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Περίληψη – Abstract
Στα πλαίσια της ομιλίας αυτής θα παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές
αυτοματοποιημένων συστημάτων αισθητήρων και ενεργοποιητών καθώς και
πρωτοκόλλων εφαρμογών του Διαδικτύου των πραγμάτων πάνω από RF, BLE, και
LoRa-LoRaWAN, πρωτόκολλα για χρήση σε διάφορους κλάδους του πρωτογενή
τομέα που μελετήθηκαν από την Εργαστηριακή ομάδα των Κατανεμημένων
Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα-συστήματα εφαρμογών του
αμπελουργικού τομέα, όπως το έξυπνο βαρέλι και οι αυτόνομοι αισθητήρες
συνθηκών για τον περιορισμό των επεμβάσεων-ράντισμα, ολοκληρωμένα
συστήματα Διαχείρισης όπως το OLEA για τον ελαιουργικό τομέα, συστήματα
ελέγχου και διαχείρισης υδάτινων πόρων για εποχιακές καλλιέργειες όπως της
ντομάτας, συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου καθώς και
αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου κατάστασης και συνθηκών για τη
μελισσοκομία που έχουν πατενταριστεί από την Εργαστηριακή μας ομάδα..
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