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Ἔξυπνα κινητά
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
Οἱ συσκευές κινητῆς τηλεφωνίας ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς κα-

θημερινότητάς μας. Τή μεγαλύτερη ἀπήχηση, στήν πλειοψηφία τῶν χρηστῶν, 
ἔχουν τά ἔξυπνα κινητά (smartphones) ἐξαιτίας τῶν εὐκολιῶν καί τῶν ἐφαρ-
μογῶν (apps) πού παρέχουν.
Τά smartphones εἶναι ὁλοκληρωμένες συσκευές μέ τεχνολογία κινητῆς τηλε-

φωνίας καί δυνατότητα πρόσβασης στό διαδίκτυο. Σάν συσκευές πέτυχαν τόσο 
τή λειτουργικότητα ἑνός παραδοσιακοῦ τηλεφώνου ὅσο καί τήν ἐνσωμάτωση 
τεχνολογίας ἑνός προσωπικοῦ ὑπολογιστῆ. Σέ ἀντίθεση μέ τά παραδοσιακά τη-
λέφωνα, τά ὁποῖα παράγονται ὡς ἕτοιμα προϊόντα, τά smartphones ἐπιτρέπουν 
στούς χρῆστες νά ἐγκαταστήσουν, νά προσθέσουν καί νά διαγράψουν ἑκατοντά-
δες ἐφαρμογές. Οἱ ἐφαρμογές (apps) ἀποτελοῦνται ἀπό λογισμικό πού ἐκτελεῖ 
ὁρισμένα καθήκοντα γιά τόν χρήστη τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου (Mobile Marketing 
Association, 2008), μέ τή βοήθεια τῶν ὁποίων ὁ χρήστης ἔχει τή δυνατότητα 
νά… «κάνει τά πάντα», ἀλλά καί νά… «πάθει τά πάντα».
Οἱ χρῆστες τῶν smartphones, πού δέν λαμβάνουν τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφα-

λείας προκειμένου νά θωρακίσουν τή συσκευή τους ἀπέναντι στούς ἠλεκτρο-
νικούς κινδύνους, βρίσκονται στό ἔλεος τῶν κυβερνοεγκληματιῶν (hacker). 
Οἱ ἐπιτήδειοι ἐγκαθιστοῦν ἰούς στά κινητά τηλέφωνα, ἐκμεταλλευόμενοι κενά 
στήν ἀσφάλεια τῶν συσκευῶν ὅταν οἱ κάτοχοί τους σερφάρουν στό ∆ιαδίκτυο 
ἤ χρησιμοποιοῦν ἐφαρμογές (apps). Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἰός μολύνει τό κινητό, 
οἱ κυβερνοεγκληματίες ἀποκτοῦν πρόσβαση στά δεδομένα τοῦ χρήστη (μηνύ-
ματα, ἐπαφές, κωδικοί πρόσβασης κ.α.) καί, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, στόν 
τραπεζικό λογαριασμό του. Ἡ νέα μορφή ὑποκλοπῶν, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε 
γιά τά κινητά τηλέφωνα, ὀνομάζεται «Smishing» ἀπό τή σύνθεση τῶν λέξεων 
«SMS» (γραπτό μήνυμα) καί «Phishing» (ὑποκλοπή). Οἱ χρῆστες κινδυνεύουν 
ἀπό «ὁρατούς» καί «ἀόρατους» κινδύνους τή στιγμή πού ἡ ζωή τους γίνεται 
ἀντικειμενικά εὐκολότερη λόγω πολλῶν ἐφαρμογῶν τῶν ἔξυπνων κινητῶν τη-
λεφώνων.

 Στό σημεῖο αὐτό θά ἀναφερθεῖ ἕνα θέμα πού ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διαφωνιῶν 



μεταξύ τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Ἡ λειτουργία τῶν κινητῶν τηλεφώνων 
σχετίζεται ἤ ὄχι μέ πιθανές ἀρνητικές ἐπιδράσεις στήν ὑγεία; Ἡ λειτουργία τῆς 
κινητῆς τηλεφωνίας καί τῶν ἀσύρματων δικτύων βασίζεται στήν ἀναμετάδοση 
πληροφοριῶν μέ σήματα ραδιοσυχνότητας, μέσω ἑνός ἐκτεταμένου δικτύου 
σταθερῶν κεραιῶν ἤ σταθμῶν βάσης, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων αὐξάνεται ση-
μαντικά μέ τήν τεχνολογία τρίτης καί τέταρτης γενιᾶς. Ὁ βαθμός ἔκθεσης ἑνός 
ἀνθρώπου σέ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία (Η/Μ) ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἔνταση 
καί τή συχνότητα τῆς ἀκτινοβολίας, τίς συνθῆκες (συχνότητα, πόλωση, κατεύ-
θυνση ἀπ’ ὅπου ἔρχεται ἡ ἀκτινοβολία, ἄν εἶναι τοπική ἤ ὁλόσωμη ἡ ἔκθεση 
κ.α.) καί τά σωματικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, βάρος, στάση ἀνθρώπου). Μέ-
χρι νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀπόλυτη ἀθωότητα τῶν ἀκτινοβολιῶν αὐτῶν εἶναι φρόνιμο 
νά εἴμαστε φειδωλοί στή χρήση τῶν κινητῶν τηλεφώνων καί νά λαμβάνουμε 
ἐπιπλέον μέτρα γιά τήν προστασία ἰδιαίτερα τῶν ἀναπτυσσόμενων ὀργανισμῶν, 
δηλαδή τῶν ἐμβρύων, τῶν νεογέννητων καί τῶν παιδιῶν.

Ἀναστασία Φράγκου
Ἡ Φράγκου Ἀναστασία εἶναι πτυχιοῦχος Φυσικός καί κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ ∆ι-

πλώματος Ἠλεκτρονικῆς Φυσικῆς - Ραδιοηλεκτρολογίας μέ κατεύθυνση τίς Τηλεπικοι-
νωνίες ἀπό τό Τμῆμα Φυσικῆς του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ἔχει συμμετάσχει σέ Εὐρωπαϊκό Ἐρευνητικό Πρόγραμμα μέ τίτλο «Σύνθετοι Μόνι-
μοι Μαγνῆτες», ὅπου παρουσίασε τά ἀποτελέσματα τῆς προπτυχιακῆς της διατριβῆς 
στό 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικῆς Κατάστασης. Μέρος τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς 
διπλωματικῆς μεταπτυχιακῆς της ἐργασίας «Ἀριθμητική μελέτη ραδιοσυχνοτικής 
ἐκπομπῆς (RFablation) καρκινικῶν ὄγκων» παρουσιάστηκαν στό 4ο International 
Workshop «Βιολογικές Ἐπιδράσεις τοῦ Ἠλεκτρομαγνητικοῦ Πεδίου».

 Στό συγγραφικό της ἔργο περιλαμβάνεται τό βιβλίο «Εἰσαγωγή στή ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
καί τή ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ» (συνεργασία μέ Ἰωάννη Γ. Γραμματικάκη, Ἀναπληρωτή Κα-
θηγητή Φυσικῆς του ΕΚΠΑ), ἐνῶ ἔχει ἐπίσης μία δημοσίευση καί βοηθήματα Φυσικῆς 
πού ἀφοροῦν τή ∆ευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. 

 Κατά τή διάρκεια τῶν μεταπτυχιακῶν της σπουδῶν ἐργάστηκε ὡς βοηθός ἐργαστη-
ρίου στά πλαίσια τοῦ μαθήματος «Ἐργαστήρια Ἠλεκτρικῶν Κυκλωμάτων» τοῦ Τμήμα-
τος Φυσικῆς ἀλλά καί ὡς καθηγήτρια Φυσικῆς σέ ∆ημόσια Ἑνιαῖα Λύκεια τῆς Θεσσα-
λονίκης. 

 Μετέπειτα ἐργάστηκε ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης τοῦ Τμήματος Ἠλεκτρονικῆς 
στό ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ὑπεύθυνη τῶν ἐργαστηριακῶν μαθημάτων «Microcomputers» 
καί «Digital Circuits», συμμετέχοντας παράλληλα καί σέ μετρήσεις ἠλεκτρομαγνητικῶν 
πεδίων πού πραγματοποιήθηκαν στήν περιοχή τοῦ Χορτιάτη. Παράλληλα, ἐργάστηκε 
καί ὡς καθηγήτρια Φυσικῆς στό Ἑνιαῖο Λύκειο τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς. Τά 
τελευταῖα χρόνια ζεῖ μέ τήν οἰκογένειά της στήν Ἀθήνα καί ἐργάζεται ὡς Φυσικός - Ρα-
διοηλεκτρολόγος στά Ἰδιωτικά Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ».


