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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙοΤ 
 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (αγγλικά: Internet of Things/IoT) περιλαμβάνει ένα σύνολο 

τεχνολογιών που διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου, το οποίο μπορεί να 

προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για την ενίσχυση του ευρύτερου αγροτικού τομέα. Οι 

τεχνολογίες του IoT μπορεί να υποδιαιρεθούν σε τρία επίπεδα: συσκευή, δίκτυο και 

εφαρμογή (Verdouw, Wolfert & Tekinerdogan, 2016). Το επίπεδο συσκευής καθιστά δυνατή 

την αυτόματη αναγνώριση, ανίχνευση και ενεργοποίηση των φυσικών αντικειμένων/ 

στοιχείων. Το επίπεδο δικτύου επιτρέπει τη δικτύωση και τη συνδεσιμότητα μεταξύ 

συσκευών μέσω μιας ασύρματης τεχνολογίας (δηλαδή χωρίς την ανάγκη διεπαφής) και, 

τέλος, το επίπεδο εφαρμογής παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες εργασίες ελέγχου 

που βασίζονται σε εικονικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, μέσω των τεχνολογιών του IoT, 

καθίσταται δυνατή η αυτοματοποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και η 

σύνδεση πολλών τύπων συσκευών και η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που 

συλλέγονται μέσω αυτών. Σύμφωνα με τους Verdouw, Wolfert & Tekinerdogan (2016), 

υπάρχουν αρκετοί κλάδοι στη γεωργία όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι τεχνολογίες του 

IoT. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες του IoT έχουν εφαρμοστεί στη γεωργία ακριβείας, που 

σχετίζεται με τη χρήση μιας προηγμένης τεχνολογίας για την αξιολόγηση ή την 

παρακολούθηση των συνθηκών ενός αγροτεμαχίου, στην οποία εμπλέκονται αρκετοί 

συντελεστές παραγωγής ανάλογα με την περίπτωση (Neto, Pinto, Coelho, 2005). Το IoT έχει 

επίσης χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

παραγωγής, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και της 

ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της αγροτικής 

ανάπτυξης, της αστικής γεωργίας και της αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές (Verdouw, 

Wolfert & Tekinerdogan, 2016).  

Ο αυτοματισμός εφαρμόζεται συνήθως στην εντατική γεωργία, ωστόσο, μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε άλλους γεωργικούς κλάδους, όπως στις μικρές καλλιέργειες, 

συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών της περμακουλτούρας, οι οποίες μπορούν επίσης 

να επωφεληθούν από τα συστήματα αυτοματισμού/αυτοματοποίησης και τις τεχνολογίες 

του IoT. Οι Kiani και Seyyedabbasi (2018, σελ. 99) υποστηρίζουν ότι «τα ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων μπορούν να βοηθήσουν στη σταδιακή 
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μεταστροφή από τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές». Οι ίδιοι δηλώνουν ότι η χρήση 

αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με την ανίχνευση υγρασίας, θερμοκρασίας 

και υγρασίας στο έδαφος, επιτρέπει στους αγρότες να διαχειρίζονται τον χρόνο, την ενέργεια 

και το κόστος τους πιο αποτελεσματικά. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις συσκευές σε 

μια καλλιέργεια μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν από τους 

αγρότες για διάφορους γεωργικούς σκοπούς που αφορούν θέματα σποράς, συγκομιδής, 

χρήσης οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων και άρδευσης. Αν και η εγκατάσταση του 

συστήματος μπορεί να είναι δαπανηρή στην αρχή, με την πάροδο του χρόνου, η 

παραγωγικότητα είναι πιθανό να αυξηθεί, αντισταθμίζοντας έτσι το αρχικό κόστος.  

 

Εικ. 1 Έξυπνες συσκευές στη γεωργία. Εικόνα: σχεδιάστηκε από το macrovector, 

ανακτήθηκε από το freepik.com 

Υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή των τεχνολογιών του IoT 

στην περμακουλτούρα, ωστόσο, αυτή έχει τεκμηριωθεί στον τομέα της γεωργίας ακριβείας 

(Keswani et al., 2019; Dholu & Ghodinde, 2018; Foughali, Fathallah & Frihida, 2018), ο οποίος 

παρουσιάζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με την περμακουλτούρα, ιδίως όσον αφορά 

την έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων 

μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει, καθώς και των καλλιεργειών που 
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έχουν τα χαρακτηριστικά να ευδοκιμήσουν σε συνθήκες που επιτρέπουν χαμηλότερη 

κατανάλωση πόρων σε σύγκριση με άλλους τύπους καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η 

περμακουλτούρα μπορεί να επωφεληθεί από τις τεχνολογίες του IoT μέσω της συλλογής 

δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μοντέλων λήψης αποφάσεων 

(υγρασία, αναγνώριση εικόνων ζώων και φυτών, θερμοκρασία), καθώς επίσης μέσω 

συσκευών παρακολούθησης, όπως οι αισθητήρες, που μπορούν να πιλοτάρουν 

συναγερμούς και αυτόματες ροές σε μια καλλιέργεια (όπως η αυτόματη άρδευση) 

(Permaculture and New Technologies, 2016). Στο πλαίσιο αυτό, οι McLennon et al. (2021) 

θεωρούν ότι η τεχνολογική αναβάθμιση της αναγεννητικής γεωργίας και της 

περμακουλτούρας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη ενός βιωσιμότερου 

αγροτικού τομέα και ενός βιωσιμότερου περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα μέσω της 

«εφαρμογής τεχνικών τηλεπισκόπησης με χρήση ασύρματων τηλεμετρικών υπηρεσιών» που 

παράγουν δεδομένα τα οποία βοηθούν τους αγρότες να λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με 

τις πραγματικές ανάγκες που απορρέουν από τις καλλιέργειές τους.  

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Η ασύρματη επικοινωνία περιγράφεται από τους Editors of Encyclopedia Britannica (2012) 

ως ένα «Σύστημα που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, υπέρυθρες, μικροκύματα ή άλλους 

τύπους ηλεκτρομαγνητικών ή ακουστικών κυμάτων αντί συρμάτων, καλωδίων ή οπτικών 

ινών για τη μετάδοση σημάτων ή δεδομένων». Σε γενικές γραμμές, η ασύρματη επικοινωνία 

έχει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα. Ο Teja (2021) αναφέρει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

● Μείωση του κόστους - Με την ασύρματη επικοινωνία, εξαλείφεται το κόστος 

εγκατάστασης εφόσον δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο 

συρμάτων, καλωδίων ή άλλων υποδομών ασύρματης τεχνολογίας, καθιστώντας την 

κατά πολύ φθηνότερη από τις υποδομές της ενσύρματης τεχνολογίας.  

● Μεγαλύτερη κινητικότητα - Εφόσον δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση σε σύρματα ή 

καλώδια, οι χρήστες απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης.  

https://www.britannica.com/science/fiber-optics
https://www.britannica.com/science/fiber-optics
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● Εύκολη εγκατάσταση - Η εγκατάσταση ενός ασύρματου συστήματος είναι πολύ πιο 

απλή και εύκολη από την εγκατάσταση ενός ενσύρματου δικτύου.  

● Μεγαλύτερη αξιοπιστία - Μειώνεται η πιθανότητα διακοπής της επικοινωνίας που 

οφείλεται σε φυσική βλάβη συρμάτων ή καλωδίων, η οποία μπορεί να προκληθεί 

λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ή της κατάστασης της σύνδεσης καλωδίων 

● Αποκατάσταση από φυσικές βλάβες - οι δομές της ασύρματης επικοινωνίας είναι 

λιγότερο επιρρεπείς σε ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές και 

πλημμύρες. 

 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, ο Teja (2021) υποστηρίζει ότι αφορούν κατά κύριο λόγο: 

● Παρεμβολές - Υπάρχει το ενδεχόμενο παρεμβολής στην μετάδοση σημάτων μεταξύ 

διαφορετικών ασύρματων πηγών. 

● Ασφάλεια - Υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής και υποκλοπής ευαίσθητων πληροφοριών 

λόγω της ανοικτής μετάδοσης των σημάτων. Όσον αφορά τις τεχνολογίες του IoT και 

τις εφαρμογές τους στη γεωργία για τη σύνδεση ασύρματων αισθητήρων, οι 

Burhanuddin et al. (2018, σελ. 17) υποστηρίζουν ότι «οι ανησυχίες σε θέματα 

ασφάλειας που συνδέονται με την υιοθέτηση των τεχνολογιών του IoT πρέπει να 

λαμβάνονται αυστηρά υπόψη για να αποφευχθεί η υποβίβαση αυτής της πολλά 

υποσχόμενης τεχνολογίας σε ένα διαδεδομένο ζήτημα ασφάλειας/προστασίας 

δεδομένων». Επομένως είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και οι 

απειλές στα συστήματα αυτά, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι κύριες πτυχές του 

προβλήματος και οι προκλήσεις που αυτό θέτει αναφορικά με την ασφάλεια/ 

προστασία δεδομένων στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας.  
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2.1 ΤΥΠΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Σήμερα, πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε επικοινωνούν ασύρματα και, κατά 

συνέπεια, υπάρχουν αρκετοί τύποι ασύρματης επικοινωνίας. Το RANTEC Microware Systems 

(n.d.) αναφέρει ορισμένους από τους τύπους ασύρματης τεχνολογίας: 

● Δορυφορική επικοινωνία - χρησιμοποιείται από τους δορυφόρους που βρίσκονται σε 

τροχιά γύρω από τη Γη, που αποτελεί επίσης τη βάση για τα συστήματα GPS, τα οποία 

χρησιμοποιούν ένα δίκτυο Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) 

για να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία. 

● Υπέρυθρη επικοινωνία - είναι ένας τύπος επικοινωνίας που απαιτεί έναν πομπό και 

έναν φωτοδέκτη για τη λήψη της δέσμης φωτός, του οποίου ένα απλό παράδειγμα 

είναι τα τηλεχειριστήρια για τηλεοράσεις. 

● Επικοινωνία μέσω εκπομπής ραδιοκυμάτων - Αποτελεί ένα άλλο συνήθη τύπο 

επικοινωνίας, κατά τον οποίο ένας πομπός μεταδίδει δεδομένα υπό τη μορφή 

ραδιοκυμάτων σε κεραίες λήψης. 

● Επικοινωνία μέσω εκπομπής μικροκυμάτων - Υπάρχουν δύο τύποι επικοινωνίας 

μέσω εκπομπής μικροκυμάτων, η δορυφορική και η επίγεια. Η δορυφορική 

επικοινωνία μέσω εκπομπής μικροκυμάτων μπορεί να μεταδώσει μικροκύματα 

παγκοσμίως. Η επίγεια επικοινωνία μέσω εκπομπής μικροκυμάτων μεταδίδει κύματα 

μεταξύ μικρών αποστάσεων, όπως μεταξύ δύο κεραιών με σαφή οπτική επαφή και 

δεν απαιτεί εξωτερικά δίκτυα. 

● WI-FI - Παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και είναι ουσιαστικά ένα φυσικό 

ενσύρματο δίκτυο που είναι συνδεδεμένο σε έναν δρομολογητή. Αυτός είναι ο τύπος 

που χρησιμοποιείται συνηθέστερα για τη σύνδεση συσκευών και εφαρμογών στις 

τεχνολογίες του IoT. 

● Συστήματα κινητής τηλεφωνίας - Χρησιμοποιούνται από εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στους πελάτες και αποτελούν 

ένα συνδυασμό τοπικών δικτύων και πομπών που συνδέονται με έναν δορυφόρο.  

● Τεχνολογία Bluetooth - Ασύρματη τεχνολογία που επιτρέπει την αποστολή και λήψη 

πληροφοριών σε μικρή απόσταση. 
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Εικ. 2 Ασύρματες τεχνολογίες. Η εικόνα σχεδιάστηκε από το rawpixel.com, και ανακτήθηκε 

από το Freepik.com 

3. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Η ασύρματη επικοινωνία στην περμακουλτούρα αφορά τις τεχνολογίες που παρέχει το IoT 

και πιο συγκεκριμένα με την έννοια ότι οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης είναι εν δυνάμει 

εφαρμόσιμες στην περμακουλτούρα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στη 

γεωργία και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης (McLennon et al., 2021). Σύμφωνα με τους 

McLennon et al. (2021), ένας τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να επιτευχθεί είναι η χρήση 

συγκεκριμένων τεχνολογιών και αισθητήρων που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, 

που περιλαμβάνει όχι μόνο μετρήσεις αλλά και δεδομένα που μπορούν να αναλυθούν και 

στη συνέχεια να εφαρμοστούν στις γεωργικές πρακτικές. Οι ίδιοι ισχυρίζονται επίσης ότι θα 

ήταν ενδιαφέρον να δούμε τους αγρότες που ασχολούνται με την αναγεννητική γεωργία και 

την περμακουλτούρα να εφαρμόζουν ψηφιακά εργαλεία ή εφαρμογές smartphone για την 

αναγνώριση φυτοπαράσιτων ή ασθενειών, που θα τους βοηθούν να λαμβάνουν τις 

κατάλληλες υπό τις περιστάσεις αποφάσεις για τις καλλιέργειές τους. Με άλλα λόγια, οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από τα δίκτυα αισθητήρων θα πρέπει να αξιοποιούνται για 

την εμβάθυνση των γνώσεων μας γύρω από τα αγροτικά οικοσυστήματα, ούτως ώστε να 
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λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας και της 

αποδοτικότητας των καλλιεργειών. Οι Burhanuddin et al. (2018) αναφέρουν επίσης τα 

ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, υποστηρίζοντας ότι αυτά, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 

τεχνολογίες επικοινωνίας, επιτρέπουν τη «συνεχή ολοκλήρωση των  διαδικασιών ελέγχου 

και επεξεργασίας της λειτουργικότητας των εφαρμογών του Διαδικτύου των πραγμάτων» 

(σελ. 17). Επιπλέον, οι McLennon et al. (2021) προτείνουν τη συγχώνευση των δεδομένων 

των επιστημονικών κλάδων της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, για τον 

αποτελεσματικότερο έλεγχο των καλλιεργειών και την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης 

κινδύνων.  
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