεηηνπξγεί κε ηα άιια, ηερληθά παθέηα εξγαζίαο 

(WP2-4), γηα ηνλ ζρεδηαζκφ -αθνινπζψληαο αλζξσπνθεληξηθφ ηξφπν- ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν (φπσο ε 

εμαηνκίθεπζε, νη κεραληζκνί εκπηζηνζχλεο, ε ελεκέξσζε πεξηερνκέλνπ, θ.α.)  

   Έηζη, δχν βαζηθά δεηήκαηα ηεο αλζξσπνθεληξηθήο MobiLife πξνζέγγηζεο, απνηεινχλ: 1) ν 

επαλαιεπηηθφο ηξφπνο εξγαζίαο θαη 2) ε δηεπηζηεκνληθή εξγαζία. Η αλζξσπνθεληξηθή 

έξεπλα δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά κφλν θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ έξγνπ, αιιά έλα ζπλερέο θαη αιιειεπηδξαζηηθφ ζχλνιν ζπλεξγαηηθψλ ελεξγεηψλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

 

    

  

 

 

 

 

 

  

Δηθφλα 4: Πνιιαπιέο MobiLife νπηηθέο: ηερλνινγία, ρξήζηεο, επηρεηξήζεηο 

 

3.1.2 MobiLife Μεθοδολογία Σεναπίων2 

 

   Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ. Δδψ ε ιέμε «ζελάξην», έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζήο ηνπ θαηά 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Caroll 1995).  

   Οη βαζηζκέλεο ζε ζελάξηα ηερληθέο έρνπλ πξνηαζεί γηα ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ σο 

απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη γηα ηελ ιήςε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξίαο 

ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζπζηεκάησλ (Carroll and 

Rosson 1992, Chin and Rosson 1998, Karasti 1997). Βαζηθή αξρή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

είλαη φηη ε αλάπηπμε ζελαξίσλ γηα ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε 

γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ δηεθπαηξέσζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  

 

3.1.3 Αποηελέζμαηα Μεθοδολογίαρ MobiLife3 

 

   Η εθαξκνθή ηεο MobiLife UCD πξνζέγγηζεο: 

                                                            
2 www.ist-mobilife.org, D06b, p.43-44 
3 www.ist-mobilife.org, D14, p.120  

http://www.ist-mobilife.org/
http://www.ist-mobilife.org/
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 πλέβαιε ζηελ αλάπηπμε βειηησκέλσλ εθαξκνγψλ. Απηφ ίζσο είλαη ην πην νξαηφ θαη 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο  ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζην έξγν. 

 Βνήζεζε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζηελ δηάξζξσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο εξγαζηψλ, ηελ 

δηαρείξεζε ηεο ξνήο θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο.  

 πλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία λέαο αληίιεςεο, ζρεηηθά ηφζν κε ηηο εθαξκνγέο φζν θαη 

κε ηηο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο απηψλ.  

 πλέβαιε ζηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ γλψζεσλ ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ήηαλ, ηφζν νη ππεχζπλνη αλάπηπμεο 

φζν θαη νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο λα θαλνχλ πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη 

απέλαληη ζηνλ πειάηε. 

 

3.2 Σεσνολογίερ 

 

3.2.1 Πολςηποπικόηηηα και Εξαηομίκεςζη4 (Multimodality and Personalisation) 

 

   ην WP2 ηνπ MobiLife εξεπλήζεθαλ κεραληζκνί πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηηο 

πνιχκνξθεο δηεπαθέο ρξήζηε ζηα θηλεηά πεξηβάιινληα ελήκεξεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο, κε 

ζθνπφ λα αλαδηακνξθσζεί δπλακηθά (λα πξνζαξκνζηεί) ε πνιχκνξθε δηεπαθή ρξήζηε 

αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζθεπψλ δηεπαθψλ θαη λα βειηησζεί ε εκπεηξία ρξεζηψλ 

ζηηο θηλεηέο εθαξκνγέο. Σν ζχζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί, επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα 

βξίζθνπλ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο έηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη ε εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε ζηηο θηλεηέο εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ρξήζηεο παξαθνινπζεί έλα 

βίληεν ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν θαη πιεζηάδεη κία κεγάιε νζφλε ηειεφξαζεο, ζα είλαη 

δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί ην βίληεν απηφ ζηελ νζφλε απηή θαη λα δηαηεξεζεί ν έιεγρφο ηνπ 

ζηε θηλεηή ζπζθεπή. 

   ηε παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί. Η Λεηηνπξγία πζθεπήο θαη Σξνπηθφηεηαο (Device and Modality Function – 

DeaMon) επηηξέπεη ζηηο θηλεηέο πνιχκνξθεο εθαξκνγέο λα βξίζθνπλ ιεηηνπξγία ζε 

πεξηβάιινληα φπνπ ε δηακφξθσζε ησλ ζπζθεπψλ, νη πξνηηκήζεηο ρξεζηψλ θαη ε θαηάζηαζε 

ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σν 

DeaMon παξέρεη έλα ζχλνιν βαζηθψλ πνιπηξνπηθψλ - ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηαηηθψλ έλσζεο, δηάζπαζεο θαη πξσηίζησο ζχλδεζεο 

δπλακηθψλ ζπζθεπψλ. Σν DeaMon ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Λεηηνπξγία Ππιψλ 

πζθεπψλ (Device Gateway Function - DeGan), ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε αλαθάιπςε θαη  

ζχλδεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπψλ θαη εηδψλ ηξνπηθφηεηαο ζηα πιαίζηα εγγχηεηαο ηνπ 

ρξήζηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 www.ist-mobilife.org, D20, p.32-35, 46-49 
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           Δηθφλα 5: Σερλνινγία Πνιπηξνπηθφηεηαο 

 

   ην WP2 ηνπ MobiLife έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί ηερλνινγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε εμαηνκίθεπζε ησλ εθαξκνγψλ θαη 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πξνθίι θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

εκθαλίδνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σν ζπζηαηηθφ πιινγήο θαη Δξκελείαο 

Πεξηερνκέλνπ (Context Gathering and Interpretation) επεμεξγάδεηαη ηηο αθαηέξγαζηεο 

πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ γηα λα θαηαιήμεη ζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίεο γηα ην 

ρξήζηε. (π.ρ. «Ο ρξήζηεο είλαη ζην ακάμη ηνπ»). Σν ζπζηαηηθφ Γηαρείξηζεο Αηνκηθνχ Πξνθίι 

(Individual Profile Management) απνζεθεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή 

ηηο ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. «ην απηνθίλεηφ ηνπ, ν 

ρξήζηεο αθνχεη γεληθά κνπζηθή ηδαδ»). Σν ζπζηαηηθφ πκπεξάζκαηνο Πεξηερνκέλνπ 

(Context Inference) ζπλδπάδεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα ζπζηαηηθά γηα λα 

θαηαιήμεη ζε έλα ηξέρνλ ζπκπέξαζκα γηα ην ρξήζηε (π.ρ. «Ο ρξήζηεο είλαη πηζαλφ επηζπκεί 

λα αθνχζεη ηδαδ κνπζηθή ηψξα»). Απηέο νη πιεξνθνξίεο, πνπ θαινχκε Λεηηνπξγηθφ 

Πξνζσπηθφ Πεξηερφκελν (Operational Personal Context), δηαβηβάδνληαη έπεηηα ζηηο 

εθαξκνγέο θαη ζηε Λεηηνπξγία Πξνζαξκνγήο Γηεπαθήο Υξήζηε (User Interface Adaptation 

Function) ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6: Σερλνινγία Δμαηνκίθεπζεο5 

 

 

 

                                                            
5 www.ist-mobilife.org, D20, p.49  
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3.2.2 Ιδιωηικόηηηα, Εμπιζηοζύνη και Ενημέπωζη Ομάδαρ (Privacy6, Trust and Group 

Awareness)  

 

   To WP3 έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ελεκέξσζε ηεο νκάδαο, κε δηαρεηξηζηηθνχο κεραληζκνχο, 

θαζψο θαη κε ηελ ηδησηηθφηεηα θαη εκπηζηνζχλε. Η ηδησηηθφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ζην 

MobiLife επηβάιινληαη απφ κηα κεραλή εκπηζηνζχλεο (trust engine), ε νπνία επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα ειέγxεη ηηο πνιηηηθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεδνκέλα. Έηζη, ζηνηρεία πνπ ν ρξήζηεο 

ζεσξεί ηδησηηθά, δελ πξνσζνχληαη ζε κέιε νκάδαο πνπ ν ρξήζηεο δελ εκπηζηεχεηαη. 

   Η Mεραλή Eκπηζηνζχλεο ελεξγνπνηείηαη φπνηε ππάξρεη κηα ζπλαιιαγή κε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ή έλα δίθηπν θαη δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Έηζη, 

κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα εκπηζηεπηνχλ ην ζχζηεκα MobiLife, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε κεραλή επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ησλ 

πνιηηηθψλ κέζσ ηεο Γηεπαθήο Σξνθνδφηεζεο, πνπ είλαη κηα δηεπαθή πνπ κπνξεί λα εληζρπζεί 

απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 7: Η Μεραλή Δκπηζηνζχλεο 

Η κεραλή εκπηζηνζχλεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο επίπεδα7: 

 

1. Trusted Seed (TS): Δίλαη έλα κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηηθφ ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν, 

νξίδεηαη κία θνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλαξμεο ηεο ππνδνκήο ππεξεζηψλ MobiLife, 

θαη δελ αιιάδεη πνηέ. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: λα 

ελζσκαησζεί ζηε ζπζθεπή απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή λα δεκηνπξγεζεί απφ ην 

ζχζηεκα MobiLife ζηε θάζε εγθαηάζηαζεο θαη λα απνζεθεπηεί ζε έλαλ αζθαιή 

ρψξν. Τπνγξάθεη θαη επηθπξψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ επηπέδνπ MRL. Παξάγνληαη  

«θιεηδηά» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νπνπδήπνηε αιινχ ζην ζχζηεκα, γηα πηζηνπνίεζε 

θαη θξππηνγξαθία. Σν ίδην ην TS δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ άκεζα. 

                                                            
6 Απνδίδνπκε ηνλ φξν «privacy» σο «ηδησηηθφηεηα» 
7 www.ist-mobilife.org, D24, p.41-43  
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2. Management and Rules Layer (MRL):  Απνηειείηαη απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπή, ηε δηνηθεηηθή, θαη ηνπο κεραληζκνχο θαλφλσλ 

πνπ επηθπξψλνπλ ηηο πνιηηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο, ην MRL 

είλαη θιεηδσκέλν. 

3. Policy Layers. Σα επίπεδα επάλσ απφ ην MRL πεξηέρνπλ ηηο πνιηηηθέο ηδησηηθφηεηαο, 

ζπζηαηηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ. Μπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζε έλα ηξέρνλ 

ζχζηεκα εάλ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πεξηιακβάλεη πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη κηα 

ηέηνηα αιιαγή. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο ηδησηηθφηεηαο θαη ζπζηαηηθψλ ππφθεηληαη 

ζηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη φηαλ νξίδνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο, θαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζηεζνχλ λέεο εθαξκνγέο εμαξηάηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο ζπζηαηηθψλ. 

 

Πψο ιεηηνπξγεί ε κεραλή εκπηζηνζχλεο:  

 

1. Η κεραλή εκπηζηνζχλεο ιακβάλεη έλα αίηεκα δεδνκέλσλ απφ έλαλ πξνκεζεπηή 

πεξηερνκέλνπ. Απηφ ην αίηεκα πεξηέρεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο (ρξήζηεο ή 

ζπζηαηηθφ), ηε δηεχζπλζε ή ην πξνζδηνξηζηηθφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πξνζπειαζηνχλ, θαη ηε κέζνδν πξνζπέιαζεο.  

2. Δπηθπξψλεηαη φηη νη πνιηηηθέο δελ έρνπλ αιιάμεη δεδνκέλνπ φηη θαηαρσξήζεθαλ κε 

ηε κεραλή εκπηζηνζχλεο. Δάλ ε αθεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο έρεη θαηαζηξαθεί, ε 

πξνζπέιαζε ζα απνηχρεη θαη κηα λέα αμηφπηζηε πνιηηηθή πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ην θχιηζκα πίζσ ζε κηα παιαηφηεξε έθδνζε. 
3. Η κεραλή εκπηζηνζχλεο ειέγρεη ην αίηεκα ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο κε ην «ηξέμηκν» 

απηψλ κέζσ ηεο κεραλήο θαλφλσλ. 
4. Δάλ ε πξνηεηλφκελε πξνζπέιαζε δελ επηηξαπεί ε θιήζε απνηπγράλεη. Γελ 

επηζηξέθεηαη ν ιφγνο απνηπρίαο. 
 

   Η ελφηεηα Δλεκέξσζεο ηεο Οκάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο MobiLife δεκηνπξγεί απηφκαηα 

πεξηερφκελν νκάδαο απφ ην πεξηερφκελν ησλ ρξεζηψλ θαη παξάγεη έλα πξνθίι γηα ηελ νκάδα. 

Μέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ηε κεραλή εκπηζηνζχλεο, επηηξέπεη ηε δηαρείξηζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο 

ησλ ρξεζηψλ σο κέιε νκάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 8: Γνκή Λεηηνπξγίαο Δλεκέξσζεο Οκάδαο (Group Awareness Function - GAF)
8
 

                                                            
8 www.ist-mobilife.org, D26, p.18 
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   Η Group Awareness Function θαζηζηά ηθαλή ηε δεκηνπξγία νκάδαο θαη βνεζά ηνλ ρξήζηε 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο νκάδαο. Σν GAF Façade, απνηειεί ηελ εμσηεξηθή 

δηεπαθή ηνπ GAF. Υξεζηκνπνηεί ηε Μεραλή Δκπηζηνζχλεο γηα έιεγρν πξνζπέιαζεο θαη 

κεηαβηβάδεη θιήζεηο κεζφδσλ ζην Group Manager χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Μεραλήο 

Δκπηζηνζχλεο. Σν Group Manager κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ 

δηαγξαθή, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ απελεξγνπνίεζε κηαο νκάδαο, ηελ δεκηνπξγία ή ηελ 

απνκάθξπλζε κειψλ, ηελ αλάθηεζε θαη ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ κηαο νκάδαο. Όια ηα 

δεδνκέλα κηαο νκάδαο απνζεθεχνληαη ζην Group Profile, ηελ δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη 

αλαιάβεη  ν Group Profile Manager. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ Μεραλή Δκπηζηνζχλεο γηα λα 

ζέζεη πνιηηηθέο ζηα δεδνκέλα νκάδαο, θαη ε Μεραλή Δκπηζηνζχλεο κε ηε ζεηξά ηεο 

ρξεζηκνπνηεί ην Group Manager ζε πεξηπηψζεηο απνθάζεσλ ειέγρνπ πξνζπέιαζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νκάδα.  

 

3.2.3 Ενημέπωζη και Διασείπιζη Πεπιεσομένος (Context Awareness and Management) 

 

   ην WP4 αλαπηχρζεθε ην Context Management Framework (CMF)9 ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηελ MobiLife πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαθάιπςε, ηελ αληαιιαγή, θαη ηνλ 

ζπιινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ πεξηερνκέλνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

πιεξνθνξία εχθνια λα δηαθηλείηαη απφ έλαλ πάξνρν ζε πνιινχο θαηαλαισηέο θαη απφ 

πνιιαπινχο παξφρνπο ζε έλαλ θαηαλαισηή. Σν MobiLife CMF απνηειεί κία ηερλνινγία γηα 

έλα επξχ θάζκα MobiLife εθαξκνγψλ ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ. Παξάιιεια έρνπλ 

εξεπλεζεί π.ρ. δηαθνξεηηθέο νληνινγίεο, κέζνδνη ζπιινγηζκνχ, θαζψο θαη ε εθηθηφηεηά ηνπο 

κέζα απφ εθαξκνγέο. 

   To CMF είλαη έλα ζχλνιν ζπζηαηηθψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη ζην ρξφλν εθηέιεζεο θαη καδί 

παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ππεξεζία ή ηελ εθαξκνγή, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεραληζκνχο αληίιεςεο θαη εξκελείαο. Σα ζπζηαηηθά ηνπ CMF 

απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 9: πζηαηηθά ηνπ CMF 

                                                            
9 www.ist-mobilife.org, D32, p.15 
10 Context-Awareness in MobiLife, R.Kenchn, David Bonnefoy, A. Battestini, B. Mrohs, M. Wagner 

and M. Klemettinen 
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Context Consumer (CC): Οληφηεηα ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δηεπαθή ησλ 

πξνκεζεπηψλ πεξηερνκέλνπ, σο ζεκείν αλαθνξάο επηθνηλσλίαο, γηα ηε απφθηεζε δεδνκέλσλ 

πεξηερνκέλνπ. 

 

Context Provider (CP): Οληφηεηεο ινγηζκηθνχ πνπ παξάγνπλ λέεο πιεξνθνξίεο 

πεξηερνκέλνπ απφ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο. Η εζσηεξηθή εξγαζία ελφο 

πξνκεζεπηή πεξηερνκέλνπ είλαη ζπλήζσο θξπκκέλε, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε 

ζπλάζξνηζε πεξηερνκέλνπ, ηελ ελαπνζήθεπζε, ηελ πξφβιεςε θαη άιιεο δηαδηθαζίεο.  

 

Context Source (CS): Παξαδίδεη αθαηέξγαζηεο πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ, φπσο νη 

ζπληεηαγκέλεο GPS ή ηα εκεξνινγηαθά δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε κηα θηλεηή 

ζπζθεπή. 

 

Context Broker (CB): Τπεξεζία αλαδήηεζεο θαη εγγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαθάιπςε 

δηάθνξσλ πξνκεζεπηψλ πεξηερνκέλνπ, ηηο δηεπαθέο ηνπο, ηα ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ 

πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαη ηηο νληφηεηεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν 

ή ζρεηίδνληαη κε απηά ηα ζηνηρεία. 

 

Context Representation Framework (CRF): χλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

δηεπαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ πεξηερνκέλνπ, έλα ζρήκα γηα ηελ αληαιιαγή αηνκηθνχ ζηνηρείνπ 

θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ επ' απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηεπαθέο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Context Ontology (CO): Τπεξεζία πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηε MobiLife νληνινγία. Η 

νληνινγία πεξηγξάθεη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο ακνηβαίεο 

ζρέζεηο ηνπο, θαη ρξεζηκεχεη σο έλα ζεκαζηνινγηθφ θνηλφ έδαθνο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνκεζεπηψλ πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη κηα πηζαλή βάζε γλψζεσλ γηα ην ζπιινγηζκφ. 

 

Context Interpretation (CI): Η ζπιινγή ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πεξηγξαθέο απηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη π.ρ. ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, ηελ επηινγή, ηελ ηαμηλφκεζε. 

 

   Σν CMF ζηνρεχεη ζηελ αθαίξεζε πεξηερνκέλνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη γηα 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ έμππλνη αζηεξηζκνί πξνκεζεπηψλ 

πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα παξάγνπλ πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ επάλσ ζε δηαθνξεηηθά bits πιεξνθνξηψλ απφ 

εηεξνγελείο πεγέο, φπνπ ε εηεξνγέλεηα έρεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, απφ ηε ζχληαμε θαη ηε 

ζεκαζηνινγία κέρξη ηελ κεηαθνξά, ηελ αζθάιεηα θαη ηα πξσηφθνιια. 

    

   Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ CMF είλαη11: 

 Αλαθάιπςε ησλ πξνκεζεπηψλ πιαηζίνπ 

 Πξνηππνπνίεζε αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ 

 Γηακνηξαζκφο θνηλήο θαηαλφεζεο γηα ηα ζηνηρεία πιεξνθνξηψλ πεξηερνκέλνπ 

 Τπνζηήξημε έηνηκνπ πξνο ρξήζε ζπιινγηζκνχ κε ηηο πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ 

 Τπνζηήξημε θαηαζθεπήο δηαθνξεηηθψλ αζηεξηζκψλ πξνκεζεπηψλ πιαηζίνπ γηα ηελ 

παξνρή πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθνξηψλ θαηάζηαζεο 

 

    

                                                            
11 Context-Awareness in MobiLife, R.Kenchn, David Bonnefoy, A. Battestini, B. Mrohs, M. Wagner 

and M. Klemettinen 
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Σα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ CMF είλαη12:  

 Οη πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ δηαθνξεηηθέο θαη 

εηεξνγελείο πεγέο 

 Η απνζήθεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηερνκέλνπ είλαη αδχλαηε θαη ζα ήηαλ 

ζρεδφλ ίδηα κε ηελ ελαπνζήθεπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ δξνκνινγνχληαη κέζσ 

ελφο εμππεξεηεηή ζην  Internet 

 Η επεθηαζηκφηεηα (scalability), ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ηα δεηήκαηα 

κπζηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

 Η θχζε «θαηαλνκήο» ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ CMF, π.ρ. νη πξνκεζεπηέο πεξηερνκέλνπ 

βξίζθνληαη ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζην θηλεηφ ηειέθσλν θάπνηνπ άιινπ, θάπνπ ζην 

δίθηπν, παληνχ 

 Οη πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ είλαη δπλακηθέο, ππνρξενχληαη λα αιιάδνπλ ζπρλά θαη 

κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ 

 Οη πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα είλαη ειιηπείο, αζπκβίβαζηεο, ή/θαη 

ιαλζαζκέλεο 

 Η ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηερνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

θαηάζηαζε θάζε θνξά 

 

3.3 Απσιηεκηονική Δπιζκόπηζη 

 

   Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο 

MobiLife εθαξκνγέο γηα input θαη output. Απηφ ην θάλνπλ κέζσ ησλ πξαθηφξσλ (user 

agents), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη γεληθνί πξάθηνξεο πνπ παξαδφζεθαλ κε ζπζθεπέο (π.ρ. 

κηα κεραλή αλαδήηεζεο Ιζηνχ) ή MobiLife ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Οη πξάθηνξεο 

επνκέλσο βξίζθνληαη ζηηο ζπζθεπέο, θαη είλαη ππεχζπλνη γηα λα πινπνηήζνπλ ηε δηεπαθή 

ρξήζηε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ UIAF ή άκεζα απφ κηα εθαξκνγή MobiLife. Γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ φια ηα είδε ππεξεζηψλ εθαξκνγήο MobiLife, νη πξάθηνξεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ κεραληζκνχο “push and pop” γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ππεξεζηψλ.  

   Οη ζπζθεπέο κπνξνχλ επίζεο λα εθηειέζνπλ ηηο ππεξεζίεο εθαξκνγψλ MobiLife ή κεξηθά 

ζπζηαηηθά MobiLife. Οη εθαξκνγέο MobiLife, νη ππεξεζίεο εθαξκνγήο θαη ηα ζπζηαηηθά 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηε πιεπξά ηνπ server, φπνπ ε πξφζβαζε γίλεηαη 

κέζσ δηθηχσλ φπσο GSM, UMTS ή WiFi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10: Αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ13 

                                                            
12 Context-Awareness in MobiLife, R.Kenchn, David Bonnefoy, A. Battestini, B. Mrohs, M. Wagner 

and M. Klemettinen 
13 www.ist-mobilife, D40, p.30-31 

http://www.ist-mobilife/
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3.3.1 Μονηέλο Αναθοπάρ MobiLife14 

 

   Σν κνληέιν αλαθνξάο MobiLife απνηειεί ηελ αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ηελ ηειηθή ππνδνκή MobiLife ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπζηαηηθψλ, θαζψο θαη ηελ δνκή ησλ ππν-ζπζηαηηθψλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 11: MobiLife Reference Model 

 

Σν Μνληέιν Αλαθνξάο MobiLife  απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:  

 

1. Privacy and Trust Function (PTF)  

2. Personalisation Function (PF) 

3. Context Awareness Function (CAF) 

4. Group Awareness Function (GAF) 

5. User Interface Adaptation Function (UIAF) 

6. Service Usage Function (SUF) 

7. Service Provisioning Function (SPF) 

8. Operational Management Function (OMF)  

 

                                                            
14 www.ist-mobilife.com, D40, p.31-35 

http://www.ist-mobilife.com/
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4. ΠΑΚΔΣΑ ΔΡΓΑΗΑ MOBILIFE (Work Packages) 

Σα Παθέηα Δξγαζίαο ηνπ MobiLife (Work Packages) είλαη ηα εμήο: 

WP0: Γηαρείξηζε Έξγνπ 

WP1: Δκπεηξία Υξήζηε  

WP2: Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο γηα Άηνκα 

WP3: Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο γηα Κηλεηέο Οκάδεο 

WP4: Δθαξκνγέο θαη Τπεξεζίεο Παληνχ 

WP5: Κχθινο δσήο Τπεξεζίαο 

WP6: Οινθιήξσζε θαη Γνθηκέο 

WP7: Γηάδνζε θαη Δθκεηάιιεπζε 

WP8: Δπίδεημε 

WP9: Δπηζθφπεζε θαη Αμηνιφγεζε 

 

Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο απεηθνλίδεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 12: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ WP’s 

 

4.1 Πεπιγπαθή παπαδοηέυν ζε κάθε Πακέηο Δπγαζίαρ 

4.1.1 Παπαδοηέα WP0 (Διασείπιζη Έγος) 

D01: Δγσειπίδιο MobiLife. Δίλαη έλα εγρεηξίδην αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο partners ζην 

MobiLife θαη ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη  

νη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηεο επηηξνπήο θαη ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πεξηγξάθεη ηελ δηνηθεηηθή δνκή θαη ηα πξφζσπα επαθψλ, ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο γεληθέο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη.  

 

D02,D02b: Παποςζίαζη Έπγος MobiLife. Η παξνπζίαζε απηή αθνξά ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. 

 

D03a,D03i: Πεπιοδικέρ Δκθέζειρ Γιασείπιζηρ Έπγος. Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο δηαρείξηζεο 

ηνπ έξγνπ απνηεινχληαη απφ ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο: ζηφρνη θαη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα, δξαζηεξηφηεηεο 
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ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ή ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ έξγνπ (δεκνζηεχζεηο, δειηία ηχπνπ, 

θπιιάδηα, παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα), ρξεζηκνπνηνχκελνη πφξνη θαη δαπάλεο. 

 

D04: Πεπιοδική Έκθεζη Γπαζηηπιοηήηυν. Έθζεζε δξαζηεξηνηήηεησλ θαη πινπνηήζεσλ 

θαηά ηνλ πξψην ρξφλν. 

 

D05: Σελική Έκθεζη. πλνςίδνληαη νη ζηφρνη, ε δηελεξγεζείζα εξγαζία θαη ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα έξγνπ.  

 

4.1.2 Παπαδοηέα WP1( Εμπειπία Χπήζηη)  

 

D06,D06b: Απσικά ζενάπια, απαιηήζειρ και καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ.  Πεξηγξάθεηαη ην 

γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (δχν επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο επξσπατθψλ 

νηθνγελεηψλ σο νκάδεο-ζηφρνη15), ν ξφινο ηεο θηλεηηθφηεηαο (mobility) ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ε δπλακηθή αγνξψλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηα κειινληηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη 

ην λνκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ. Παξνπζηάδεηαη ε αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην MobiLife. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη ηα ζελάξηα ησλ ρξεζηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ην πξφγξακκα καδί κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ 

ζελαξίσλ πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε 17 ηηαιηθέο θαη θηλιαλδηθέο 

νηθνγέλεηεο. Σέινο, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο ζελαξίσλ ζπλνςίδνληαη 

σο πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο ρξεζηψλ θαη νδεγίεο, θαη ραξάδνληαη ηα επφκελα βήκαηα γηα 

ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζην MobiLife. 

 

D07,D07b: Απσική ανάλςζη δςναμικήρ αγοπάρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν επισειπημαηικών 

μονηέλυν). Κσδηθνπνηείηαη ην state-of-the-art πιηθφ έξεπλαο αγνξάο απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο: -ρξήζηεο, θνηλσλία, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, ηερλνινγία, βηνκεραλία, λνκνζεζία- 

θαη πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαζψο θαη νη 

επθαηξίεο θαη απεηιέο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπε ε λέα επηρείξεζε. 

 

D08: Αποηελέζμαηα mock-ups αξιολογήζευν. Σν παξφλ έγγξαθν παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνηχπσλ (mock-ups) MobiLife εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Έληεθα εθαξκνγέο αμηνινγήζεθαλ ζε έμη ζπλφδνπο αμηνιφγεζεο ζε Ιηαιία θαη 

Φηλιαλδία. Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ δηαπηζηψζεηο ζε εηδηθά δεηήκαηα εθαξκνγψλ, 

απφ ην πεξηβάιινλ ρξήζηε (UI)  σο ηελ απνδνρή ρξεζηψλ γεληθά.  

 

D09,D09b,D09c: MobiLife UCD διαδικαζία. Πεξηγξάθεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Αλζξσπνθεληξηθνχ ρεδηαζκνχ (UCD), θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζή ηεο ζην έξγν. 

 

D10: Δπισειπημαηικά μονηέλα για ηιρ νέερ εθαπμογέρ και ςπηπεζίερ. Παξαζέηνληαη νη 

βαζηθνί νξηζκνί ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ  επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ηέζζεξα γεληθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια.  

 

D11: Πποζδιοπιζμόρ νομικού και κανονιζηικού πλαιζίος. Καζνξίδεηαη ην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ επεξρφκελσλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ηηο εηδηθέο (ad-hoc) θνηλφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Θέηνληαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ζπκβάζεηο. 

 

                                                            
15 Η πξψηε νκάδα αθνξά λέεο/αλαπηπζζφκελεο νηθνγέλεηεο (κε έλα παηδί πνπ κφιηο πεγαίλεη ζην 

ζρνιείν), θαη ε δεχηεξε αθνξά παιαηφηεξεο νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ θεχγνπλ απφ ην ζπίηη («ηξίηεο 

ειηθίαο» νηθνγέλεηεο) 
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D12: Δμπειπία Υπήζηη. Πεξηγξάθνληαη αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ρεζηψλ κε ηελ αλάπηπμε 

ζελαξίσλ θαη ζηα 4 πξνγξάκκαηα ηνπ WWI (WINNER, Ambient Networks, E2R θαη 

MobiLife).  

 

D13: Γςναμική αγοπάρ και κοινυνικο-οικονομικέρ επιδπάζειρ. Πεξηγξάθνληαη δχν 

κειινληηθά πεξηβάιινληα, θαη αλαιχεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζηα ηέζζεξα γεληθά 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ 

θηλεηψλ ππεξεζηψλ. 

 

D14: Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Τπηπεζιών και Δθαπμογών. πλνςίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο, εηδηθέο δηαπηζηψζεηο εθαξκνγψλ, θαη παξέρνληαη γεληθφηεξεο 

ζπζηάζεηο γηα κειινληηθά έξγα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.  

 

4.1.3 Παπαδοηέα WP2 (Εθαπμογέρ και Υπηπεζίερ για Άηομα) 

 

D15,D15b: Πποζδιοπιζμόρ Δθαπμογών και Τπηπεζιών- ηεσνολογίερ εξαηομίκεςζηρ. 

Πεξηγξάθνληαη εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο γηα έλα θηλεηφ κέινο νηθνγέλεηαο (Mobilife 

Multimedia Infotainer, Wellness-Aware Multimodal Gaming System, Family Maps 

Application) θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ηερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπο.   

 

D16: Mock-ups Δθαπμογών και Τπηπεζιών για ηο WP2. Πεξηγξάθνληαη ηα mock-ups ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην παξαπάλσ παξαδνηέν γηα έλα θηλεηφ κέινο 

νηθνγέλεηαο.  

 

D17: Probes 1 για ηo WP2. Πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ WP2, θαζψο επίζεο ηα 

ηερληθά κέξε θαη νη ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Probe 

1.    

 

D18: Έκθεζη επεςνηηικών αποηελεζμάηυν (WP2). Παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα γηα ηελ 

έξεπλα εμαηνκίθεπζεο θαη πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ εληνπίδεηαη ζην παθέην εξγαζίαο, ηα 

ζπζηαηηθά πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζηεξίρηεθαλ ζε απηά ηα ζπζηαηηθά. ην 

WP2 εθαξκφζηεθε ε πξψηε έθδνζε ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηψλ:  User Interface Adaptation 

Function (UIAF), Personal Context Function (PCF) θαη Personal Profiling Function (PPF).  

 

D19: Probes 2 για ηo WP2. Πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ WP2, θαζψο επίζεο ηα 

ηερληθά κέξε θαη νη ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Probe 

2.    

 

D20: Σελική Έκθεζη. Απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

WP2.  

 

4.1.4 Παπαδοηέα WP3 (Εθαπμογέρ και Υπηπεζίερ για Κινηηέρ Ομάδερ) 

 

D21,D21b: Πποζδιοπιζμόρ Δθαπμογών και Τπηπεζιών- ηεσνολογίερ ιδιυηικόηηηαρ και 

εμπιζηοζύνηρ.  Πεξηγξάθνληαη νη νκαδηθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζελάξηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ε αξρηηεθηνληθή κε ηελ νπνία ζπλδένληαη 

απηέο νη εθαξκνγέο, θαζψο θαη νη κεραληζκνί ηδησηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
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D22: Mock-ups Δθαπμογών και Τπηπεζιών για ηο WP3. Πεξηγξάθνληαη ηα mock-ups  

πέληε νκαδηθψλ εθαξκνγψλ (MobiCar, Time Gems, Aha Experience, MyLife Viewer, 

Emergency Preparedness). 

 

D23: Probes 1 για ηo WP3. Πεξηγξάθνληαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο νκάδαο, ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο. Παξέρνληαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

ησλ εθαξκνγψλ, θαη πεξηγξάθεηαη πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη μερσξηζηά κε ηελ 

Λεηηνπξγία ηεο Δλεκέξσζεο Οκάδαο (Group Awareness Function- GAF).  

 

D24: Δμπιζηοζύνη και Ηδιυηικόηηηα. Πεξηγξάθεηαη ε Λεηηνπξγία Ιδησηηθφηεηαο θαη 

Δκπηζηνζχλεο (Privacy and Trust Function – PTF), θαη ε Μεραλήο Δκπηζηνζχλεο (Trust 

Engine). 

 

D25: Probes 2 για ηo WP3. Αλαζεσξνχληαη θαη νινθιεξψλνληαη ηα δχν πξνεγνχκελα 

παξαδνηέα. Σα λέα ππνζηεξηθηηθά ζπζηαηηθά είλαη ην Privacy Display Widget θαη ην Group 

Display Widget.  

 

D26: Σελική Έκθεζη. Απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

WP3.  

 

4.1.5 Παπαδοηέα WP4 (Εθαπμογέρ και Υπηπεζίερ Πανηού) 

 

D27,D27b: Πποζδιοπιζμόρ Δθαπμογών και Τπηπεζιών- ηεσνολογίερ διασείπιζηρ 

πεπιεσομένος. Πεξηγξάθεηαη έλα ζχλνιν αδηάιεηπησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ 

θαη ε MobiLife πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο απηή αλαπηχρζεθε 

ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έξγνπ. Παξνπζηάδνληαη 10 ζελάξηα, ζηα νπνία ηνλίδεηαη ε 

ζπκβνιή ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ ζηε βειηίσζε θαη δηεπθφιπλζε 

ηεο κνληέξλαο νηθνγέλεηαο, θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέρηεθαλ δπν θαηεγνξίεο ζηφρνη 

νηθνγελεηψλ. Πεξηγξάθεηαη, ηέινο ην Content Management Framework (CMF) θαη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ.  

 

D28: Mock-ups Δθαπμογών και Τπηπεζιών για ηο WP4. Πεξηγξάθνληαη ηα mock-ups 

ηεζζάξσλ εθαξκνγψλ: Context Augmented Scheduler and Reminder, Bus Stop, Tourist Info 

System / Travel Agent, θαη Context Aware Interpersonal Communicator θαζψο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Context Management Framework. 

 

D29: Probes 1 για ηo WP4. ην Probe 1 έλα ζχλνιν  απφ Context Providers, παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο φπσο ηνπνζεζία, agenda θηι. Γχν εθαξκνγέο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξέζηεξα, 

νη “Augmented Communicator, Scheduler and Reminder” θαη “Bus Stop/Context Aware 

Proactive Information System”. 

 

D30: Αςηόμαηη Γιάθεζη Τπηπεζιών.  Αλαπηχζζεηαη ε ηδέα ηνπ “Proactive Service 

Provisioning”. Πξνζδηνξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο θαη λα θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζην ρξήζηε, ζηε πξαγκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Πεξηγξάθεηαη ην MobilOWL. 

 

D31: Probes 2 για ηo WP4. Πεξηγξάθνληαη ηα Probe 2 ηερληθά ζπζηαηηθά πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ WP4, θαη νη βειηησκέλεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 

 

D32: Σελική Έκθεζη. Απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

WP4.  
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4.1.6 Παπαδοηέα WP5 (Κύκλορ ζωήρ Υπηπεζίαρ) 

 

D33: State-of-the-art ζηη Γιάθεζη Τπηπεζιών και Υπηζιμοποιούμενυν Σεσνολογιών. 

Πεξηγξάθεηαη ην πςειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, πιαηθφξκεο, 

εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο, πνπ απνηεινχλ πεξηνρέο εζηίαζεο ζην MobiLife. Δπίζεο, γίλεηαη 

επηζθφπεζε ηνπ ξφινπ ηεο ελεκέξσζεο αηφκνπ, νκάδαο θαη πεξηερνκέλνπ ζηηο θηλεηέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

D34,D34b: Βαζικό MobiLife Μονηέλο Αναθοπάρ. Πεξηγξάθεηαη ην βαζηθφ κνληέιν 

αλαθνξάο γηα ηηο MobiLife ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηάζεζε ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδνληαη νη νπζηαζηηθνί 

ιεηηνπξγηθνί θξαγκνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ.  

 

D35: Απσικόρ πποζδιοπιζμόρ Τποδομήρ Τπηπεζιών για ηιρ κινηηέρ εθαπμογέρ και 

ςπηπεζίερ. Πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ WP5. Ο 

αξρηθφο απηφο πξνζδηνξηζκφο απνηειεί έλα πξψην εγρείξεκα απνζαθήληζεο ηνπ πξσηφηππνπ 

MobiLife κνληέινπ αλαθνξάο.  

 

D36: ημανηικά Δμπόδια για ηην Ανάπηςξη Τπηπεζιών και Δπίλςζή ηοςρ. 

Πεξηγξάθνληαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πνηθίιεο κεζφδνπο. Ύζηεξα απφ αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ, πξνέθπςαλ ηειηθά νη εμήο έμη 

θαηεγνξίεο απηψλ: 1.Interoperability, Inter-working and Portability, 2.Service Roaming, 

3.Authentication Methods, 4.Business and Operative Related Management Information, 

5.Network Limitations θαη 6.Device Limitations. 

 

D37: Βεληιυμένη πεπιγπαθή Τποδομήρ Τπηπεζιών. Πεξηγξάθεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ 

MobiLife κε ην IP Multimedia Subsystem (IMS). 

 

D38: Απσιηεκηονική ςζηήμαηορ. Πεξηγξάθεηαη ε ζπλδπαζκέλε εξγαζία ζε ηξεηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελφο αζχξκαηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο: Multiradio Access (MRA), 

Mobility Management (MM), θαη Context Awareness (CA), θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.  

 

D39: Λειηοςπγικόηηηα. Πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα κειινληηθά 

αζχξκαηα ζπζηήκαηα, νη επηπηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη νη απαηηήζεηο 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζρεηίδνληαη ή επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

D40: Σελική Έκθεζη: Παξνπζηάδεηαη ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο Τπνδνκήο MobiLife 

Τπεξεζηψλ. 

 

4.1.7 Παπαδοηέα WP6 (Ολοκλήπωζη και Δοκιμέρ) 

 

D41: Πεπιγπαθέρ και Απαιηήζειρ Κένηπυν Ολοκλήπυζηρ και Δπικύπυζηρ για ηην 

Γιαλειηοςπγικόηηηα. Καζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ επηθχξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζην MobiLife. Πξαγκαηνπνηείηαη θξηηηθή ηεο εξγαζηεξηαθήο 

ππνδνκήο θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηα δπν θέληξα Δπηθχξσζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Φηιαλδία θαη 

Ιηαιία θαη γίλεηαη ζχγθξηζε, εληνπηζκφο θαη αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ απηψλ ησλ δπν.  

 

D42: σέδιο Σεσνικήρ Αξιολόγηζηρ. Δμεηάδεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

MobiLife αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ηνκείο Self-awareness (άηνκα), ηεο Group-awareness (νκάδεο) θαη World-awareness 

(ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο). Αλαιχνληαη πέληε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: 1. 
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Δπθνιία ζηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ. 2. Δθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηαηηθψλ. 3. Γπλαηφηεηα δνθηκψλ. 4. Δπίδξαζε ζε αξρηηεθηνληθή δηθηχσλ θαη ηεξκαηηθά. 

5. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο. Παξέρεηαη ιίζηα πξνθιήζεσλ θαη ξίζθσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νινθιήξσζεο θαη αμηνιφγεο θαη πηζαλνί ηξφπνη πξφιεςεο. 

 

D43: Έκθεζη Σεσνικήρ Αξιολόγηζηρ. Αλαιχνληαη ζε βάζνο νη πέληε δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν παξαδνηέν θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.  

 

4.1.8 Παπαδοηέα WP7 (Διάδοζη και Εκμεηάλλεςζη) 

 

D44a-D44e: σέδιο Υπηζιμοποίηζηρ και Γιάδοζηρ Γνώζηρ. Παξνπζηάδνληαη 

επηζθνπήζεηο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ, επηηεπγκάησλ θαη επηδξάζεσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ MobiLife.  

 

D45,D45b: Έκθεζη Γιάδοζηρ (Ππώηορ σπόνορ). Πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

δηάδνζεο ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ MobiLife θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ηνπ έξγνπ 

(επηέκβξην 2004- επηέκβξην 2005).   

 

D46a-D46c: Ππακηικά ηυν MobiLife Summer and Winter School. Αλαθνξά ζε ζπλέδξηα 

κε (παξνπζηάζεηο, πξαθηηθή άζθεζε θαη workshops) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Φηιαλδία 

θαη ηε Γεξκαλία θαη ζηα νπνία ππήξρε ζπκκεηνρή απφ φιν ηνλ θφζκν, θπξίσο απφ ηελ 

Δπξψπε.  

 

D47a-D47c: ςνανηήζειρ με ΜΜΔ. Πεξηγξάθνληαη δπν ζπλαληήζεηο κε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ νξγαγψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ MobiLife. 

 

D48: Έκθεζη Πποηςποποίηζηρ. πλνςίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνηππνπνίεζεο θαη 

πνιηηηθήο ζην MobiLife. Η εξγαζία ππνβιήζεθε ζε ηξεηο βαζηθνχο νξγαληζκνχο 

πξνηππνπνίεζεο (3GPP, OMA θαη W3C). 

 

D49: Έκθεζη Γιάδοζηρ (Γεύηεπορ σπόνορ). Πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο 

ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ MobiLife θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ θαη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έξγνπ (επηέκβξην 2005- Γεθέκβξηνο 2006).   

 

D50a,D50b: Γιαδικαζίερ MobiLife Γιάζκετηρ. Παξνπζηάζεηο ηνπ MobiLife Workshop 

ζηηο 22.11.2006 ζην Helsinki Fair Center, Φηιαλδία, ζηα πιαίζηα ηνπ WWI Symposium 2006, 

κε ζηφρν ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ επίδεημε ησλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ.  

 

D51,D51b: Ηζηοζελίδα Έπγος. Πεξηγξάθεηαη ε αξρηθή θαη αλαζεσξεκέλε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ MobiLife Website.  

 

D52a-D52c: MobiLife Φςλλάδια. Γηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ησλ MobiLife Φπιιαδίσλ.  

 

D53a-D53e:  MobiLife Newsletter/ Flyer. Γηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ησλ MobiLife Γειηίσλ.  

 

4.1.9 Παπαδοηέα WP8 (Επίδειξη) 

 

D54,D54b: Έκθεζη Δπίδειξηρ. Πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο MobiLife επηδείμεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζε Φηιαλδία θαη Ιηαιία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.   
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4.1.10 Παπαδοηέα WP9 (Επιζκόπηζη και Αξιολόγηζη) 

 

D55,D59: Αξρηθή θαη αλαζεσξεκέλε έθδνζε ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο ελδερφκελεο  

επίδξαζεο ηνπ MobiLife ζηελ αλάπηπμε θηλεηψλ εθαξκνγψλ.  

 

D56-D58: 1
η
, 2

η
 και 3

η
 Έκθεζη Δπιζκόπηζηρ και Αςηό-αξιολόγηζηρ. Πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζρφιηα ηεο Οκάδαο Αμηνιφγεζεο ηνπ MobiLife (MobiLife Quality Evaluation Group -QEG-) 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηαδνρηθψλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ.  
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5. ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

5.1 FamilyMap
16 (WP2) 

 

   Η εθαξκνγή απηή βνεζά ζηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ νηθνγελεηψλ 

κε κηθξά παηδηά π.ρ. κε ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ πινήγεζεο γηα ηελ εχξεζε ρξήζηκσλ 

ηνπνζεζηψλ ζε κία άγλσζηε πφιε. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε  

εθαξκνγή είλαη ε πινήγεζε αιιά θαη ν δηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπνζεζίεο 

πνπ έρεη θάπνηνο επηζθεθζεί. ηε παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ε δηεπαθή ρξήζηε γηα ηελ 

πνιπηξνπηθή FamilyMap εθαξκνγή. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Δηθφλα 13: Οζφλε FamilyMap εθαξκνγήο 

 

   Η mock-up εθαξκνγή 

έηξερε ζε Nokia 9500 

Communicator, πνπ 

δηέζεηε αζχξκαην GPS 

θαη ινγηζκηθφ πινήγεζεο 

Wayfinder. Δπίζεο, iPaq 

PDA γηα ηελ εκθάληζε 

κελπκάησλ θαη    

πιεξνθνξηψλ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη 

ερεηηθή θαζνδήγεζε, 

Suunto Oy αηζζεηήξεο γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηαρχηεηαο, 

απφζηαζεο, 

ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο 

αέξα, πςνκέηξνπ θηι. θαη 

ηέινο κεραληζκνχο 

δφλεζεο γηα αλάδξαζε 

αθήο  σο ζχζηεκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο.      
                                               Δηθφλα 14: πζθεπέο αιιειεπίδξαζεο FamilyMap εθαξκνγήο 
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   Υξεζηκνπνηείηαη ε αξρηηεθηνληθή client-server, φπνπ (ζηελ πνιπηξνπηθή εθαξκνγή) ν client 

ζπλδέεηαη ζηνλ server κέζσ WLAN ή 3G δίθηπν επξείαο δψλεο θαη ζην GPS θαη Vibra κέζσ 

Bluetooth δηθηχνπ κηθξήο εκβέιεηαο. Απαηηείηαη ε ζχλδεζε δεδνκέλσλ επξείαο δψλεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν streaming κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

εμππεξεηεηή. 

 

5.2 HeartPod
17

 (ή Personal Context Monitor)  

 

   Σν HeartPod απνηειεί εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ, φπσο ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) θαη νη θηχπνη ηεο 

θαξδηάο. Απηέο νη παξάκεηξνη ζπκπιεξψλνληαη κε δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ 

γηα λα αληρλεχζνπλ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο, ελψ αλακέλνληαη ζην 

κέιινλ πεξαηηέξσ επεθηάζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ πίεζε ηνπ 

αίκαηνο. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Δηθφλα14: Οζφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην HeartPod  

 

   Η ζπζθεπή ζψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

έλαο αηζζεηήξαο θαξδηάο πνπ ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα 

κε ηε βνήζεηα δχν ζπλδεκέλσλ κε θαιψδην 

ειεθηξνδίσλ (εηθφλεο δεμηά θαη θάησ) πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ ρξήζηε θαη έπεηηα ηα 

δηαβηβάδεη αζχξκαηα (κέζσ Bluetooth) ζηελ θχξηα 

ζπζθεπή γηα ιφγνπο επεμεξγαζίαο.  
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5.3 Context Watcher
18

 (WP4) 

 

   Απνηειεί κία απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηα ίρλε ησλ αλζξψπσλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίαο πεξηερνκέλνπ, απφ δεδνκέλα 

(body data) κέρξη εηθφλεο, ηνπηθέο πιεξνθνξίεο θαηξνχ, αθφκε θαη ππνθεηκεληθά δεδνκέλα 

φπσο δηαζέζεηο θαη εκπεηξίεο. ηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε παξνρή λέσλ ηξφπσλ 

δηαηήξεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα άκεζε 

αιιειεπίδξαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Τπνζηεξίδεη δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηακνηξαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ: κέζσ 

επαπμεκέλεο ιίζηαο θίισλ (1), θαη κέζσ πξνζσπηθνχ blog (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(1) Δπαπμεκέλε ιίζηα θίισλ                                       (2) Πξνζσπηθφ blog 

 

   Η κφλε απαίηεζε γηα ηνλ ρξήζηε είλαη λα έρεη ην θηλεηφ ηειέθσλν κε ελεξγνπνηεκέλν ην 

ContextWatcher θάζε κέξα, φιε κέξα. Οη ιίζηεο ησλ θίισλ θαη ηα blogs ελεκεξψλνληαη 

απηφκαηα.  
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5.4 TimeGems
19 (WP3) 

 

   Απνηειεί κία εθαξκνγή πνπ πξνηείλεη ζε άηνκα θαη νκάδεο, ηξφπνπο απαζρφιεζεο θαηά 

ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. Οη ζπζηάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ νπνία νη ρξήζηεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηνλ 

δηαζέζηκφ ηνπο ρξφλν (span), ρψξν θαη άιια θξηηήξηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ 

ρξεζηψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ ζπλέρεηα αληηζηνηρίδνληαη ψζηε λα παξαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα.  

   Οη ζπζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ, απφ κηα ηαηλία, κέρξη έλα κπαξ ή εζηηαηφξην ή 

αθφκα θαη κία έθζεζε. Η εθαξκνγή ππνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνζθέξνληαο κηα ζχληνκε παξνπζίαζή ηνπο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 15: Αξρηθή νζφλε ηνπ TimeGems 

    

   Οη ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή θαη είζνδφ ηνπο ζηελ εθαξκνγή θαινχληαη λα επηιέμνπλ κία 

ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζηηο νπνίεο είλαη κέιε θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηνληαο θξηηήξηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο αλαδεηήζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 16: Δπηινγή ζέηνληαο θξηηήξηα «ηη» θαη «πφηε»  

 

   Πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αλαδήηεζεο, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ή λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ήδε  ππάξρνπζεο νκάδεο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Group Display Widget πεξηβάιινληνο. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

   Με βάζε ηηο επηδείμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Φηιαλδία θαη Ιηαιία, δηαπηζηψζεθε φηη 

ηφζν νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο φζν θαη νη αθαδεκατθνί ζπλεξγάηεο, έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ έξγνπ, ηηο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πινπνηεζνχλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Θεηηθά ζρφιηα έιαβαλ νη ηερλνινγίεο ηεο 

ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ θαη πνιπηξνπηθφηεηαο, επίζεο ηνλίζηεθε θαη ε ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ηεο εμαηνκίθεπζεο, θαη ζε κεγάιν βαζκφ δφζεθε έκθαζε ζηα δεηήκαηα θαη ηηο 

ηερλνινγίεο ηδησηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο.  

   Οη ΜΜΔ έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο εθαξκνγέο ContextWatcher θαη FamilyMap, 

ελψ νη εθαξκνγέο ContextWatcher θαη TimeGems θάλεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο 

θαη εχρξεζηεο απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί 

πσο ζηα πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε κία ζεηξά εθαξκνγψλ, ζηηο νπνίεο δπζηπρψο, δελ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη πεξαηηέξσ αλαθνξά  θαη αλάιπζε ιφγσ ηεο θαζνξηζκέλεο έθηαζεο ηεο 

εξγαζίαο.  

   Όζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, ζπκθσλνχκε φινη πσο ζπλέβαιε ζηελ 

δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, πξνζθέξνληαο λένπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο,  ζηα πιαίζηα θάζε θνξά ελφο online πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, νη ηαρχηαηεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε θηλεηή ηειεθσλία, internet θαη επξπδσληθψλ δηθηχσλ, εληζρχνπλ 

ηελ νηθνλνκία.  

   Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην MobiLife ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, κε θχξην ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

ρξεζηψλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή, θνηλσληθή ηνπο δσή, 

ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιέο ηξνπηθφηεηεο, θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ.   
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