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Περίληψη
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) στοχεύει στη δημιουργία ενός
αόρατου και καινοτόμου πλαισίου, για τη σύνδεση πληθώρας ψηφιακών συσκευών με
το Διαδίκτυο. Επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση και αλληλεπίδραση με μια μεγάλη
ποικιλία συσκευών, όπως οι οικιακές συσκευές, κάμερες και αισθητήρες
παρακολούθησης, ενεργοποιητές, οθόνες, οχήματα κ.τ.λ., το IoT προωθεί την ανάπτυξη
πολυάριθμων εφαρμογών για την παροχή νέων υπηρεσιών στους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τους δημοσίους φορείς.
Το IoT στηρίζεται στις ασύρματες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται για την
παροχή πρόσβασης δεδομένων στις τελικές συσκευές. Για πολλά χρόνια, οι τεχνολογίες
μετάδοσης μικρής εμβέλειας, όπως το ZigBee και το Bluetooth, θεωρήθηκαν ως ένας
βιώσιμος τρόπος για την εφαρμογή υπηρεσιών IoT.
Τα ασύρματα κυψελοειδή δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο
στην εξάπλωση του IoT, δεδομένου ότι είναι σε θέση να παρέχουν παντού διαρκή και
διαφανή κάλυψη. Κυψελοειδές δίκτυα, όπως UMTS και LTE, δε σχεδιάστηκαν όμως για
να παρέχουν υπηρεσίες τύπου μηχανής σε έναν τεράστιο αριθμό συσκευών. Επιπλέον,
αντίθετα από τις παραδοσιακές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η επικοινωνία IoT αναμένεται
να δημιουργήσει, στις περισσότερες περιπτώσεις, σποραδικές μεταδόσεις σύντομων
πακέτων. Ταυτόχρονα, ο δυνητικά τεράστιος αριθμός συσκευών IoT, που ζητούν
σύνδεση, μέσω ενός σταθμού βάσης (Base Station BS), θα δημιουργήσει νέα ζητήματα
που σχετίζονται με τη σηματοδοσία και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, που ενδέχεται να
δημιουργήσει συμφόρηση (bottleneck) του συστήματος.
Η παρούσα εργασία αφορά στην κατασκευή ενός κυκλώματος το οποίο
διαχειρίζεται μια διαδικτυακή εφαρμογή ενημερώνοντάς την με μετεωρολογικά
δεδομένα με τελικό σκοπό την επιτήρηση των μετεωρολογικών συνθηκών σε έναν
χώρο. Το κύκλωμα αποτελείται από έναν μικροελεγκτή τύπου ESP32 ο οποίος λαμβάνει
δεδομένα ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας μέσω ενός αισθητήρα τύπου
BMP280 ο οποίος επικοινωνεί με το πρωτόκολλο I2C. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά
αποστέλλονται από τον μικροελεγκτή σε έναν Bluetooth GATT Server με το
πρωτόκολλο επικοινωνίας Bluetooth Low Energy. Τέλος ο server που λαμβάνει τα
δεδομένα είναι ένα Raspberry Pi 3 model b το οποίο αφού λάβει επιτυχώς τα δεδομένα,
αναλαμβάνει την αποστολή τους στην πλατφόρμα Thingspeak με την χρήση του
πρωτοκόλλου 802.11. Το παρόν κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες
εφαρμογές του internet of things.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο των πραγμάτων, ευφυείς τεχνολογίες, Bluetooth low energy,
Raspberry Pi, ESP32, Thingspeak, BLE, GATT, ATT, IoT, Internet of Things.
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Abstract
The Internet of Things (IoT) aims to create an invisible and innovative framework for
connecting a variety of digital devices to the Internet. By allowing easy access and interaction
with a wide variety of devices, such as home devices, cameras and surveillance sensors,
actuators, monitors, vehicles, etc., IoT promotes the development of numerous applications to
provide new services to citizens, businesses and public bodies.
IoT relies on wireless technology, which is used to provide data access to end devices. For quite
long time, small-scale transmission technologies, such as ZigBee and Bluetooth, have been seen
as a viable way to implement IoT services.
Wireless cellular networks can play a key role in the spread of IoT, as they are able to provide
permanent and transparent coverage everywhere. However, cellular networks such as UMTS
and LTE were not designed to provide machine-type services to a huge number of devices. In
addition, unlike traditional broadband services, IoT communication is expected to create, in
most cases, sporadic short packet transmissions. At the same time, the potentially huge number
of IoT devices that require connection via a Base Station (BS) will create new issues related to
signaling and traffic control, which may create a bottleneck to the system.
The present work concerns the construction of a circuit that manages an online application by
informing it with meteorological data with the ultimate goal of monitoring meteorological
conditions in a space. The circuit consists of an ESP32 microcontroller that receives atmospheric
pressure and temperature data via a BMP280 sensor that communicates with the I2C protocol.
This data is then sent by the microcontroller to a Bluetooth GATT Server with the Bluetooth Low
Energy communication protocol. Finally, the server that receives the data is a Raspberry Pi 3
model b which, after successfully receiving the data, undertakes their mission on the Thingspeak
platform using the 802.11 protocol. This circuit can be used in various applications of the
internet of things.

KEY-WORDS: Internet of Things, Intelligent Technologies, Bluetooth low energy, Raspberry
Pi, ESP32, Thingspeak, BLE, GATT, ATT, IoT, Internet of Things.
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1. Εισαγωγή
Η γνώση των μετεωρολογικών συνθηκών σε απομακρυσμένες και μη περιοχές είναι
πολύ σημαντική και συχνά συμβάλει στη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η
μετεωρολογική πρόγνωση, φαίνεται να βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην κάλυψη
γεωργικών αναγκών. Για παράδειγμα ,η δυνατότητα του αγρότη να αντλήσει
πληροφορίες σχετικά με την ξηρασία, ή κάποια ενδεχόμενη παρατεταμένη
βροχόπτωση, καθιστά αποτελεσματικότερη τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους
χειρισμούς που εκείνος θα πρέπει να ακολουθήσει, όπως στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, η άρδευση. Με βάση λοιπόν αυτή την γνώση ο αγρότης θα μπορεί να
λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για το χωράφι του. Λύση σε τέτοια προβλήματα
μπορεί να φέρει η επιστράτευση ενός Internet of Things συστήματος.
Ενδεικτικά, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να απαρτίζεται από ένα δίκτυο
ασύρματων αισθητήρων, gateway devices οι οποίες θα λαμβάνουν τα δεδομένα από τα
δίκτυα αισθητήρων και θα τα στέλνουν στο cloud, με στόχο την επεξεργασία τους από
κάποιο κέντρο δεδομένων. Τέλος, το κέντρο δεδομένων με τη σειρά του, θα είναι σε
θέση να ενημερώνει μια διαδικτυακή, προσβάσιμη από τον αγρότη εφαρμογή,
παρέχοντάς του κατ’αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να προβεί στις καταλληλότερες
ενέργειες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του.
Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές και παρατηρήσεις μπορεί να περιγραφεί ο
τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα το οποίο σχεδιάστηκε μπορεί να διαχειριστεί μια
διαδικτυακή εφαρμογή η οποία εν δυνάμη θα μπορούσε να ωφελήσει κάποιον με
χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων με βάση τις
παρατηρήσεις που παρέχει το σύστημα αυτό.
Στο κεφάλαιο 2 αναφέρεται τι είναι το Internet of Things με μια ιστορική αναδρομή
περιγράφοντας τις προκλήσεις και την αρχιτεκτονική των συστημάτων. Οι
υποστηρικτικές τεχνολογίες του IoT με τα οφέλη και τις ανάγκες επικοινωνίας.
Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι μέθοδοι υλοποίησης του έργου και η αρχιτεκτονική
του κυκλώματος και του λογισμικού. Οι τεχνικές του κυκλώματος και η δημιουργία
πλατφόρμας επικοινωνίας καθώς επίσης και η λειτουργία της.
Τέλος, στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι προδιαγραφές του υλικού, το κόστος
υλοποίησης και οι περιορισμοί.

2. Internet of Things
Το internet of things ώς ιδέα εμφανίστηκε το 1999 απο τον Kevin Ashton στο RFID
journal αλλά ήταν 2005 που επίσημα αυτή η ιδέα έλαβε το όνομα αυτό.
Το αρχικό όραμα του διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things) ή σε
συντομογραφία IoT, σύμφωνα με τον Kevin Ashton, ήταν να παρασχεθεί η δυνατότητα
αποστολής και προώθησης πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με φυσικά αντικείμενα.
Στα τελευταία χρόνια όμως, πολλές από τις αρχιτεκτονικές του IoT που προτάθηκαν,
χρησιμοποιούν τον σημασιολογικό ιστό για να δημοσιεύσουν πληροφορίες στα
κοινωνικά δίκτυα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η υπηρεσία του iPhone που ονομάζεται
Nike + iPod, προκειμένου να καταγραφούν πληροφορίες οι οποίες στη συνέχεια, θα
δημοσιευτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η έννοια IoT, συναντάται με ποικίλους ορισμούς, καθένας από τους οποίους έχει
μια διαφορετική εκδοχή να προσφέρει. Αυτή η ποικιλομορφία πηγάζει από το γεγονός
ότι το IoT αποτελεί ένα συνονθύλευμα πολλών και διαφορετικών τεχνολογιών. Για
παράδειγμα, άλλη εκδοχή έχει κάποιος που ασχολείται με τις ασύρματες επικοινωνίες,
άλλη ένας μηχανικός λογισμικού και άλλη ένας αναλυτής δεδομένων. Γενικά το IoT, θα
μπορούσε να προσδιοριστεί ως μια παγκόσμια δικτυακή υποδομή, η οποία διαθέτει
δυνατότητες αυτορρύθμισης και διαλειτουργικότητας όσων βρίσκονται στο δίκτυο
αυτό. Με πιο απλά λόγια, το IoT αποσκοπεί στην έξυπνη σύνδεση των αντικειμένων
που περιβάλλουν τον άνθρωπο (όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα
κινητά τηλέφωνα, ακόμη και πόλεις ή δρόμοι), με το διαδίκτυο, κατά τρόπο έξυπνο,
λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προδιαγραφές αυτονομίας και ιδιωτικότητας.
Η ευρεία χρήση συσκευών IoT υπόσχεται να μεταμορφώσει πολλές πτυχές του
τρόπου με τον οποίο ζούμε. Για τους καταναλωτές, τα νέα προϊόντα IoT, όπως συσκευές
με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα εξαρτήματα αυτοματισμού στο σπίτι και οι
συσκευές διαχείρισης ενέργειας, μας οδηγούν σε ένα όραμα για το «έξυπνο σπίτι»,
προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Η τεχνολογία IoT
προσφέρει τη δυνατότητα μετασχηματισμού των κλάδων της γεωργίας, της
βιομηχανίας και της παραγωγής και διανομής ενέργειας κάνοντας χρήση των
αυξημένων διαθέσιμων πληροφοριών που συλλέγονται με τη χρήση δικτύων
αισθητήρων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της παραγωγής.
Μέχρι στιγμής, το περιβάλλον που απαρτίζει το IoT εμπεριέχει μεγάλο αριθμό από
αντικείμενά τα οποία χωρίζονται σε δύο τύπους. Την πρώτη κατηγορία αποτελούν
αντικείμενα τα οποία διαθέτουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορητοί υπολογιστές,
tablets και κινητά τηλέφωνα, αποτελούν την πλειοψηφία αυτών, ενώ η άλλη κατηγορία
αντικειμένων αναφέρεται σε μη επαναφορτιζόμενα αντικείμενα και θεωρούνται
στατικά όσον αφορά το κομμάτι της φορητότητας.

Γενικά, οι προδιαγραφές του IoT απαιτούν τα εξής:


Η πρώτη προϋπόθεση αφορά στην κοινή κατανόηση των χρηστών και των
εφαρμογών τους.



Η δεύτερη, αφορά στην αρχιτεκτονική λογισμικού και τα δίκτυα διάχυτων
επικοινωνιών προκειμένου να καλυφθεί η επεξεργασία της συνάφειας των
πληροφοριών.



Τέλος απαιτούνται εργαλεία ανάλυσης τα οποία στοχεύουν στην αυτονομία
και την ευφυή συμπεριφορά.

Πιο ειδικά, το IoT μπορεί να εκφραστεί ώς η επικοινωνία από τον οποιοδήποτε,
προς το οτιδήποτε, στην οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω εφαρμογών οι οποίες
διαθέτουν επίγνωση της συνάφειας της πληροφορίας που μεταφέρουν.

2.1 Προκλήσεις στο Internet of Things
Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια στην προτυποποίηση του IoT αλλά αυτό
αποτελεί μια συνεχή πρόκληση. Οι κυριότερες αιτίες που το καθιστούν τόσο δύσκολο
είναι η φορητότητα, η αξιοπιστία, η επεκτασιμότητα, η διαχείριση διαθεσιμότητας, η
διαλειτουργικότητα, το κόστος και η συγκομιδή ενέργειας. Παρακάτω περιγράφονται
συνοπτικά μια προς μια οι προκλήσεις αυτές σύμφωνα με[1]:
1. Φορητότητα: οι IoT συσκευες, θα πρέπει σε κάποια σενάρια να κινούνται
ελεύθερα στο περιβάλλον και αυτό συνεπώς οδηγεί στην ανάγκη οι συσκευές να
αλλάζουν IP διευθύνσεις, με σκοπό την σύνδεση τους σε δίκτυα τα οποία
βρίσκονται κοντά στην εμβέλεια τους. Έτσι λοιπόν, πρωτόκολλα δρομολόγησης
όπως το RPL πρέπει να ανακατασκευάζουν συνεχώς το DODAG (DirectionOriented Directed Acyclic Graph). Πρόκειται για έναν πίνακα δρομολόγησης ο
οποίος στοχεύει στην δημιουργία διαδρομών οι οποίες υποδυκνύουν στους
αισθητήρες με ποιους πρέπει να μιλήσουν προκειμένου να φτάσουν σε κάποιον
κόμβο. Η διαδικασία αυτή, πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που κάποιος
κόμβος βγαίνει εκτός εμβέλειας ή εισέρχεται σε ένα δίκτυο. Αυτή η διαδικασία
οδηγεί σε μεγάλη αύξηση του overhead, και επιπροσθέτως, η αλλαγή υπηρεσίας
παρόχου μπορεί να προσθέσει μια επιπλέον διαστρωμάτωση στην
πολυπλοκότητα της διαδικασίας αυτής εξαιτίας της διακοπής υπηρεσίας ή της
σύνδεσης σε άλλη γέφυρα.
2. Αξιοπιστία: στις εφαρμογές οι οποίες πρέπει να ανταποκριθούν σε σενάρια
έκτακτης ανάγκης, είναι κρίσιμο να λειτουργεί ένα σύστημα άρτια προκειμένου
να ικανοποιεί πλήρως όλες τις προδιαγραφές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
Συνεπώς, στις IoT εφαρμογές, τα συστήματα θα πρέπει να προσφέρουν υψηλή
αξιοπιστία και να εκτελούν ταχύτατα τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων,

επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. Σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχουν
περιθώρια για λάθη.
3. Επεκτασιμότητα: Όσα εκατομμύρια και τρισεκατομμύρια συσκευές συνδέονται
σε μια IoT εφαρμογή, η επεκτασιμότητα γίνεται όλο και μεγαλύτερη πρόκληση η
οποία χρήζει αντιμετώπισης. Η διαχείριση της κατανομής συσκευών και η
λειτουργικότητα επίσης γίνεται πιο δύσκολη. Επιπροσθέτως τα IoT συστήματα
και εφαρμογές θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να μπορούν συνεχώς να
διαχειρίζονται την ακατάπαυστη είσοδο νέων υπηρεσιών και συσκευών.
Συνεπώς κατά την διαδικασία της σχεδίασης τέτοιων συστημάτων και
εφαρμογών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η συνεχής πρόκληση.
4. Διαθεσιμότητα: Η διαθεσιμότητα των IoT πλατφόρμων πρέπει να εγγυάται τόσο
την διαθεσιμότητα του λογισμικού, όσο και την διαθεσιμότητα του υλικού για
τους χρήστες και τους συνδρομητές των υπηρεσιών τους. Η διαθεσιμότητα
λογισμικού, σημαίνει πως οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους χρήστες ακόμα και
σε περίπτωση εμφάνισης σφαλμάτων. Ενώ η διαθεσιμότητα υλικού, σημαίνει
πως οι ήδη υπάρχουσες συσκευές θα είναι εύκολα προσβάσιμες και συμβατές
με διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τέλος αυτά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε
τόσο μικρές συσκευές και παράλληλα να συμμορφωθούν όσο το δυνατόν
καλύτερα με τις προκλήσεις που περιγράφονται.
5. Διαλειτουργικότητα: Ο όρος αυτός εκφράζει την ανάγκη να υπάρξει ένα μέσο
με το οποίο θα επιτρέπεται η επικοινωνία ετερογενών συσκευών και
πρωτοκόλλων μεταξύ τους, εξαλείφοντας έτσι την μεταξύ τους ασυμβατότητα
λόγω της ετερογένειας. Η πρόκληση αυτή πηγάζει από το ότι μεγάλος αριθμός
των πλατφόρμων που χρησιμοποιούνται στο IoT υλοποιούνται με διαφορετικό
τρόπο. Λαμβάνοντας αυτές τις δύο περιπτώσεις υπόψη βγαίνει το εξής
συμπέρασμα: η διαλειτουργικότητα είναι τόσο ευθύνη των application
developers, όσο και των κατασκευαστών συσκευών και υλικού. Οι δύο αυτές
πλευρές θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε οι υπηρεσίες του IoT να τρέχουν
ομαλά ανεξαρτήτως πλατφόρμας και υλικού.
6. Κόστος και Πολυπλοκότητα: Αν και οι IoT συσκευές όπως αισθητήρες και
έξυπνοι ενεργοποιητές είναι σχετικά φθηνότερες με παλιά, το κόστος
κατασκευής ενός IoT συστήματος παραμένει να είναι οικονομικά δυσπρόσιτο.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μια τόσο πολύπλοκη υλοποίηση απαιτεί
την χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων.
7. Συγκομιδή Ενέργειας: Η συγκομιδή ισχύος για την τροφοδότηση τόσο μικρών
και περιορισμένων σε πόρους συσκευών παραμένει μια πρόκληση. Η ισχύς είναι
ένα σημαντικό θέμα στο IoT μας και οι συσκευές που συνήθως εμπλέκονται
χρειάζεται να λειτουργούν για χρόνια χωρίς να γίνει αλλαγή μπαταριών, και

ενδεχομένως να είναι ενσωματωμένες σε σώμα ή περιβάλλον το οποία καθιστά
δύσκολη την αντικατάσταση τους. Συνεπώς η ανάγκη να βρεθεί μια λύση η
οποία θα μπορούσε να συλλέξει και να αποθηκεύσει ενέργεια εκμεταλλευόμενη
την κινητική ενέργεια ή να μετασχηματίζει άλλες πηγές σε αποθηκεύσιμη
ενέργεια φαίνεται να είναι μια καλή ιδέα. Δυστυχώς όμως προς στιγμήν οι
διαθέσιμοι μετασχηματιστές και συσκευές συλλογής ενέργειας δεν μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες αυτές καθώς και να ενσωματωθούν σε τόσο μικρές
συσκευές.

2.2 Αρχιτεκτονική συστημάτων Internet of Things
Η αρχιτεκτονική των συστημάτων προς υλοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην
εύρυθμη λειτουργία τους και στην επίλυση βασικών προβλημάτων όπως η
επεκτασιμότητα, δρομολόγηση και δικτύωση. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση βασίζεται
σε τρεις διαστάσεις:
1. Πληροφοριακά Συστήματα: τα συστήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν όλα τα
αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα αυτό και συνήθως απαρτίζεται από
αισθητήρες, συσκευές αναγνώρισης και συστήματα ελέγχου.
2. Ανεξάρτητα Δίκτυα: τα οποία συμπεριλαμβάνουν διάφορα χαρακτηριστικά όπως
αυτορρύθμιση, αυτοπροστασία, αυτοπροσαρμογή και αυτοβελτιστοποίηση.
3. Ευφυής Εφαρμογές: οι οποίες διαθέτουν έξυπνη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το
διαδίκτυο. Η ευφυής αυτή συμπεριφορά μπορεί να αφορά τον ευφυή έλεγχο,
μεθόδους ανταλλαγής δεδομένων μέσω των αντικειμένων που βρίσκονται εντός του
δικτύου και επεξεργασία δεδομένων.

Γενικά όλες οι εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με το IoT μπορούν να ταξινομηθούν
σύμφωνα με τις τρεις αυτές διαστάσεις. Με την πάροδο του χρόνου όμως
δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σημείο τομής
μεταξύ των διαστάσεων αυτών, ο χώρος αυτός είναι η υποδομή του IoT η οποία
στοχεύει στο να στηρίξει τα συστήματα αυτά προκειμένου να μπορέσουν να
εξυπηρετηθούν τα ειδικά αντικείμενα τα οποία προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, όπως
η αναγνώριση τοποθεσίας εμπορευμάτων, αναγνώριση γεωγραφικής τοποθεσίας αλλά
και προστασία δεδομένων Σχήμα 1.
Μια πιο γενική εικόνα η οποία περιγράφει την αρχιτεκτονική ενός IoT συστήματος
είναι η παρακάτω σύμφωνα με [3]:
● Perception Layer (Επίπεδο Αντίληψης): Οι βασικές λειτουργίες αυτού του
επιπέδου αφορούν την αναγνώριση αντικειμένων και την συλλογή
πληροφοριών. Αποτελείται από , αισθητήρες, ενεργοποιητές, RFID ετικέτες,
συσκευές εγγραφής/ανάγνωσης RFID και συσκευές απεικόνισης πληροφορίας
(όπως PDA, Tablet PC, κινητά τηλέφωνα, κτλ.)

● Network Layer (Επίπεδο Δικτύωσης): Ο βασικός σκοπός αυτού του επιπέδου
είναι η μεταφορά πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται από το Επίπεδο
Αντίληψης. Τα δομικά στοιχεία αυτού του επιπέδου είναι, ασύρματα δίκτυα,
ενσύρματα δίκτυα, Διαδίκτυο, συστήματα διαχείρισης δικτύων.
● Application Layer (Επίπεδο Εφαρμογής): Το επίπεδο αυτό έχεις ως κύριες
ευθύνες την ανίχνευση γεγονότων, ευφυής λύσεις και την εκτέλεση λειτουργιών
που αφορούν τους χρήστες του συστήματος ή της εφαρμογής.

2.3 Διαφορές μεταξύ του IoT και των παραδοσιακών δικτύων
To ΙοΤ μπορεί να θεωρηθεί μια επέκταση των δικτύων επικοινωνίας μέσω Internet,
παρόλα αυτά διαφέρει από τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων (Wireless Sensor
Networks), τα δίκτυα των ανθρώπων (internet of people) αλλά και από τα παραδοσιακά
δίκτυα. Μια εξίσωση αρχικά περιέγραφει το διαδίκτυο των πραγμάτων ώς “IoT
environment = Internet + WSN”, αν και αυτή η διατύπωση συναντάται συχνά για να
περιγράψει ένα IoT σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 1 αυτή η διατύπωση
είναι εσφαλμένη για δύο βασικούς λόγους:
Πρώτον, το IoT δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί το Internet για να
απευθύνεται στα αντικείμενα, διότι το ΙοΤ από την φύση του έχει ανάγκη να
χρησιμοποιεί ελαφριά πρωτόκολλα (lightweight), συνεπώς το TCP/IP πρωτόκολλο δεν
είναι κατάλληλο εξαιτίας της πολυπλοκότητας του όταν χρειαστεί αυτό να συνεργαστεί
με διάφορα ευφυή αντικείμενα. Δεύτερον ένα περιβάλλον IoT κυρίως βασίζεται στα
διασυνδεδεμένα ευφυή αντικείμενα του, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα τα
οποία λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτή λοιπόν, είναι η ειδοποιός
διαφορά των IoT δικτύων από τα παραδοσιακά δίκτυα, σε καμία περίπτωση δεν
πρόκειται για μια απλή επέκταση του διαδικτύου (Internet). Επίσης, η συμπεριφορά
του IoT εξαρτάται από την δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων [4], με βάση
λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα, η παραπάνω εξίσωση θα έπρεπε να διορθωθεί και να
εκφραστεί ώς: “IoT= Internet + WSN+ Smart Items surrounded by Intelligent
environment”.
Εν κατακλείδι, το IoT υποστηρίζει σειρά από εύχρηστα χαρακτηριστικά όπως η
διαλειτουργικότητα, η αυτορρύθμιση, η αυτοπροσαρμογή και η αυτοπροστασία. Το
ευφυές περιβάλλον είναι το μέσο το οποίο εξασφαλίζει την παρουσία έστω και στον
ελάχιστο βαθμό των προαναφερθέντων στοιχείων εντός του δικτύου.

Σχήμα 1: Οι τρεις διαστάσεις του ΙοΤ [4]

Πίνακας 1. Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ IoT, Internet και WSN [2]
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2.4 IoT Οικοσυστήματα
Οι διαδικτυακές ανάγκες σε ένα IoT οικοσύστημα σύμφωνα με το Σχήμα 2[1],
αποτελείται από ένα μοντέλο επτά επιπέδων: market, acquisition, interconnection,
integration, analysis, applications και services. Στο τελευταίο επίπεδο, το οποίο
βρίσκεται στον πάτο, το επίπεδο αγοράς (market) ή αλλιώς πεδίο εφαρμογής
(application domain), μπορεί να είναι ένας έξυπνος πίνακας ηλεκτρολογικού δικτύου
(smart grid), ένα έξυπνο σπίτι ή εφαρμογές έξυπνης υγείας, κτλ. Το δεύτερο επίπεδο,
απαρτίζεται από τους αισθητήρες και τις έξυπνες συσκευές και θεωρείται ο πυρήνας
εφαρμογής (application core). Ο τύπος των αισθητήρων και η κατανομή τους ποικίλει
και εξαρτάται από τις προδιαγραφές της εκάστοτε εφαρμογής. Για παράδειγμα οι
αισθητήρες μπορεί να είναι θερμοκρασίας, υγρασίας, μετρητές κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος, ή και κάμερες. Στο τρίτο επίπεδο, συναντάται ή έννοια της
διασυνδεσιμότητας η οποία δίνει την δυνατότητα να ληφθούν ή αποσταλούν τα
δεδομένα αισθητήρων σε κάποιο κέντρο δεδομένων ή στο cloud. Εκεί λοιπόν, τα
δεδομένα συνδυάζονται με διαφόρων άλλων πηγών όπως για παράδειγμα, γεωγραφικά
δεδομένα, δεδομένα πληθυσμού, ή και οικονομικά δεδομένα. Στην συνέχεια αυτά τα
δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης
δεδομένων. Στο επόμενο βήμα, χρειάζεται ένα νέο επίπεδο εφαρμογής και λογισμικό
επικοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση κατανεμημένων εφαρμογών ευρείας
κλίμακας. Τέτοια παραδείγματα εμπεριέχουν software defined networks (SDN), service
oriented architecture (SOA), κτλ. Τέλος, στην κορυφή, βρίσκεται το επίπεδο το οποίο
αποτελείται από υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως, διαχείριση ενέργειας,
διαχείριση υγείας, εκπαίδευση, μεταφορές, κτλ. Τα δύο κάθετα επίπεδα αφορούν την
ασφάλεια και την διαχείριση διότι κάθε ένα από αυτά τα 7 επίπεδα θέλει
εξατομικευμένα υλοποίηση ασφάλειας και διαχείρισης.

Σχήμα 2: IoT Οικοσύστημα

2.5 Ανάγκες του IoT στις Τεχνολογίες Επικοινωνίας
Στο IoT οι τεχνολογίες επικοινωνίας θα πρέπει να παρέχουν συνεχή επικοινωνία
δίχως διακοπές και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο από οπουδήποτε, την
οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε ταχύτητα και εύρος ζώνης. Γενικά, δεν θα
πρέπει να υπάρχει αισθητή κάποια διαφορά μεταξύ των επικοινωνιών εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει απεριόριστη εμβέλεια, μηδενικές
καθυστερήσεις, και απεριόριστη διεκπεραιωτικότητα. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί πως η λύση που θα εφαρμοστεί θα είναι χαμηλή σε κόστος και θα είναι
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία
της ιδιωτικότητας.[3]

2.6 Οφέλη των Μοντέλων Επικοινωνίας ΙοΤ
Τα τέσσερα βασικά μοντέλα επικοινωνίας παρουσιάζουν τις βασικές στρατηγικές
σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιείται η επικοινωνία με τις IoT
συσκευές. Εκτός από ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, η χρήση αυτών των μοντέλων
επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τη «φύση» των συσκευών IoT που είναι
συνδεδεμένες στο δίκτυο. Στην περίπτωση του μοντέλου Device to Gateway,
πρωταρχικό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να ξεπερνά τα προβλήματα
συνδεσιμότητας των IoT συσκευών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ανοιχτά
πρότυπα και η διαλειτουργικότητα των συσκευών αποτελούν βασικούς παράγοντες για
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διαδικτυακών IoT συστημάτων.
Τα παραπάνω μοντέλα επικοινωνίας συμβάλλουν στην απεικόνιση της δυνατότητας
των δικτυακών συσκευών να προσθέτουν αξία στον τελικό χρήστη. Επιτρέποντας στο
χρήστη να επιτύχει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε μια συσκευή IoT και τα
δεδομένα της, ενισχύεται η συνολική αξία της συσκευής. Για παράδειγμα, σε τρία από
τα τέσσερα μοντέλα επικοινωνίας, οι συσκευές τελικά συνδέονται με υπηρεσίες
ανάλυσης δεδομένων σε ένα περιβάλλον cloud. Δημιουργώντας κανάλια επικοινωνίας
δεδομένων στο cloud, οι χρήστες και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διαχειρίζονται
πιο εύκολα τα συγκεντρωμένα δεδομένα, τις αναλύσεις μεγάλων δεδομένων (big data
analytics), την οπτικοποίηση δεδομένων (data visualization) και τις τεχνολογίες
ανάλυσης πρόβλεψης (predictive analytics technologies) για να αποκομίσουν
περισσότερη αξία από τα IoT δεδομένα συγκριτικά με τις παραδοσιακές εφαρμογές
βάσεων δεδομένων. Τελικά, οι αποτελεσματικές αρχιτεκτονικές επικοινωνίας
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για τον τελικό χρήστη και δημιουργούν νέους
τρόπους χρήσης των πληροφοριών. Ωστόσο, αυτά τα οφέλη από το δίκτυο απαιτούν και
κάποιους συμβιβασμούς. [4]

2.7 Υποστηρικτικές τεχνολογίες του ΙοΤ
Το IoT είναι μια παγκόσμια καινοτομία για την κοινωνία της πληροφορίας, η οποία
επιτρέπει την παροχή προηγμένων υπηρεσιών από αντικείμενα-μηχανές (φυσικά και
εικονικά) διασυνδεδεμένων, μέσω του διαδικτύου, και βασίζεται σε υπάρχουσες και
εξελισσόμενες διαλειτουργικές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Με το IoT
η επικοινωνία επεκτείνεται, μέσω του Διαδικτύου, σε όλα τα πράγματα που μας
περιβάλλουν. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων είναι πολύ περισσότερο από επικοινωνία
μεταξύ μηχανών (Μ2Μ), ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων, 2G / 3G / 4G, GSM, GPRS,
RFID, WI-FI, GPS, μικροελεγκτών, μικροεπεξεργαστών κλπ. Αυτές είναι οι
υποστηρικτικές τεχνολογίες, που καθιστούν δυνατές τις εφαρμογές του «Διαδικτύου
των πραγμάτων».
Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες του ΙοΤ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις
κατηγορίες: (1) τεχνολογίες που επιτρέπουν στα «πράγματα» να αποκτούν συναφείς
πληροφορίες, (2) τεχνολογίες που επιτρέπουν στα «πράγματα» να επεξεργάζονται
συναφείς πληροφορίες και (3) τεχνολογίες που παρέχουν ασφάλεια και προστασία της
ιδιωτικής ζωής. Οι δύο πρώτες κατηγορίες μπορούν να εννοηθούν ως λειτουργικές
δομικές μονάδες, που απαιτούν τη δημιουργία «νοημοσύνης» στα «πράγματα»,
χαρακτηριστικό που διαφοροποιείτο IoT από το συνηθισμένο Διαδίκτυο. Η τρίτη
κατηγορία είναι ουσιαστική απαίτηση όλων των χρηστών του ΙοΤ και η έλλειψή της θα
οδηγήσει σε σημαντική μείωση της διείσδυσης του IoT
Το ΙοΤ είναι ένα μείγμα διαφορετικών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού. Παρέχει
λύσεις βασισμένες στην ολοκλήρωση, τόσο της τεχνολογίας των πληροφοριών, που
αναφέρεται στο υλικό και στο λογισμικό, για την αποθήκευση, ανάκτηση και
επεξεργασία δεδομένων, όσο και της τεχνολογίας των επικοινωνιών, που περιλαμβάνει
ηλεκτρονικά συστήματα, για την επικοινωνία ατόμων ή ομάδων. [5]
Υπάρχει ένας ετερογενής συνδυασμός τεχνολογιών επικοινωνίας, οι οποίες πρέπει
να προσαρμοστούν, για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις των εφαρμογών του ΙοΤ,
όπως η ενεργειακή απόδοση, η ταχύτητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Στο πλαίσιο
αυτό, είναι πιθανό ότι το επίπεδο της ποικιλομορφίας θα κλιμακωθεί σε μια σειρά
διαχειρίσιμων τεχνολογιών συνδεσιμότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
εφαρμογών ΙοΤ. Ήδη κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες υιοθετούνται από την αγορά,
έχουν αποδειχθεί λειτουργικές και υποστηρίζονται από ισχυρή τεχνολογία.
Παραδείγματα προτύπων σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνουν ενσύρματες και
ασύρματες τεχνολογίες, όπως Ethernet, WI-FI, Bluetooth, ZigBee, GSM και GPRS.

2.8 Πρότυπα Συνδεσιμότητας του IoT
Οι τεχνολογίες συνδεσιμότητας πρέπει να παρέχουν την υποδομή για τη σύνδεση
των έξυπνων συσκευών (τους κόμβους αισθητήρων). Οι κόμβοι αισθητήρων IoT θα
πρέπει να λειτουργούν κανονικά υπό αυστηρές προδιαγραφές σχεδιασμού,

συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και της λειτουργίας σε
θορυβώδες περιβάλλον. Διαφορετικές τεχνολογίες λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων
μεταξύ μερικών MHz έως δεκάδων GHz. Οι ζώνες συχνοτήτων καθορίζονται από
τοπικούς και διεθνείς επίσημους ρυθμιστές. Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού για
κάθε τεχνολογία έχουν βελτιωθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, ένα
βραχιόλι γυμναστικής χρειάζεται μόνο χαμηλή ενέργεια και μικρή απόσταση και έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Bluetooth ως πρότυπο μικρής εμβέλειας και
χαμηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Για το έξυπνο σπίτι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οσυνδυασμός ZigBee, Wi-Fi και άλλες υποσχόμενες λύσεις. Όλες αυτές
οι εφαρμογές χρειάζονται συγκεκριμένο σχεδιασμό υλικού και εφαρμογές λογισμικού
για την ενσωμάτωση ποικίλλων ασυρμάτωνπρωτοκόλλων σε "πράγματα" [6]

Μια ευρεία ποικιλία προτύπων συνδεσιμότητας IoT είναι ήδη διαθέσιμη στην
αγορά του IoT. Γενικά, τα πρότυπα ποικίλλουν στις τεχνικές τους προδιαγραφές, οι
οποίες καθορίζουν τις ειδικές περιπτώσεις χρήσης IoT, που μπορούν να
εξυπηρετηθούν. Ορισμένες από αυτές τις προδιαγραφές είναι:


Συχνότητα Λειτουργίας (Frequency)



Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (ρυθμοί μετάδοσης) (Max data
throughput (datarates) )



Καθυστέρηση (Latency)



Διάρκεια ζωής μπαταρίας στις μονάδες σύνδεσης (Battery life in connectivity
modules)



Κόστος κατασκευής των μονάδων σύνδεσης (Manufacturing costs of connectivity
modules)



Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης δεδομένων (Maximum data range)



Κάλυψη (Coverage)



Κινητικότητα (Mobility)



Ασφάλεια (Security)



Επεκτασιμότητα (Scalability)



Ευστάθεια (Robustness)

Η διασύνδεση του φάσματος των διαθέσιμων μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων για
ασύρματα δίκτυα IoT είναι αρκετά περιορισμένη. Εξαιρουμένου του NFC, υπάρχουν
τέσσερις ζώνες, που είναι ευρέως διαθέσιμες (αν και όχι σε κάθε χώρα) και
χρησιμοποιούνται από πρωτόκολλα ασυρμάτων δικτύων: 433MHz, 868 MHz, 900MHz
και 2.4GHz. Το τελευταίο μοιράζεται σε πρωτόκολλα όπως το IEEE 802.11 Wi-Fi και
Bluetooth. Μεταξύ αυτών των τεσσάρων ζωνών, υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα
(συμπεριλαμβανομένων πολλών ιδιόκτητων).

Οι λύσεις συνδεσιμότητας για το IoT μπορούν να δομηθούν σε δύο κατηγορίες, τις
ασύρματες και τις ενσύρματες λύσεις. Από αυτές τις δύο κύριες επιλογές, οι ασύρματες
λύσεις μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε πρότυπα σύνδεσης μεγάλης και μικρής
εμβέλειας. Οι λύσεις συνδεσιμότητας μεγάλης εμβέλειας γνωστές ως LPWAN (Low
Power Wide Area Networks), εκτός των γνωστών προτύπων της κυψελοειδούς
τηλεφωνίας, μπορούν στη συνέχεια να υποδιαιρεθούν σε πρότυπα με άδεια και χωρίς
άδεια.
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία επικοινωνίας που παρουσιάζει μέτριο ρυθμό
μεταφοράς δεδομένων για εφαρμογές μικρής εμβέλειας, με κύριο χαρακτηριστικό τη
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Το Bluetooth Low Energy και το Bluetooth είναι δύο
τύποι πρωτοκόλλου, τα οποία παρέχουν συνδεσιμότητα IP, για να υποστηρίξουν
εφαρμογές IoT.
Αποτελεί μια τεχνολογία επικοινωνιών μικρής εμβέλειας, πολύ σημαντική στον
τομέα της πληροφορικής και σε πολλές αγορές καταναλωτικών προϊόντων. Σε πολλές
περιπτώσεις αναμένεται να είναι το κλειδί, για τα ειδικά προϊόντα που φοριούνται, αν
και μπορεί να συνδέεται με το IoT, μέσω ενός smartphone. Το νέο Bluetooth LowEnergy (BLE) ή το Bluetooth Smart είναι ένα σημαντικό πρωτόκολλο για εφαρμογές IoT,
γιατί, παρόλο που προσφέρει παρόμοια εμβέλεια με το Bluetooth, έχει σχεδιαστεί για
να προσφέρει σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Δεν είναι πραγματικά
σχεδιασμένο για μεταφορά αρχείων, αλλά για μετάδοση μικρών πακέτων δεδομένων.
Έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με πολλές ανταγωνιστικές τεχνολογίες,
δεδομένης της εκτεταμένης ενσωμάτωσής του στα smartphones και σε πολλές άλλες
κινητές συσκευές.
Οι συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργίες Bluetooth Smart, ενσωματώνουν την
προδιαγραφή Bluetooth Core Specification Version 4.0, που συνδυάζει βασικό ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων και κατανάλωση χαμηλής ενέργειας για έναν πομποδέκτη RF.
Το ZigBee τρέχει κυρίως στα 2.4GHz και επιπλέον στα 868MHz στην Ευρώπη
και915MHz στην Αμερική και Αυστραλία και 784 MHz στην Κίνα. Η χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας του ZigBee περιορίζει τις αποστάσεις μετάδοσης από 10έως 100 μέτρα
ανάλογα με την ισχύ εξόδου και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές χαμηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, που
απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ασφαλεία δικτύου.
Το ZigBee έχει μια μεγάλη εγκαταστημένη βάση λειτουργίας, παραδοσιακά
περισσότερο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το ZigBee pροσφέρει λειτουργία χαμηλής
ισχύος, υψηλή ασφάλεια, ευστάθεια, υψηλή επεκτασιμότητα με υψηλό αριθμό κόμβων
και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί ασύρματα δίκτυα ελέγχου και αισθητήρων σε
εφαρμογές M2M και IoT.

3. Μέθοδος
Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν για το IoT, το υλοποιημένο κύκλωμα
κατασκευάστηκε ακολουθώντας κάποιες από τις βασικές προδιαγραφές του IoT. Το
σύστημα υλοποιήθηκε ως εξής:
ΥΛΙΚΟ:


ESP-WROOM-32



Raspberry Pi 3 model B plus Rev 1.3



Gravity I2C BMP280 Barometer Sensor SKU SEN0226


Εικόνες Υλικού:

Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Πίεσης - Dfrobot BMP280 SEN0226
https://www.hellasdigital.gr/images/detailed/13/gravity-i2c-bmp280-barometer-sensor.jpg

ESP32-Nodemcu-32s
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Female to Male Jumper Wires

Power Supply for ESP32- 5V 1A

Power Supply for Raspberry Pi - 5V 2.5 A

Raspberry Pi 3 model B + Rev1.2

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:


Python 3.7



C++



bash



Thingspeak



BlueZ v5.50



Arduino IDE v1.8.12



Nano Text Editor



PuTTY



Advanced IP Scanner

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 Bluetooth Low Energy


WiFi 802.11

ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ:

Εικόνες:
ESP-WROOM-32: Εικ1
Raspberry Pi 3: Εικ2
Thingspeak: Εικ3
BMP280: Εικ4
Σχήμα 1 - Διάταξη Κυκλώματος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Η αρχιτεκτονική του κυκλώματος εμπεριέχει έναν ασύρματο κόμβο αισθητήρα
(wireless sensor node) ο οποίος αποτελείται από τον Nodemcu-32s και τον αισθητήρα
θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης. Ο ασύρματος κόμβος, στέλνει τα δεδομένα
στην συσκευή πύλη (gateway device) η οποία επιτρέπει την επικοινωνία του κόμβου με
το διαδίκτυο. Η συσκευή πύλη είναι το Raspberry Pi το οποίο στην υλοποίηση αυτή
εκτός από gateway device έχει και τον ρόλο του edge device, δηλαδή μια συσκευή η
οποία είναι επιφορτισμένη με την λήψη και επεξεργασία των δεδομένων πριν αυτά
προωθηθούν από αυτήν στο cloud. Στην περίπτωση αυτή, το cloud είναι η πλατφόρμα
του Thingspeak.

Σχήμα 2 - Αρχιτεκτονική του Κυκλώματος

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Επικοινωνία
Το κύκλωμα αυτό υλοποιήθηκε συνδυάζοντας δύο διαφορετικά πρωτόκολλα
επικοινωνίας, το BLE (Bluetooth Low Energy) και το 802.11 (WiFi).
Το BLE επιλέχθηκε διότι είναι ένα από τα δύο πρωτόκολλα που διαθέτει ο ESP32.
Επιπλέον το BLE είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποία έχει χαμηλή κατανάλωση
ισχύος καθιστώντας το έτσι ιδανικό για την παρούσα εφαρμογή. Αντιθέτως, το 802.11
ναι μεν έχει μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά είναι πολύ πιο ενεργοβόρο σε σχέση με το BLE.
Τέλος, το BLE προσφέρει την δυνατότητα του mesh networking, δηλαδή την δυνατότητα
υλοποίησης ενός δικτύου μεγάλης κλίμακας το οποίο επιτρέπει την δυνατότητα
επικοινωνίας many to many δεδομένου το οτι οι συσκευες εντός του υποστηρίζουν το
BLE. Αυτό συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διαλειτουργικότητας, επεκτασιμότητας
καθώς και της κατανάλωσης ισχύος μιας και όπως προαναφέρθηκε το BLE είναι ένα
Low Energy πρωτόκολλο. Σύμφωνα με [5] το BLE είναι 30% πιο οικονομικό στην
κατανάλωση ενέργειας έναντι του WiFi.
Παρακάτω στην Εικ5 γίνεται η σύγκριση μεταξύ των ZigBee, BLE και WiFi .

Εικ5.
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/66f44e31fbf91aa1bb60559ed824c791e7cd922a/3TableI-1.png

Wireless Node Sensor
Ο κώδικας για την υλοποίηση του ασύρματου κόμβου γράφτηκε στην γλώσσα C++
στο περιβάλλον ανάπτυξης Arduino IDE, και βασίστηκε στα παραδείγματα που
παρέχονται εντός του Arduino IDE των οποίον τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν στον
Neil Kolban.

Ο ασύρματος κόμβος χρησιμοποιεί το Bluetooth Low Energy και λειτουργεί ως
πελάτης (client) ο οποίος επικοινωνεί με μια υπηρεσία (service) την οποία παρέχει ο
Bluetooth εξυπηρετητής (server). Η υπηρεσία αυτή διαθέτει ένα χαρακτηριστικό
(characteristic), το οποίο διαθέτει την ιδιότητα (property) τύπου write, που σημαίνει ότι
όταν ένας πελάτης μπορεί συνδεθεί στην υπηρεσία του Bluetooth εξυπηρετητή και
μπορεί να στείλει δεδομένα χάρις το δικαίωμα τύπου write που παρέχει η υπηρεσία
αυτή. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποστολή των δεδομένων από
τον ασύρματο κόμβο προς τον εξυπηρετητή.

Setup:
Προγραμματίζοντας στο Arduino IDE:

Βήμα 1: Εκκίνηση του Arduino IDE

Βήμα 2: Δημιουργία νέου project, click στο File

Βήμα 2.1: click στο new

Βήμα 3: Εφόσον όλες οι κινήσεις εκτελέστηκαν επιτυχώς τότε το παρακάτω
παράθυρο θα εμφανιστεί, εντός του ο χρήστης είναι έτοιμος να γράψει τον κώδικα που
επιθυμεί.

Εγκατάσταση βιβλιοθήκης για την χρήσης συσκευών τύπου ESP32:

Βήμα 1: click στο File

Βήμα 2: click στο preferences

Βήμα 3: εισαγωγή του URL για λήψη της απαραίτητης βιβλιοθήκης για επικοινωνία
με τον ESP32

Βήμα 4: click στο OK

Βήμα 5: click στο Tools

Βήμα 6: click στο board και μετά στο board manager

Βήμα 7: πληκτρολόγηση του ονόματος της βιβλιοθήκης και click στο Install

Εισαγωγή της βιβλιοθήκης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας και πίεσης BMP280:

Βήμα 1: click στο Tools και μετά στο Manage Libraries

Βήμα 2: Πληκτρολόγηση του ονόματος της βιβλιοθήκης και μετά click στο Install,
καλό είναι να γίνει click στο σχετικό μήνυμα το οποία ζητά άδεια να εγκατασταθούν τα
απαραίτητα dependencies σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτή η επιλογή.

Σύνδεση του ESP32 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή:

Βήμα 1: Ο προγραμματιστής πρέπει να συνδέσει το βύσμα USB του καλωδίου USBmicro USB σε μια διαθέσιμη USB θύρα του υπολογιστή του το βύσμα micro-USB στο
σημείο αυτό του ESP32
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Ρύθμιση Σειριακής επικοινωνίας για τον ESP32:

Βήμα 1: Επιλογή του Port για την σειριακή επικοινωνία:

Ρύθμιση του baud rate για την σειριακή επικοινωνία:

Φόρτωση του κώδικα στον ESP32:
Εφόσων ακολουθήθηκαν οι παραπάνω οδηγίες, ο κώδικας είναι έτοιμος για
φόρτωση.

Βήμα 1: Αφου συγγράφηκε ο κώδικας και δεν έχει σφάλματα ο προγραμματιστής
πρέπει να κάνει click στο upload

Βήμα 2: Αφού πατήσει στο upload πρέπει αμέσως να κρατήσει πατημένο το κουμπί
boot του ESP32 μέχρι να δει το μυνημα Upload Done στο Arduino IDE :
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Εκτέλεση του κώδικα απο τον ESP32:

Βήμα 1: Για να εκτελεστεί ο κώδικας που φορτώθηκε στον ESP32 ο
προγραμματιστής πρέπει να πατήσει το κουμπί EN του ESP32
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Συνδεσμολογία ESP32 με BMP280:

https://www.hellasdigital.gr/images/detailed/13/gravity-i2c-bmp280-barometer-sensor.jpg

Ανάλυση Λογικής του Κώδικα του Wireless Node Sensor
Δήλωση μοναδικού αναγνωριστικού για την υπηρεσία και το χαρακτηριστικό της
static BLEUUID serviceUUID("6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e");
static BLEUUID
charUUID("6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e");

Δήλωση της κλάσης MyClientCallback μέσω της οποίας δημιουργείται η δυνατότητα
σύνδεσης και αποσύνδεσης του Client απο τον server, μέσα σε αυτήν την κλάση υπάρχουν δύο
μέθοδοι τύπου setters, οι οποίες λαμβάνουν ώς όρισμα ένα αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό
είναι ο client και έτσι μπορεί να θέτετε το attribute connected του αντικειμένου σε true η false.
class MyClientCallback : public BLEClientCallbacks {
void onConnect(BLEClient* pclient) {
}
void onDisconnect(BLEClient* pclient) {
connected = false;
Serial.println("onDisconnect");
}
};

Δημιουργία μεθόδου για την σύνδεση σε Bluetooth server:
bool connectToServer() {
Serial.print("Forming a connection to ");
Serial.println(myDevice->getAddress().toString().c_str());
BLEClient* pClient = BLEDevice::createClient();
Serial.println(" - Created client");
pClient->setClientCallbacks(new MyClientCallback());
// Connect to the remote BLE Server.
pClient->connect(myDevice);// if you pass BLEAdvertisedDevice instead of
address, it will be recognized type of peer device address (public or
private)
Serial.println(" - Connected to server");
// Obtain a reference to the service we are after in the remote BLE
server.
BLERemoteService* pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
if (pRemoteService == nullptr) {
Serial.print("Failed to find our service UUID: ");
Serial.println(serviceUUID.toString().c_str());
pClient->disconnect();
return false;
}
Serial.println(" - Found our service");
// Obtain a reference to the characteristic in the service of the remote
BLE server.
pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charUUID);
if (pRemoteCharacteristic == nullptr) {
Serial.print("Failed to find our characteristic UUID: ");
Serial.println(charUUID.toString().c_str());
pClient->disconnect();
return false;
}
Serial.println(" - Found our characteristic");
// Read the value of the characteristic.
if(pRemoteCharacteristic->canRead()) {
std::string value = pRemoteCharacteristic->readValue();
Serial.print("The characteristic value was: ");
Serial.println(value.c_str());
}
if(pRemoteCharacteristic->canNotify())

pRemoteCharacteristic->registerForNotify(notifyCallback);
connected = true;
return true;
}

Δημιουργία κλάσης η οποία διαχειρίζεται την αναμετάδοση διαφήμισης ενός server, ο
server διαφημίζει (advertises) την υπηρεσία του προκειμένου οι πελάτες να ενημερωθούν πως
υπάρχει διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε περίπτωση
που επιθυμούν να συνδεθούν.
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
/* Called for each advertising BLE server.*/
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
Serial.print("BLE Advertised Device found: ");
Serial.println(advertisedDevice.toString().c_str());
// We have found a device, let us now see if it contains the service we
are looking for.
if
(advertisedDevice.haveServiceUUID()
&&
advertisedDevice.isAdvertisingService(serviceUUID)) {
BLEDevice::getScan()->stop();
myDevice = new BLEAdvertisedDevice(advertisedDevice);
doConnect = true;
doScan = true;
} // Found our server
}
// onResult
};
// MyAdvertisedDeviceCallbacks

Παραπάνω καλύφτηκε το κομμάτι της διασύνδεσης με τον διακομιστή, εκκρεμεί το κομμάτι
της διασύνδεσης του αισθητήρα με τον ESP32 και ο τρόπος που γίνεται εφικτή η
δειγματοληψία.

Δήλωση αντικειμένου της κλάσης Adafruit_BMP280:
Adafruit_BMP280 bmp;

Στην συνέχεια γίνεται η δήλωση δύο δεικτών τύπου Adafruit Sensor οι οποίοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στις μεθόδους getTemperature() και getPressure() του αντικειμένου της
κλάσης Adafruit_BMP280 bmp με σκοπό την δειγματοληψία του αισθητήρα που συνδεθηκε
στον ESP32:
Adafruit_Sensor *bmp_temp = bmp.getTemperatureSensor();
Adafruit_Sensor *bmp_pressure = bmp.getPressureSensor();

Στο επόμενο βήμα γίνεται η δήλωση δύο συμβάντων (events) τα οποία αφορούν την λήψη
θερμοκρασίας και πίεσης καταφέρνοντας έτσι να ληφθούν οι τιμές θερμοκρασίας και πίεσης
που έχει λάβει ο αισθητήρας.
sensors_event_t temp_event, pressure_event;
bmp_temp->getEvent(&temp_event);
bmp_pressure->getEvent(&pressure_event);

Τέλος αποστέλλονται τα δεδομένα μέσω της υπηρεσίας χάρις το δικαίωμα εγγραφής (write)
που παρέχεται από χαρακτηριστικό (characteristic) της υπηρεσίας και ο ESP32 θα μπει για 20
λεπτά σε αναμονή:
String sensorData = "t" + String(temp_event.temperature) +"p" +
String(pressure_event.pressure);
pRemoteCharacteristic->writeValue(sensorData.c_str(),
sensorData.length());
Serial.println("Setting new characteristic value to \"" + sensorData +
"\"");
delay(1200000);

Η μορφή των δεδομένων που μεταδίδονται είναι σκόπιμα σε αυτή την μορφή και ο
λόγος θα αναλυθεί στο κομμάτι του διακομιστή.

Gateway / Edge Device
Ο κώδικας για τον διακομιστή γράφτηκε στην γλώσσα προγραμματισμού Python 3.7 και
χρησιμοποιεί τα παραδείγματα της βιβλιοθήκης BlueZ 5.50. Η συσκευή αυτή είναι ο
διακομιστής του κυκλώματος. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει προγραμματιστεί για να
λειτουργεί ως Bluetooth Low Energy GATT (Generic Attribute Profile) server ο οποίος
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ATT (Attribute Protocol) μέσω του οποίο μπορούν να
υλοποιηθούν υπηρεσίες Bluetooth. Εν συντομία αυτά είναι τα καθήκοντα της
συσκευής:
●

Server

●

Gateway device

●

Edge device

Και αυτές οι λειτουργίες της:
●

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth service

●

Επεξεργασία δεδομένων

●

Προώθηση δεδομένων μέσω POST requests στο cloud (Thingspeak)

Setup

Βήμα 1: σύνδεση του Raspberry Pi με ethernet καλώδιο σε router
Βήμα 2: σύνδεση του υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο όπου είναι συνδεδεμένο και το
Raspberry pi
Βήμα 3: εκτέλεση της εντολής ipconfig στην γραμμή εντολών για να βρεθεί το εύρος
των διαθέσιμων IP διευθύνσεων του συνδεδεμένου δικτύου
Βήμα 4: άνοιγμα του Advanced IP Scanner και εισαγωγή του εύρους διευθύνσεων του
δικτύου

Ο παρακάτω κώδικας εμπεριέχει τα σημεία κλειδιά της υλοποίησης:

Βήμα 5: Εντοπισμός της IP διεύθυνσης του Raspberry Pi

SSH Connection:

Βήμα 1: Εκκίνηση της εφαρμογής PuTTY και εισαγωγή της IP διεύθυνσης του Raspberry
Pi με σκοπό την δημιουργία μια σύνδεσης μέσω του πρωτοκόλλου SSH

Βήμα 2: Είσοδος των διαπιστευτηρίων (credentials) username και password

Configuration για αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο:

Βήμα 1: είσοδος στις ρυθμίσεις:

Βήμα 2: Πλοήγηση στις ρυθμίσεις δικτύου

Βήμα 3: Επιλογή ρυθμίσεων WiFi

Βήμα 4: Καταχώρηση του SSID του δικτύου

Βήμα 5: Καταχώρηση του κωδικού δικτύου

Βήμα 6: Καταχώρηση ρύθμισης

Ενημέρωση συσκευής:

Βήμα 1: Εκτέλεση της εντολής apt-get update

Βήμα 2: Εκτέλεση της εντολής apt-get upgrade, πρέπει να δοθεί το ‘y’ για εκτελεστεί η
εντολή,
Αυτή η εντολή συνήθως παίρνει αρκετό χρόνο.

Έλεγχος της έκδοσης του bluetoothctl:

Βήμα 1: Η έκδοση που χρειάζεται είναι η 5.50, παρακάτω φαίνεται πως είναι ήδη
ενημερωμένο το Raspberry

Περίπτωση που βρίσκεται σε πιο παλιά έκδοση:
source: https://scribles.net/updating-bluez-on-raspberry-pi-from-5-43-to-5-50/

Βήμα 1: Install Dependencies
1.

sudo apt-get update

2.
sudo apt-get install libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev
libreadline-dev -y

Εγκατάσταση της BlueZ:
Βήμα 1: Install BlueZ
1.
wget www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.50.tar.xz
2.
tar xvf bluez-5.50.tar.xz && cd bluez-5.50
3.
./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --sysconfdir=/etc -localstatedir=/var --enable-experimental
4.
make -j4
# Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται το -j4 σε πιο απαιτητικά build
γιατί μπορεί το raspberry pi να “παγώσει” και να ακυρωθεί όλη η διαδικασία του build
στα καινούργια μοντέλα ίσως έχει επιλυθεί το θέμα αυτό, καλύτερα είναι make -j2 ή
make -j3
5.
sudo make install
6.
sudo reboot

Βήμα 2: Verify Update
1.

bluetoothctl -v

Αν το αποτέλεσμα είναι αυτό:

Τότε όλα έγιναν επιτυχώς.

Δημιουργία του BLE Server:
source: https://scribles.net/creating-ble-gatt-server-uart-service-on-raspberry-pi/

UART Service Implementation:
1.

mkdir ble-uart-peripheral && cd ble-uart-peripheral

2.
cp
./example_advertisement.py
3.

../bluez-5.50/test/example-advertisement

nano ble_server.py # εδω θα γραφτεί ο κώδικας για τον ble_server

Δημιουργία του service script που ενεργοποιεί τον BLE Server:
Βήμα 1: Δημιουργία του script

Βήμα 2:

Βήμα 3: Μετά την ανάπτυξη του κώδικα στο αρχείο με όνομα ble_server_initiator.sh,
παρέχονται δικαιώματα σε αυτό το αρχείο για εκτέλεση

Δημιουργία systemd service το οποίο εκτελεί ενεργοποιεί αυτόματα τον bluetooth
server:
Βήμα 1: Μετά την ανάπτυξη του κώδικα στο αρχείο με όνομα ble_server.py,
παρέχονται δικαιώματα σε αυτό το αρχείο για εκτέλεση

Βήμα 2: Πλοήγηση στον φάκελο των υπηρεσιών συστήματος

Βήμα 3: Δημιουργία του αρχείου για το service

Βήμα 4: συγγραφή του κώδικα για το service

Βήμα 5: Επανεκκίνηση του daemon διότι έγιναν αλλαγές στο service οπότε έτσι
κατοχυρώνονται οι νέες

Βήμα 6: Εκκίνηση του service

Βήμα 7: Εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του service καθώς και της κατάστασης του

Βήμα 8: Άνοιγμα της καταγραφής εκτελέσεων του service για την επιτήρηση του και
εξακρίβωση πιθανών αστοχιών

Βήμα 9: Ενεργοποίηση και καταχώρηση της υπηρεσίας να τεθεί σε άμεση λειτουργία

Ανάλυση Λογικής του Κώδικα του Gateway/Edge Device

Δήλωση των αναγνωριστικών της υπηρεσίας και του χαρακτηριστικού λήψης
δεδομένων:
UART_SERVICE_UUID =
UART_RX_CHARACTERISTIC_UUID =

'6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e'
'6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e'

Δήλωση κλάσης του RxCharacteristic, πρόκειται για το χαρακτηριστικό το οποίο αφορά
την λήψη δεδομένων.
class RxCharacteristic(Characteristic):
def __init__(self, bus, index, service):
Characteristic.__init__(self, bus, index,
RT_RX_CHARACTERISTIC_UUID,['write'], service)

Η κλάση αυτή, διαθέτει άλλη μια μέθοδο την WriteValue() η οποία λαμβάνει τα
δεδομένα τα οποία γίνονται write στην υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί, τα δεδομένα
αυτά τα επεξεργάζεται ο server με την βοήθεια μια κανονικής έκφρασης (regular
expression) με αυτόν τον τρόπο εξάγεται η θερμοκρασία και η πίεση από τα δεδομένα
τα οποία έρχονται με την μορφή μιας συμβολοσειράς (string) και τέλος αυτά
αποστέλλονται στην πλατφόρμα του Thingspeak με ένα POST request και την βοήθεια
του write API key που παρέχεται σε έναν χρήστη ο οποίος κάνει λογαριασμό στο
Thingspeak:
myRegex = re.compile(r'\d+.\d+') # regular expression for filtering data
from ESP32
API_KEY = "here_goes_your_API_key" #WRITE API KEY FOR THINGSPEAK ACCOUNT
def WriteValue(self, value, options):
data = bytearray(value).decode()
temp, pressure = myRegex.findall(data)
print(f"Received data : Temperature {temp} Pressure {pressure} ")
post_request = requests.post(baseURL+"&field1="+
temp+"&field2="+pressure) #POST data to THINGSPEAK

Cloud
Τα δεδομένα, όπως προαναφέρθηκε, αποστέλλονται στο cloud με POST request.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός χρήστη. Μόλις
δημιουργηθεί ο λογαριασμός ο χρήστης θα χρειαστεί να συνδεθεί στην πλατφόρμα του
Thingspeak μέσω του URL: https://thingspeak.com

Δημιουργία Λογαριασμού:
Ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο 1 και μετά να συμπληρώσει τα στοιχεία στα
2,3,4,5 και τέλος να πατήσει στο 6.

1

2

2

3
4
5

3
4
5
6

6

Σύνδεση:

1

Στο 1 ο χρήστης εισάγει το email του. Αφού εισάγει το σωστό email τότε πατάει στο 2.

1
2

Αν τα βήματα εκτελεστούν σωστά ο χρήστης θα οδηγηθεί σε αυτό το παράθυρο.
Ο χρήστης πρέπει να εισάγει στο 1 το email, στο 2 τον κωδικό του λογαριασμού του και
μετά να πατήσει στο 3 για να συνδεθεί.

Δημιουργία Καναλιού:
Με τον όρο κανάλι, εννοείται ένας χώρος εργασίας στον οποίο ένας χρήστης
μπορεί να προσθέσει πεδία, τα πεδία έχουν όμοια λειτουργία με μια μεταβλητή. Ο
χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τα πεδία απομακρυσμένα ενημερώνοντάς τα με
δεδομένα. Τέλος, στο κανάλι ένας χρήστης μπορεί να έχει και την δυνατότητα
οπτικοποίησης των δεδομένων του εκάστοτε πεδίου ώς προς τον χρόνο που αυτά
ενημερώθηκαν με εισερχόμενες τιμές . Ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο 1 μετά στο 2
δίνει ένα όνομα στο κανάλι, στην συνέχεια ακολουθώντας τις προδιαγραφές του
κυκλώματος πρέπει να δημιουργηθούν δύο πεδία, ένα για την θερμοκρασία και ένα για
την πίεση αυτό υλοποιείται στα βήματα 3 και 4.

1

1
2

3
4

2

3
4

Τέλος κάνοντας scroll down ο χρήστης μπορεί να βρει την επιλογή Save Channel, με
τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία δημιουργίας ενός καναλιού.

Διαχείριση Καναλιού:
Ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο 1 για να ανακατευθυνθεί στην διαχείριση του
καναλιού του.

11

Λήψη του WRITE API KEY:
Στην συνέχεια πρέπει να πατήσει στο 1 προκειμένου να λάβει το API key το οποίο
χρειάζεται για να αποστέλλει δεδομένα με POST requests όπως προαναφέρθηκε πιο
πάνω προκειμένου να μπορεί ο διακομιστής να έχει πρόσβαση στο cloud.

1

1

Clear Channel:
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να καθαριστούν όλα τα δεδομένα από το κανάλι,
click στο 1

Scroll down μέχρι να εμφανιστεί:

Delete Channel:
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφης του καναλιού μέσω του 1

Οπτικοποίηση Δεδομένων:
Τέλος, εφόσων ο χρήστης πραγματοποιήσει τις συνδέσεις που απαιτούνται στο
σύστημα θα είναι σε θέση να δει τα δεδομένα του αν πατήσει στην καρτέλα 1. Στα 2 και
3, ο χρήστης βλέπει τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί από την εφαρμογή του σε
συνάρτηση με τον χρόνο αποστολής.

11

2

2

3

3

4. Προδιαγραφές, Κόστος και Περιορισμοί
Προδιαγραφές Υλικού:
Πίνακας 1, Πηγή: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU
1GB RAM
BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board
100 Base Ethernet
40-pin extended GPIO
4 USB 2 ports
4 Pole stereo output and composite video port
Full size HDMI
CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display
Micro SD port for loading your operating system and storing data
Upgraded switched Micro USB power source up to 2.5A

Πίνακας 2, Πηγή: https://wiki.dfrobot.com/Gravity__I2C_BMP280_Barometer_Sensor_SKU__SEN0226
Gravity: i2C BMP280 Barometer Sensor (SEN0226)
Operating Voltage: 3.3V/5V
Operating Current: 2.7µA @ 1 Hz sampling frequency
Pressure Measurement Range: 300 ~ 1100 hPa (equivalent to +9000…-500 m above/below sea level)
Relative Accuracy: ±0.12 hPa, equiv. to ±1 m (@25℃)
Temperature Measurement Range: 0 ~65 ℃
Temperature Accuracy: 0.01℃
Operating Temperature range: ：-40℃~+85℃
Dimensions: 30 x 22mm/ 1.18 x 0.87”
Interface: Gravity-I2C 4pin
Weight: 12g

Πίνακας 3, Πηγή: http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp32/docs/nodemcu32s_product_specification.pdf, page-4
Nodemcu-32s
Size: 25, 4*48. 26*3mm(± 0.2mm)
Certification: FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NOC/BQB/RoHS/REACH
SPI Flash: 32Mbit(default)
Support interface: UART/GPIO/ADC/DAC/SDIO/SD card /PWM/I2S
Integrated crystal oscillator: 40MHz Crystal oscillator
IO Port: 38
Antenna: Onboard antenna
Power Supply: Voltage 3.0V~3.6V, Typical 3.3V, Current >500mA
Operating Temperature: -40 °C~85 °C
Storage Environment: -40 °C~120 °C

Κόστος Υλικού:
Πίνακας 4

Συσκευή

Κόστος

Raspberry Pi 3 model b

€44.35

Nodemcu-32s

€13.00

Gravity: i2C BMP280 Barometer Sensor (SEN0226)

€9.70

Κόστος Λογισμικού:
Το λογισμικό δεν έχει κάποιο κόστος μιας και η υλοποίηση χρησιμοποιεί την
δωρεάν έκδοση στου Thingspeak.

Περιορισμοί:
To Thingspeak, δεσμεύει τον χρήστη να μην χρησιμοποιήσει την δωρεάν έκδοση του
για εμπορικούς σκοπούς, επίσης στην δωρεάν έκδοση υπάρχει περιορισμός στα
περίπου 8.200 αιτήματα ημερησίως ή 3.000.000 ετησίως . Επίσης ο χρήστης
περιορίζεται στα 4 κανάλια το μέγιστο καθώς και πρέπει να υπακούσει στο να στέλνει
δεδομένα κάθε 15 δευτερόλεπτα και όχι λιγότερο από αυτό χρονικό διάστημα.

Συμπεράσματα
Η έννοια της συνεργασίας υπολογιστών, αισθητήρων και δικτύων για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο συσκευών είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες όμως η
πρόσφατη συσσώρευση νέων τεχνολογιών και τάσεων της αγοράς οδηγεί σε μια νέα
πραγματικότητα το "Διαδίκτυο των πραγμάτων". Το IoT υπόσχεται να δημιουργήσει
έναν επαναστατικό, πλήρως διασυνδεδεμένο "έξυπνο" κόσμο, όπου οι σχέσεις μεταξύ
των αντικειμένων και του περιβάλλοντός τους καθώς και των αντικειμένων με τους
ανθρώπους γίνονται όλο και πιο στενά συνδεδεμένες.
Η προοπτική του ΙοΤ, όπου όλες ο συσκευές συνδέονται με το διαδίκτυο, μπορεί να
αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται τι σημαίνει να
είναι "σε απευθείας σύνδεση" (online) αλλά μπορεί και να επηρεάσει την προσωπική,
κοινωνική και οικονομική ζωή τους. Το ΙοΤ περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο και
εξελισσόμενο σύνολο τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτικών θεωρήσεων καθώς και
ένα ποικιλόμορφο σύνολο ενδιαφερομένων. Το ΙοΤ εξελίσσεται και υπάρχει ανάγκη να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του, ενώ
ταυτόχρονα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Οι αποτελεσματικές λύσεις θα
προκύψουν από το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους
εμπλεκόμενους φορείς
Στην παρούσα εργασία γίνεται η χρήση της μεθόδου light sleep η οποία τείνει
κάποιες φορές να παρακωλύει την σύνδεση τους ESP32 με το Raspberry Pi. Μια πιθανή
λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του wakeup signal με την χρήση του
Bluetooth αυτό είναι εφικτό και υποστηρίζεται στην μέθοδο light sleep και ο server έχει
την δυνατότητα να λειτουργεί αμφίδρομα στέλνοντας τα δεδομένα και προς τον ESP32
μιας και πρόκειται για έναν UART GATT server.
Η λειτουργία light sleep δοκιμάστηκε για να εξοικονομηθεί ενέργεια αλλά
παρατηρήθηκε πως εξαιτίας της ο ESP32 δεν επανασυνδέεται με επιτυχία πάντοτε,
όταν αποτύγχανε η σύνδεση ο ESP32 δεν μπορούσε να ξανά συνδεθεί στον server και
χρειάζεται restart , αυτό παραβιάζει το κριτήριο της διαθεσιμότητας της εφαρμογής
καθώς και της αυτονομίας. Τελικά επιλέχθηκε η χρήση delay η οποία από την μια
παραβιάζει το κριτήριο της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά από την άλλη εξασφαλίζει
την εύρυθμη λειτουργεία της εφαρμογής
Η εναλλακτική της χρήσης deepsleep θα δημιουργούσε μεγάλη πολυπλοκότητα
στον κώδικα, διότι η χρήση της deepsleep δεν πηγαίνει ποτέ στην συνάρτηση loop αλλά
μένει πάντα στην setup, μια προσέγγιση ήταν να δημιουργηθεί τεχνητά ένας ατέρμων
βρόχος αλλά αυτό θα είχε μεγάλο overhead γιατί θα χρειαζόταν κάθε φορά να
επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες του setup.

Το σύστημα έχει προοπτικές να κάνει scale και να ενσωματώσει και άλλους wireless
sensor nodes υπό την προϋπόθεση να υλοποιηθεί ένας τρόπος ο οποίος θα καθορίζει
την κίνηση των πακέτων που στέλνουν οι κόμβοι.
Το σύστημα έχει την προοπτική να διοχετεύονται τα δεδομένα σε κάποιο άλλο
σύστημα μέσω του Thingspeak μιας και αυτό παρέχει την δυνατότητα ανάγνωσης των
δεδομένων από τρίτους μέσω του Write API key. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει
Data Analysis στα δεδομένα χωρίς να επιβαρυνθεί το IoT σύστημα όσων αφορά τους
πόρους και την ενέργεια του.
Το Bluetooth είναι αρκετά ευπαθές ως πρωτόκολλο επικοινωνίας. Πρέπει να δοθεί
μεγάλη σημασία στο να μην μεταδίδονται ευαίσθητα δεδομένα μέσω αυτού. Πιθανές
λύσεις είναι η εφαρμογή κρυπτογράφησης στα δεδομένα που μεταδίδονται, αν και
αυτό συνήθως έρχεται εις βάρος της κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος. Μια
εναλλακτική, θα μπορούσε να ήταν η δημιουργία μιας λίστας η οποία εμπεριέχει τις
MAC address των συσκευών που επιτρέπεται να επικοινωνεί το σύστημα αποκλείοντας
έτσι την οποιαδήποτε επικοινωνία με κάποια συσκευή που δεν ανήκει στην λίστα αυτή.
Παρόλα αυτά ακόμα και αύτη η εναλλακτική δεν είναι λύση στο πρόβλημα της
ευπάθειας των μεταδόσεων OTA (Over The Air) που φέρουν τα ασύρματα πρωτόκολλα
επικοινωνίας .
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Πηγαίος Κώδικας:
ESP32 - BLE_CLIENT:
#include
#include
#include
#include
BMP280

"BLEDevice.h" //Βιβλιοθήκη για την χρήση του Bluetooth Low Energy
<Wire.h>
// Βιβλιοθήκη για το I2C πρωτόκολλο
<SPI.h>
// Βιβλιοθήκη για το πρωτόκολλο SPI
<Adafruit_BMP280.h> // Βιβλιοθήκη για την χρήση του αισθητήρα

Adafruit_BMP280 bmp // Δήλωση αντικειμένου τύπου Adafruit_BMP280 για τον
αισθητήρα
Adafruit_Sensor *bmp_temp = bmp.getTemperatureSensor(); // Πρόσβαση στις
μεθόδους του αισθητήρα με χρήση δεικτών
Adafruit_Sensor *bmp_pressure = bmp.getPressureSensor(); // Παρόμοια...
// Εδώ δηλώνουμε τα στοιχεία της υπηρεσίας που θα συνδεθει η συσκευή
static BLEUUID serviceUUID("6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e");
//Το UUID του GATT Server που τρέχει στο Raspberry
static BLEUUID charUUID("6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e");
// To UUID του χαρακτηριστικού λήψης δεδομένων
static boolean doConnect = false; // Flag για προσπάθεια σύνδεσης
static boolean connected = false; // Flag για να ελεγχθεί αν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη
static boolean doScan = false;
// Flag για έναρξη σάρωσης
static BLERemoteCharacteristic *pRemoteCharacteristic;
// Δηλωση χαρακτηριστικού
static BLEAdvertisedDevice *myDevice; // Δήλωση συσκευής h οποία είναι ο
server
static void notifyCallback( //Δημιουργία μεθόδου η οποία ενημερώνει την
συσκευή προορισμού
BLERemoteCharacteristic *pBLERemoteCharacteristic,//Όρισμα 1
BLERemoteCharacteristic
uint8_t *pData, //Όρισμα 2 τα δεδομένα που θα αποσταλούν
size_t length, //Όρισμα 3 το μήκος των δεδομένων
bool isNotify) // Όρισμα 4 flag για την εξακρίβωση της ενέργειας
notify
{
Serial.print("Notify callback for characteristic ");
Serial.print(pBLERemoteCharacteristic->getUUID().toString().c_str());
//Λήψη του UUID
//συσκευής προορισμού
Serial.print(" of data length ");
Serial.println(length); //τύπωση του μήκους δεδομένων
Serial.print("data: ");
Serial.println((char *)pData); // τύπωση των δεδομένων
}
class MyClientCallback : public BLEClientCallbacks
{ // Δήλωση κλάσης η οποία δίνει την δυνατότητα σύνδεσης-αποσύνδεσης
// στην συσκευή μας με μεθόδους τύπου setters
void onConnect(BLEClient *pclient)
{ // Μέθοδος για την σύνδεση
}

void onDisconnect(BLEClient *pclient)
{
// Μέθοδος για την αποσύνδεση
connected = false; //Flag για την αποσύνδεση
Serial.println("onDisconnect");
}
};
bool connectToServer()
{ // Μ΄έθοδος για την σύνδεση στον server
Serial.print("Forming a connection to ");
Serial.println(myDevice->getAddress().toString().c_str());
BLEClient *pClient = BLEDevice::createClient();
// Δημιουργία συσκευής client
Serial.println(" - Created client");
pClient->setClientCallbacks(new MyClientCallback());
// Δημιουργία στιγμιότυπου της κλάσης
//MyClientCallbacks με σκοπό τον έλεγχο σύνδεσης-αποσύνδεσης
// Σύνδεση στον BLE Server
pClient->connect(myDevice); // Σύνδεση της συσκευής Client στον Server
Serial.println(" - Connected to server");
// Απόκτηση αναφοράς στην υπηρεσία την οποία επιθυμούμε στον BLE Server
BLERemoteService *pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
// Απόκτηση του Service UUID απο τον Client
if (pRemoteService == nullptr)
{ // Αν ο Client με την μέθοδο getService δεν βρήκε κάτι τότε αποσυνδέσου
Serial.print("Failed to find our service UUID: ");
Serial.println(serviceUUID.toString().c_str()); // Τύπωση το UUID της
υπηρεσίας προς σύνδεση
pClient->disconnect(); // Αποσύνδεση του Client απο τον Server
return false;
// Επεστρεψε την τιμή false λόγω αδυναμίας σύνδεσης
}
Serial.println(" - Found our service");
// Απόκτηση αναφοράς στο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας την οποία
επιθυμούμε στον BLE Server
pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charUUID); //
Απόκτηση του UUID του χαρακτηριστικού από τον Client
if (pRemoteCharacteristic == nullptr)
{ // Αν ο Client με την μέθοδο getCharacteristic δεν βρήκε κάτι
// τότε αποσυνδέσου
Serial.print("Failed to find our characteristic UUID: ");
Serial.println(charUUID.toString().c_str()); // Τύπωση το UUID του
χαρακτηρηστικού προς σύνδεση
pClient->disconnect(); // Αποσύνδεση του Client απο τον Server
return false // Επεστρεψε την τιμή false λόγω αδυναμίας σύνδεσης
}
Serial.println(" - Found our characteristic");
// Διάβασε την τιμή του χαρακτηριστικού
if (pRemoteCharacteristic->canRead())
// Αν μπορείς να διαβάσεις το χαρακτηριστικό
{
std::string value = pRemoteCharacteristic->readValue(); // ανέθεσε την
τιμή στην μεταβλητή value
Serial.print("The characteristic value was: ");

Serial.println(value.c_str()); // Τύπωσε την τιμή του χαρακτηριστικού
}
if (pRemoteCharacteristic->canNotify())// Αν μπορείς να κάνεις Notify το
χαρακτηριστικό
//του server
pRemoteCharacteristic->registerForNotify(notifyCallback); // καταχώρησε
το χαρακτηριστικό για ενημέρωση
connected = true; //Flag για σύνδεση η οποία έγινε επιτυχώς
return true;
// Επέστρεψε αληθώς
}
/**
* Σάρωσε για BLE Servers και βρες τον πρώτο ο οποίος διαφημίζει αυτό που
ψάχνουμε
*/
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks
{ // Κλάση για τα Callbacks των
// συσκευών που διαφημίζουν
/**
* καλείτε για κάθε BLE server ο οποίος διαφημίζει
*/
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
{ // Μέθοδος η οποία λαμβάνεται ώς όρισμα μια συσκευή
Serial.print("BLE Advertised Device found: ");
Serial.println(advertisedDevice.toString().c_str()); //Τύπωσε το όνομα
της συσκευής που διαφημίζει
// Βρήκαμε μια συσκευή, ας ελέγξουμε αν περιέχει την υπηρεσία που μας
ενδιαφέρει
if (advertisedDevice.haveServiceUUID() &&
advertisedDevice.isAdvertisingService(serviceUUID))
{/ Αν η συσκευή αυτή έχει UUID υπηρεσίας και αυτό είναι αυτό που
επιθυμούμε τότε
BLEDevice::getScan()->stop(); // Σταμάτα την σάρωση συσκευών
myDevice = new BLEAdvertisedDevice(advertisedDevice); // Νέο
στιγμιότυπο με όνομα την
//συσκευή που
βρήκαμε
doConnect = true; // Flag για προσπάθεια σύνδεσης αληθής
doScan = true;
//Flag για προσπάθεια σάρωσης αληθής
}
}
};
void setup()
{
Serial.begin(115200); // Δήλωση του Baudrate της σειριακής πόρτα για τον
ESP32
Serial.println("Starting Arduino BLE Client application...");
BLEDevice::init(""); // Αρχικοποίηση BLE συσκευής
// Ανέκτησε έναν σαρωτή και θέσε το callback το οποίο θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε ώστε να ενημερωθεί
// 'οταν έχουμε ανιχνεύσει μια νέα συσκευή. Διευκρίνισε ότι θέλουμε να
έχουμε ενερ΄γη σάρωση και ξεκίνα την
// για 5 δευτερόλεπτα
BLEScan *pBLEScan = BLEDevice::getScan(); // Πρ΄΄οσβαση στην μέθοδο
getScan της συσκευής
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new

MyAdvertisedDeviceCallbacks());
/
pBLEScan->setInterval(1349);
pBLEScan->setWindow(449);
pBLEScan->setActiveScan(true);
pBLEScan->start(5, false);
if (!bmp.begin()) // Αν ο αισθητήρας δεν έχει ξεκινήσει να παίρνει
δείγματα
{
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check
wiring!"));
while (1)
delay(10);
}
/* Αρχικές ρυθμίσεις του αισθητήρα. */
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,

/* Τύπος Λειτουργίας.

*/
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,

/* Δείγμα θερμοκρασίας

*/
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
/* Δείγμα Πίεσης */
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
/* Φίλτρο. */
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Χρόνος αναμονής. */
bmp_temp->printSensorDetails(); // Τύπωση προδιαγραφών του αισθητήρα
}
void loop()
{
sensors_event_t temp_event, pressure_event; // δήλωση δύο συμβάντων για
την λήψη θερμοκρασίας και πίεσης
bmp_temp->getEvent(&temp_event);
// Πάρε την τιμή που έχει το
συμβάν για το δείγμα θερμοκρασίας
bmp_pressure->getEvent(&pressure_event);
// Πάρε την τιμή που έχει το
συμβάν για το δείγμα πίεσης
//Αν το flag doConnect είναι αληθές τότε σαρώσαμε για την επιθυμητή
συσκευή και την βρήκαμε
// Επομένως συνδεθήκαμε με τον BLE server και θέτουμε το connected flag
σε αληθές
if (doConnect == true) // Αν το doConnect είναι αληθές
{
if (connectToServer()) // αν το connectToServer είναι αληθές
{
Serial.println("We are now connected to the BLE Server.");
}
else // αλλίως
{
Serial.println("We have failed to connect to the server; there is
nothing more we will do.");
}
doConnect = false; // θέσε το doConnect σε false λόγω αδυναμίας
σύνδεσης
}
// Αν τα καταφέραμε να συνδεθούμε στον BLE server ενημέρωσε την τιμή του
χαρακτηριστικού κάθε φορά που
if (connected) // Αν είμαστε συνδεδεμένοι
{

// Στειλε τα δείγματα σε μορφή String
String sensorData = "t" + String(temp_event.temperature) + "p" +
String(pressure_event.pressure);
// Γράψε στο χαρακτηριστικό τα δεδομένα
pRemoteCharacteristic->writeValue(sensorData.c_str(),
sensorData.length());
Serial.println("Setting new characteristic value to \"" + sensorData +
"\"");
// Περίμενε για 20 λεπτά
delay(1200000); //20 minutes delay
}
else if (doScan) //Αλλιώς ξανα σάρωσε
{
BLEDevice::getScan()->start(0);
}
delay(1000); // Μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ των επαναλήψεων για πιο
ομαλή λειτουργία
}

RASPBERRY PI GATT_SERVER
#!/usr/bin/env python3 δήλωση πως πρόκειται για Python 3 κώδικα
import sys # Βιβλιοθήκη για λεπτομέρειες λειτουργιών του διερμηνέα
import re # Βιβλιοθήκη για την χρήση και δημιουργία κανονικών εκφράσεων
import dbus, dbus.mainloop.glib # Βιβλιοθήκη για το πρωτόκολλο d-bus
import requests # Βιβλιοθήκη για την χρήση HTTP requests
from time import sleep # Εισαγωγή της συνάρτησης sleep από την βιβλιοθήκη
time
from gi.repository import GLib # Εισαγωγή της βιβλιοθήκη GLib
from example_advertisement import Advertisement # Εισαγωγή της συνάρτησης
Advertisment
from example_advertisement import (
register_ad_cb,
register_ad_error_cb,
) # Εισαγωγή συναρτήσεων
# για σφάλματα
from example_gatt_server import (
Service,
Characteristic,
) # Εισαγωγή της υπηρεσίας και του
# χαρακτηριστικού
from example_gatt_server import (
register_app_cb,
register_app_error_cb,
) # Εισαγωγή συναρτήσεων
# για σφάλματα
BLUEZ_SERVICE_NAME = "org.bluez" # Όνομα υπηρεσίας
DBUS_OM_IFACE = "org.freedesktop.DBus.ObjectManager" # Διαχείριση
αντικειμένων
LE_ADVERTISING_MANAGER_IFACE = (
"org.bluez.LEAdvertisingManager1" # Διαχείριση διαφημίσεων

)
GATT_MANAGER_IFACE = "org.bluez.GattManager1" # Διαχείριση για το GATT
GATT_CHRC_IFACE = "org.bluez.GattCharacteristic1" # Διαχείριση για τα
χαρακτηριστικά
UART_SERVICE_UUID = "6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e" # UUID της
υπηρεσίας
UART_RX_CHARACTERISTIC_UUID = (
"6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e" # UUID χαρακτηριστικού λήψης
)
UART_TX_CHARACTERISTIC_UUID = (
"6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e" # UUID χαρακτηριστικού
μετάδοσης
)
LOCAL_NAME = "rpi-gatt-server" # Τοπική ώρα
mainloop = None
API_KEY = "CBMT8VUDN8GH9KCD" # API Κλειδί για την εγγραφή δεδομένων στον
λογαριασμό Thingspeak
baseURL = f"https://api.thingspeak.com/update?api_key={API_KEY}" # URL για
την αποστολή δεδομένων στο Thingspeak
myRegex = re.compile(
r"\d+.\d+"
) # Κανονική έκφραση η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα από τον ESP32
""" --------------------ΜΕΤΆΔΟΣΗ -------------------- """
class TxCharacteristic(Characteristic): # Κλάση για χαρακτηριστικά
μετάδοσης
def __init__(self, bus, index, service): # Κατασκευαστής
χαρακτηριστικών μετάδοσης
# Όρισμα1: το στιγμιότυπο που θα κατασκευαστεί
# Όρισμα2: ο δίαυλος
# Όρισμα3: ο δείκτης
# Όρισμα4: το UUID του χαρακτηριστικού
# Όρισμα5: ενέργεια προς εκτέλεση: ενημέρωση
# Όρισμα6: η υπηρεσία
Characteristic.__init__(
self, bus, index, UART_TX_CHARACTERISTIC_UUID, ["notify"],
service
)
self.notifying = False # Flag για την ενέργεια ενημέρωσης
GLib.io_add_watch(
sys.stdin, GLib.IO_IN, self.on_console_input
) # παρακολούθηση εισόδου εξόδου
def on_console_input(
self, fd, condition
): # Συνάρτηση για τον έλεγχο δεδομένων εισόδου
s = fd.readline() # Φόρτωσε τα δεδομένα στην μεταβλητή s
if s.isspace(): # Αν είναι κενή η s μην κάνει τίποτα
pass
else: # Αλλιώς στείλε τα δεδομένα στην συνάρτηση send_tx()
self.send_tx(s)
return True # Επέστρεψε αληθές για επιτυχία διαδικασίας
def send_tx(self, s): # Συνάρτηση η οποία διαχειρίζεται τα δεδομένα
προς αποστολή
if not self.notifying: # Αν είναι αληθές ο έλεγχος για ενέργεια
ενημέρωσης
return # επέστρεψε πίσω

value = []

# αν είσαι έτοιμος να στείλεις δεδομένα φτιάξε μια κενή

λίστα
for c in s: # για κάθε χαρακτήρα στην s βάλε τα δεδομένα στη λίστα
value.append(
dbus.Byte(c.encode())
) # προσθήκη των δεδομένων από τον dbus στην λίστα
self.PropertiesChanged(
GATT_CHRC_IFACE, {"Value": value}, []
) # βάλε τα δεδομένα στο χαρακτηριστικό
def StartNotify(self): # Συνάρτηση για έναρξη λειτουργίας ενημέρωσης
if self.notifying: # Αν είναι αληθές δεν χρειάζεται να θέσεις σε
αληθές το flag
return
self.notifying = (
True # Αν όμως είναι ψευδής θέσε σε αληθές για έναρξη
ενημέρωσης
)
def StopNotify(self): # Συνάρτηση για παύση ενημέρωσης
if not self.notifying: # αν είναι ψευδής επέστρεψε πίσω
return
self.notifying = False # Αν δεν είναι ψευδής θέσε το flag σε
ψευδές για παύση
""" -------------------- ΛΉΨΗ -------------------- """
class RxCharacteristic(Characteristic): # Κλάση για χαρακτηριστικά λήψης
def __init__(self, bus, index, service):
# Όρισμα1: το στιγμιότυπο που θα κατασκευαστεί
# Όρισμα2: ο δίαυλος
# Όρισμα3: ο δείκτης
# Όρισμα4: το UUID του χαρακτηριστικού
# Όρισμα5: ενέργεια προς εκτέλεση: εγγραφή
# Όρισμα6: η υπηρεσία
Characteristic.__init__(
self, bus, index, UART_RX_CHARACTERISTIC_UUID, ["write"], service)
def WriteValue(self, value, options): # Συνάρτηση για την εγγραφή
δεδομένων
data = bytearray(value).decode() # αποθήκευση των δεδομένων στην
μεταβλητή data
temp, pressure = myRegex.findall(
data) # εξαγωγή δεδομένων μέσω κανονικής έκφρασης στις
μεταβλητές
print(f"Received data : Temperature {temp} Pressure {pressure} ")
# τύπωσε τι έλαβες
post_request = requests.post(baseURL + "&field1=" + temp +
"&field2=" + pressure) # POST request στο THINGSPEAK
""" --------------------BLUETOOTH ΥΠΗΡΕΣΊΑ-------------------- """
class UartService(Service): # Κλάση για Bluetooth Υπηρεσία
def __init__(self, bus, index): # Κατασκευαστής υπηρεσίας
Service.__init__(self, bus, index, UART_SERVICE_UUID, True)
self.add_characteristic(TxCharacteristic(bus, 0, self)) # Δίαυλος
Μετάδοσης
self.add_characteristic(RxCharacteristic(bus, 1, self)) # Δίαυλος

Λήψης

""" -------------------- Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ -------------------- """
class Application(dbus.service.Object): # Κλάση για την Εφαρμογή
def __init__(self, bus): # Κατασκευαστής της main
self.path = "/" # αρχικοποίηση διαδρομή της εφαρμογής
self.services = [] # αρχικοποίηση καταχωρημένων υπηρεσιών
dbus.service.Object.__init__(
self, bus, self.path
) # δημιουργία υπηρεσίας στο dbus
def get_path(self): # Συνάρτηση η οποία λαμβάνει την διαδρομή
return dbus.ObjectPath(self.path) # επιστροφή της διαδρομής του
dbus
def add_service(
self, service
): # Συνάρτηση καταχώρησης υπηρεσίας στις υπηρεσίες της εφαρμογής
self.services.append(service) # προσθήκη στην λίστα υπηρεσιών
@dbus.service.method(
DBUS_OM_IFACE, out_signature="a{oa{sa{sv}}}"
) # δημιουργία υπογραφής για την υπηρεσία
# info: https://pythonhosted.org/txdbus/dbus_overview.html
# a: Πίνακας
# {: αρχή λεξικού
# oa: o: διαδρομή dbus αντικειμένου + a: σε πίνακα
# {: αρχή λεξικού
# sa: s: μετατροπή σε UTF-8 συμβολοσειρά + a: σε πίνακα
# sv: s: μετατροπή σε UTF-8 συμβολοσειρά + v: οποιοσδήποτε τύπος
μεταβλητής δεδομένων
# {: αρχή λεξικού
# }}}: τέλος λεξικού/ών
def GetManagedObjects(
self,
): # Συνάρτηση η οποία χαρτογραφεί και διαχειρίζεται τις υπηρεσίες
response = {} # Αρχικοποίηση κενού λεξικού για τις αποκρίσεις
for service in self.services: # Για κάθε υπηρεσία μέσα στην λίστα
υπηρεσιών
response[
service.get_path()
] = (
service.get_properties()
) # Βάλε τις ιδιότητες της υπηρεσίας στην διαδρομή
chrcs = (
service.get_characteristics()
) # βάλε τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας στην μεταβλητή chrcs
for chrc in chrcs: # Για κάθε χαρακτηριστικό στα
χαρακτηριστικά
response[
chrc.get_path()
] = (
chrc.get_properties()
) # Βάλε τις ιδιότητες χαρακτηριστικού στην διαδρομή
return response # επέστρεψε την απάντηση

""" --------------------UART ΕΦΑΡΜΟΓΉ-------------------- """
class UartApplication(Application): # Κλάση για Uart Εφαρμογή
def __init__(self, bus): # Κατασκευαστής για Uart Εφαρμογή
Application.__init__(self, bus) # Κατασκευή εφαρμογής
self.add_service(
UartService(bus, 0)
) # Προσέθεσε την Uart υπηρεσία στην εφαρμογή
""" --------------------UART SERVICE ADVERTISEMENT-------------------- """
class UartAdvertisement(Advertisement): # Κλάση για UART διαφημίσεις
def __init__(self, bus, index): # Κατασκευαστής για τις διαφημίσεις
Advertisement.__init__(
self, bus, index, "peripheral"
) # Κατασκευαστής διαφήμισης
self.add_service_uuid(UART_SERVICE_UUID) # Προσθήκη του UUID
υπηρεσίας
self.add_local_name(LOCAL_NAME) # Προσθήκη της τοπικής ώρας
self.include_tx_power = True # Προσθήκη ισχύς μετάδοσης
def find_adapter(bus): # Συνάρτηση που αναζητάς προσαρμογέα
remote_om = dbus.Interface(
bus.get_object(BLUEZ_SERVICE_NAME, "/"), # Δημιουργία της συσκευής
DBUS_OM_IFACE,
) # Προσαρμογέα
objects = remote_om.GetManagedObjects() # Φόρτωσε όσα αντικείμενα
διαχειρίζεσαι
for (
o,
props,
) in objects.items(): # για κάθε αντικείμενο στα διαχειριζόμενα
αντικείμενα
if (
LE_ADVERTISING_MANAGER_IFACE in props and GATT_MANAGER_IFACE in
props
): # Αν αυτά βρίσκονται
return o # στις ιδιότητες του αντικειμένου, επέστρεψε το
αντικείμενο
print("Skip adapter:", o) # αλλιώς πήγαινε στον επόμενο
προσαρμογέα
return None # μην επιστρέψεις τίποτα αν δεν βρήκες στις ιδιότητες τις
επιθυμητές ιδιότητες
""" --------------------MAIN ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ-------------------- """
def main():
global mainloop # ένας ατέρμων βρόχος ο οποίος τρέχει όσο το παράθυρο
είναι ανοιχτό και περιμένει κάποιο συμβάν
dbus.mainloop.glib.DBusGMainLoop(
set_as_default=True
) # δήλωση ατέρμων βρόχος για το dbus
bus = (
dbus.SystemBus()
) # ορισμός διαύλου ως dbus.SystemBus στην ουσία τα γεγονότα για το

mainloop εμφανίζονται εδώ
adapter = find_adapter(
bus
) # ψάξε για προσαρμογέα και ανέθεσε τον στην μεταβλητή adapter
if (
not adapter
): # Αν δεν βρέθηκε προσαρμογέας τότε τύπωσε πως δεν βρέθηκε
προσαρμογέας
print("BLE adapter not found")
return # επέστρεψε
service_manager = dbus.Interface( # Διαχειριστής Υπηρεσιών, φόρτωσε
την υπηρεσία στην μεταβλητή service_manager
bus.get_object(BLUEZ_SERVICE_NAME, adapter), GATT_MANAGER_IFACE
)
ad_manager = dbus.Interface(
bus.get_object(BLUEZ_SERVICE_NAME, adapter), # Διαχειριστής
Διαφημίσεων,
LE_ADVERTISING_MANAGER_IFACE,
) # φόρτωσε την υπηρεσία στην μεταβλητή ad_manager
app = UartApplication(bus) # Φόρτωσε την εφαρμογή
adv = UartAdvertisement(bus, 0) # Φόρτωσε την διαφήμιση
mainloop = GLib.MainLoop()
γεγονότα

# ατέρμων βρόχος ο οποίος περιμένει

service_manager.RegisterApplication(
app.get_path(),
{}, # καταχώρηση εφαρμογής στον service_manager
reply_handler=register_app_cb,
error_handler=register_app_error_cb,
)
ad_manager.RegisterAdvertisement(
adv.get_path(),
{}, # καταχώρηση διαφήμισης στον ad_manager
reply_handler=register_ad_cb,
error_handler=register_ad_error_cb,
)
try: # Δοκίμασε να ξεκινήσεις τον ατέρμων βρόχο
mainloop.run()
except KeyboardInterrupt: # αν λάβεις γεγονός είσοδο από το
πληκτρολόγιο σταμάτα το πρόγραμμα
adv.Release()
if __name__ == "__main__":
main() # Εκτέλεσε την Main

