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Pro o are H2020 adresată de a est studiu de az: So ietăți sigure - protejarea li ertății și se urității 
Europei și a etățe ilor săi 
 

 

Introducere la studiul de caz 

Uniunea Europea ă este supusă u ei presiu i și este o ie tul de i teres al ultor i igra ți 
are aută să trea ă ilegal fro tierelor. Pe tru a î u ătăţi se uritatea fro tierelor UE, lu ră  

i te si  la rearea u or siste e i o atoare azate pe se zori i telige ți și dispozitive pentru 

ide tifi area și dete tarea tre erii ilegale a fro tierei. 

Căută  să rește  fia ilitatea și efi ie ța ăsurilor de o trol al fro tierei pri  utilizarea 
u or rețele i tegrate ireless de se zori i telige ți, radare oder e, a ere și senzori termici de 

iș are î  zo ele de fro tieră izolate, are su t difi il de se urizat și o itorizat. Astfel de reţele de 
supra eghere su t o struite u se zori radio i telige ți pe aterie pe tru a oferi u  suport 
computerizat pentru luarea deciziilor de ătre autorităților de o trol al fro tierei. Cu toate a estea, 
u a di  pro o ările folosirii a estei teh ologii este oferirea u ui siste  de o u i are se urizată și 
riptată de la u  apăt la altul a diferitelor tipuri de i for ație o li e, i lusi  iș are, u iditate și 

te peratură. O altă pro o are este e ti derea duratei de iață a ateriei se zorilor î  a este siste e 
de o itorizare o ti uă a u e fu țio area o -stop , u idei u  ar fi per iterea fie ărui se zor 
să iasă di  sta d-by doar atu i â d iș area este dete tată sau â d dispoziti ele tra s it 

erifi ări de ruti ă. 

Se zorii tra s it date î  ti p real de e ., re u oașterea auto ată a u ărului de 
î atri ulare, re u oaștere fa ială, re u oașterea iș ării sau re u oașterea a ti ității o ple e . 
Evenimente suspicioase (sau chiar unele nesuspicioase, cum ar fi alertele false cauzate de animale 

săl ati e  pot atrage ate ția operatorului și su t sal ate î  aza de date pe tru a aliză ulterioară. 
Folosirea a estor rețele de supra eghere ireless azată pe se zori radio u durată lu gă de iață a 

ateriei oferă o soluție efi ie tă pe tru u  o trol efi ie t al i igrației ilegale, a trafi ului de droguri 
și a altor iolări ale se urității la gra ițele UE. 
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O posi ilă a ordare pe tru rezol area acestui studiu de caz este design-lu și o struirea u or 
rețele de se zori i telige ți și de la șatori pe tru ur ărirea, o itorizarea și pre e irea tre erii 
ilegale ale gra ițelor UE. 

Stude ţii INNOSOC, supra egheați de profesorii INNOSOC, or ola ora pe tru o posi ilă 
soluție la a est studiu de az. A este a ti ități or fi realizate a parte a u ei o ilități ERASMUS+ și 
vor fi finalizate în timpul workshop-ului INNOSOC Valencia 2017 care va avea loc în Mai 2017. 

Cu  se leagă a est studiu de az de provo area H2020 sele tată? 

Relația di tre a est az u pro o ările H2020 este o e iu ea a estuia u su ie tele, u  ar 
fi se uritatea fro tierelor și se uritatea e ter ă. 

A est studiu de az se o upă u apli area soluțiilor teh ologi e și o struirea oii ge erații 
de siste e de i for ație și o u i are di  ulte rețele ultiple de se zori. Rețelele de se zori, 
o struite pe fro tiere, pot a ea diferite fu ții, u  ar fi rețele de se zori pe tru a dete ta u urile 

trafi ate, rețele de se zori pe tru a dete ta iș area oa e ilor, supra egherea rețelelor et . 
Multitudi ea rețelelor de se zori pot fi o struite de țări u o fro tieră o u ă. Fie are rețea de 
se zori poate ole ta, tra s ite și pro esa i for ații despre fro tiera statului folosi d structurile 

lou. A eastă i for ație poate fi a alizată pe tru a diferitele ser i ii de prote ție a fro tierei di  
statele e re UE să poată lua ăsuri pre e ti e sau reale. 

 

 

Cu  se leagă a est studiu de az de proie tul INNOSOC? 

Acest studiu de caz va duce la o u i area i ter ulturală di tre parti ipații la proie t. Se 
a ează pe o struirea u ei e hipe i ter ulturale are a dis uta pro o ările pe tru apli area 
rețelelor i o ati e de se zori pe tru a rește se uritatea fro tierelor și a proteja etățe ii UE. Mai 

ult, se a o upa u i pa tul a estor rețele asupra redu erii flu ului de i igra ți ilegali, a trafi ului 
u urilor de o tra a dă di olo de fro tieră sau a trafi ului de fii țe u a e, ât și u pro le e 

spe ifi e legate de o su ul de e ergie și se uritatea datelor tra s ise î  rețelele de se zori. 
I ple e tarea i o ațiilor î  desig -lu, odelarea, si ularea și o stru ția pra ti ă a rețelelor de 
se zori u se zori i telige ți și de la șatori, dar si o ouă ge erație de siste e or rea fro tiere 
i telige te pe tru prote ția și se uritatea etățe ilor europe i. 

Datele ole tate de se zori su t uriașe, fii d o siderate Big Data. Co strâ gerile i lud 
a titatea li itată de e ergie, lărgi ea de a dă de o u i are restrâ să și pro esarea și sto area 

li itate a datelor î  fie are od de se zori. O ouă paradig ă e tre uie să fie utilizată este apli area 
cloud computing-ului î  fu țio area rețelelor ireless de se zori sau loud o puti g pe tru 
senzori. A eastă paradig ă pe tru o puti g per ite folosirea rețelelor de se zori reate de ătre 
statele UE pri  a hizițio area dreptului de a es la ser i ii î  loud-ul pentru senzori. Acest cloud 

pe tru se zori este o pus di  diferite de rețele de se zori, dar oferă a es o oge  al utilizatorilor 
la datele din cloud în timp real (Figura 2). Cloud-ul pentru senzori poate rezolva rapid diferite sarcini 
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pe tru a răspu de la e oile diferiților utilizatori î  a elași ti p. A eastă ara teristi ă a loud-ului 

pe tru se zori e esită dez oltare u ei s he e opti e î  rețelele ireless de se zori. Co stru ția 
s he ei opti e depi de de lo alizarea și de sitatea se zorilor di  rețea, eea e se leagă de 
efi ie ța utilizării resurselor de e ergie.  

 

Î tre ări la are tre uie să răspu de  î  ti pul dezvoltării studiului de caz: 

Î tre ări are au e oie de răspu d i lud, dar u su t li itate la ur ătoarele: 
 Care este rolul TIC în securitatea frontierelor? 

 Ce fel de teh ologii i o atoare su t folosite pe tru reșterea se urității fro tierelor 
ațio ale? 

 Care su t pro o ările perfor a ței e ergiei rețelelor de se zori pe tru se uritatea la 
frontiere? 

 Care este situația pe piață referitoare la o po e tele ade ate și se zorii i telige ți și 
de la șatori pe tru rețelele de se zori legate de se uritatea fro tierei? 

 Justificarea alegerii unei structuri adecvate pentru distribuirea de date prin cloud pentru 

rețele spe ializate de se zori. 
 Care redeți ă su t ele ai potri ite tipuri de se zori pe tru o struirea u or rețele de 

se zori pe tru se uritatea fro tierei? Dați propuneri argumentate. 
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Cu oști țe și a ilități e esare pe tru dezvoltarea studiului de az 

(N: necesar; D: de dorit, dar nu e necesar) 

 

 Rețele de se zori N  

 Inginerie wireless (D) 

 Se uritatea rețelelor D  

 Tehnologia cloud (D) 

Figuri ce descriu studiul de caz 

 

 

Figura 1. Sistem wireless pentru securitatea frontierelor  
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Figura . Integrarea rețelelor ireless de senzori cu cloud computing 

 

 

 

Figura 3. Structura senzorului în cloud 
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Figura 4. Arhitectura rețelelor de senzori cu structura cloud 
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