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Περίληψη

Με  το  πέρας  των  χρόνων,  παρουσιάζεται  εκθετική  ανάπτυξη  της

τεχνολογίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνισή της όλο και περισσότερο

στην  καθημερινότητα  μας.  Ο  πρωταρχικός  στόχος  της  εξέλιξης  είναι  να

εφευρεθούν  καινούργιες  τεχνολογίες  με  απώτερο  σκοπό  την  διευκόλυνση  της

επιβίωσης  και  της   του  ανθρώπου.  Η  τεχνολογία  πλέον  έχει  γίνει  ένα

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας καθώς συνυπάρχουμε με αυτήν

στο σπίτι μας, στον εργασιακό μας χώρο ακόμα και στους εξωτερικούς δημόσιους

χώρους  .  Με  την  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  είναι  λογικό  να  αυξηθούν  οι

ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές που μας περιτριγυρίζουν, όμως η κάθε

συσκευή διαθέτη τον δικό της τρόπο χειρισμού είτε είναι τηλεχειριστήρια είτε

εφαρμογές. Ο αυξημένος αριθμός τηλεχειριστηρίων και εφαρμογών δημιουργεί

μια  δυσφορία  όταν  η  χρήση  των  συσκευών  είναι  καθημερινή.  Τα  τελευταία

χρόνια  το  διαδίκτυο  των  πραγμάτων  έγινε  πολύ  δημοφιλές  στον  χώρο  του

αυτοματισμού  καθώς  με  την  βοήθεια  διάφορων  πλατφόρμων  και  λογισμικών

μπορούμε πλέον να συνδυάσουμε των χειρισμό των συσκευών μας .

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  υλοποίηση  ενός  συστήματος

ελέγχου κτιρίου για την επίβλεψη της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος και

εξοπλισμού  multimedia  σε  εκπαιδευτικές  αίθουσες,  με  την  χρήση  του Open

Home Automation Bus (openHAB)  . Πηγή έμπνευσης της εργασίας αποτέλεσε

μια σειρά προκλήσεων που παρουσιάστηκαν στο Πανεπιστήμιο ηλεκτρολόγων

μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών δυτικής Μακεδονίας όπου και φοιτώ. Η

πρωταρχική πρόκληση διανύοντας μια περίοδο πανδημίας του ιού Covid-19 ήταν

οι επίβλεψη της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος για την προστασία των

φοιτητών  και  του  διδακτικού  προσωπικού  του  πανεπιστημίου.  Ένας  επιπλέον

λόγος  για  την  υλοποίηση  αυτού  του  συστήματος  ήταν  το  μεγάλο  πλήθος

τηλεχειριστηρίων που διαθέτει το πανεπιστήμιο, για τον χειρισμό των πολυμέσων

των εκπαιδευτικών του αιθουσών, τα οποία λόγο του μικρού μεγέθους τους είναι

εύκολο  να  χαθούν.  Υπήρξε  έτσι  ανάγκη  για  την  δημιουργία  ενός  universal
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τηλεχειριστηρίου  επιζητώντας  την  ομαλή  διεξαγωγή  των  μαθημάτων  και  την

διευκόλυνση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της έρευνας

μας.  Το  σύστημα  επίβλεψης  εσωτερικού  περιβάλλοντος  αποσκοπεί  στην

διατήρησή των σωστών συνθηκών της αίθουσας, για την βέλτιστη αποδοτικότητα

των  φοιτητών  και  του  διδακτικού  προσωπικού,  και  τον  σωστό  αερισμό  του

χώρου, για την προστασία των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού από τον

ιό Covid-19. Τέλος με την χρήση ενός διαδικτυακού universal τηλεχειριστηρίου,

επιτυγχάνεται  η  ομαλή  διεξαγωγή  των  μαθημάτων  χωρίς  άσκοπες  διακοπές,

καθώς επίσης μειώνουμε αισθητά την χρήση μπαταριών που προκαλούν σοβαρή

περιβαλλοντική ρύπανση .

5



Abstract

Over the years, there is an exponential development of technology and this
has resulted in its daily appearance even more. The primary goal of evolution is to
invent new technologies  with the ultimate goal of facilitating human survival.
Technology has now become an integral part of our everyday life as we coexist
with it in our home, in our workplace and even in outdoor public spaces. With the
constant  radical  development  of  technology,  it  makes  sense  to  increase  the
number of electrical and electronic devices that surround us. Each device has its
own  way  of  handling  whether  that  is remote  controls  or  applications.  The
increased number of remote controls and applications creates a discomfort while
we use devices on a daily basis. In recent years the Internet of Things has become
very popular in the field of automation as with the help of various platforms and
software we can now combine the manipulation of our devices. 

The purpose of this paper is the implementation of an academic building
control system  to supervise the quality of internal environment and multimedia
equipment in educational rooms,  with the use of Open Home Automation Bus
(openHAB). The source of inspiration of the work was a series of challenges that
were  presented  at  the  University  of  Electrical  and  Computer  Engineering  of
Western Macedonia where I study. The  biggest challenge in going through  this
period of the Covid-19 pandemic has been to oversee the quality of the internal
environment to protect the university's students and faculty. An additional reason
for the implementation of this system was the large number of remote controls
available to the university, for  the multimedia  control, which due to their small
size are easy to lose. There was thus a need for the creation of a universal remote
control  seeking  the  smooth  conduct  of  the  courses  and the  facilitation  of  the
teaching staff. 

In the last chapter we present the conclusions of our research. The internal

environment  surveillance  system aims  to  maintain  the  right  conditions  of  the

room, for the optimum efficiency of students and teaching staff, and the proper

ventilation of the  classroom,  to aid the protection of students and teaching staff

from the  Covid-19 virus.  Finally,  with  the  use  of  an  online  universal  remote

control, the smooth conduct of the courses without unnecessary interruptions is

achieved, as well as we significantly reduce the use of batteries that cause serious

environmental pollution. 

Keywords:   Quality  of  internal  environment,  Multimedia,  Internet  of

Things, Sensor, openHAB.
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή 

Με  το  πέρας  των  χρόνων  η  τεχνολογία  ολοένα  και  αυξάνεται  στην

καθημερηνότητα του ανθρώπου.  Η τεχνολογία  και  τα ευφυή συστήματα είναι

ικανά  να  βοηθήσουν  τον  άνθρωπο  σε  προκλήσεις  καθώς  και  σε  κρίσιμες

καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Αυτήν την χρονική περίοδο που διανύουμε έχει

παρουσιαστεί  μια  από  τις  μεγαλύτερες  κρίσης  της  ανθρωπότητας  καθώς

βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο έτος της ακόμα εν ισχύ πανδημίας του ιού Covid-19.

Η εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) έχουν βοηθήσει σε

πολλές  καινοτομίες  αυτοματισμού.  Τα  τελευταία  χρόνια  το  διαδίκτυο  των

πραγμάτων  (IoT)  έχει  λάβει  μεγάλη  δημοσιότητα  λόγω  της  χρήσης  του  σε

οικιακούς αυτοματισμούς. Οι αυτοματισμοί που προσφέρουν οι εφαρμογές του

IoT  βοηθούν  στην  διευκόλυνση  τον  ανθρώπων  και  στην  μείωση  της

περιβαλλοντικής  ρύπανσης.  Η  μείωση  της  περιβαλλοντικής  ρύπανσης

επιτυγχάνεται  με  την  προσπάθεια  ψηφιοποίησης  των  χειριστηρίων,  κάτι  που

μειώνει αισθητά την χρήση μπαταριών και του πλαστικού από τα οποία είναι

φτιαγμένα τα περισσότερα τηλεχειριστήρια .

1.2 Στόχοι εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την η υλοποίηση ενός

συστήματος  ελέγχου  κτιρίου  για  την  επίβλεψη  της  ποιότητας  εσωτερικού

περιβάλλοντος και εξοπλισμού multimedia σε εκπαιδευτικές αίθουσες. Η εργασία

αποσκοπεί  στην  ενημέρωση  του  διδακτικού  προσωπικού  για  τις  εσωτερικές

συνθήκες του κτηρίου ώστε να διατηρηθούν οι κατάλληλες σε περίοδο πανδημίας

συνθήκες  για  τους  ίδιους  και  για  τους  φοιτητές.  Τέλος  με  την  χρήση  ενός

universal  τηλεχειριστηρίου οι διδάσκοντες θα μπορούν να χειρίζονται όλες τις

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για την διεξαγωγή του μαθήματος μέσω

του προσωπικού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και με το έξυπνο κινητό
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τους. Με την υλοποίηση του τηλεχειριστηρίου επιτυγχάνεται η προστασία των

διδασκόντων από τον ιό καθώς δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν πολλά άτομα

το ίδιο τηλεχειριστήριο.

Το κόστος της υλοποίησης ήταν πολύ μικρό αφού για την διεξαγωγή της

εργασίας προσπαθήσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε αισθητήρες και υλικά από

προγενέστερες  εργασίες  του μαθήματος  “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων”.  Για

την  επίβλεψη  της  ποιότητας  εσωτερικού  περιβάλλοντος  χρησιμοποιήθηκε  μια

πλακέτα  ESP32  που  διαθέτει  ενσωματωμένο  WiFi,  ένας  αισθητήρας

θερμοκρασίας  και  υγρασίας   περιβάλλοντος  DHT11  και  ένας  αισθητήρας

μέτρησης διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα του περιβάλλοντος CCS811. Η

αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι μέσω ενός MQTT Broker στο openHAB που είναι

ένας ελεγκτής αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα. Για την υλοποίηση του universal

τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιήθηκε το BW-RC1 που είναι ένα έξυπνο υπέρυθρο

τηλεχειριστήριο  360  μοιρών,  με  εμβέλεια  έως  10  μέτρα,  το  BW-RC1  είναι

συνδεδεμένο στο  openHAB  μέσω ενός  MQTT Broker. Τέλος για την εύκολη

επίβλεψη  της  ποιότητας  εσωτερικού  περιβάλλοντος και  τον  χειρισμό  του

universal τηλεχειριστηρίου δημιουργήθηκαν μέσω του openHAB δύο interfaces,

ένα για την χρήση της εφαρμογής του openHAB μέσω κινητού και ένα για την

σελίδα του openHAB μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

1.3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει διαρθρωθεί ως εξής:

2ο Κεφάλαιο:  Σε αυτό το κεφάλαιο  αρχικά παρουσιάζεται  μια έρευνα

πάνω  στον Covid-19 καθώς  και  μια  έρευνα  για  τις  βέλτιστες  εσωτερικές

περιβαλλοντικές  συνθήκες  αιθουσών.  Επίσης  γίνεται  ανάλυση της  λειτουργίας

και ιστορική αναδρομή του τηλεχειριστηρίου. Τέλος αναφέρεται και αναλύεται ο

τρόπος  λειτουργίας  του  διαδικτύου  των  πραγμάτων  (IoT),  της  υπολογιστικής

νέφους (Cloud Computing), του MQTT και του Tasmota Firmware . 
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3ο Κεφάλαιο:  Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται ενδελεχώς η υλοποίηση

της συσκευής που δημιουργήσαμε. Αναφορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν,

επεξήγηση του κώδικα και η εγκατάσταση και διαμόρφωση του openHAB. Τέλος

αναφέρονται τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν.

4ο Κεφάλαιο:   Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα συμπεράσματα που

προέκυψαν από την έρευνα και την υλοποίηση της εργασίας καθώς προτείνονται

ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας.

Τέλος θα παρατεθεί η αναλυτική βιβλιογραφική αναφορά της εργασίας.

Κεφάλαιο 2 Ανάλυση Εννοιών, Ιστορική αναδρομή και Έρευνα
 

2.1 COVID-19

Κατά την περίοδο αυτήν που διατρέχουμε της πανδημίας, το κυριότερο

ζήτημα  των  επιστημόνων  είναι  η  πρόληψη  της  νόσου  και  της  υγείας  του

πληθυσμού. 

Γενικά οι πρώτες μολύνσεις από κορονοϊό εμφανίστηκαν σε ζώα το 1920

σε μια ομάδα από κοτόπουλα στη Βόρεια Αμερική. Ο  M.C Hawn και ο  Arthur

Schalk  εξέτασαν  μια  ομάδα  κοτόπουλων  στη  Βόρεια  Ντακότα  και  τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι  τα νεογέννητα που νοσούσαν από το συγκεκριμένο

στέλεχος  είχαν  θέματα  στην  αναπνοή  τους  και  στην  διάθεση  τους.  Τέλος

ανακάλυψαν  ότι  η  θνησιμότητα  του  συγκεκριμένου  στελέχους  του  κορονοϊού

ήταν  σε  υψηλά  ποσοστά  40%-90%.  Οι  πρώτοι  κορονοϊοι  που  μόλυναν

ανθρώπους ανακαλύφθηκαν το 1960.Ο David Tyrrell  και ο Malcolm Bynoe που

εργάζονταν στο  British Medical  Research  προσπάθησαν να απομονώσουν ένα

στέλεχος ενός ιού, δυστυχώς όμως  ο ιός δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί με τους

ευρέος γνωστούς τρόπους έτσι ο ιός άπλα μετονομάστηκε το 1961 σε Β814.Ο

David Tyrrel  και ο  Malcolm Bynoe  το 1965 κατάφεραν να καλλιεργήσουν το

στέλεχος  περνόντας  τον  σειριακά  μέσω  καλλιέργειας  οργάνων  ανθρώπινης

εμβρυϊκής τραχείας. 
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Ο  COVID-19  γνωστή αλλιώς ως οξεία αναπνευστική νόσος  nCoV είναι

μια  ασθένεια  που  προκαλείται  από  τον  κορονοϊό  SARS-CoV-2.  Η  πρώτη

εμφάνιση του COVID-19 έγινε στην πόλη Wuhan των Δεκέμβριο του 2019 και οι

υγειονομικές  αρχές  της  Κίνας  ανακοίνωσαν  στης  9  Ιανουαρίου  του  2020  ότι

πρόκειται για ένα καινούργιο στέλεχος κορονοϊού.

Ο  COVID-19  μπορεί  να  μεταδοθεί  με  ποικίλους  τρόπους  όπως  ένα

μολυσμένο αντικείμενο ή με το άγγιγμα ενός  μολυσμένου ανθρώπου με έναν

υγιή.  Παρόλα  αυτά  έχει  παρατηρηθεί  ότι  ο  κύριος  τρόπος  μετάδοσης  και

εξάπλωσης του ιού είναι μέσω σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ή

από βήχα ή φτέρνισμα ενός μολυσμένου ανθρώπου. Έτσι για την ορθή λειτουργία

και  την  υγειονομική  προστασία  των  ατόμων  που  παρευρίσκονται  στον  χώρο

είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την ποιότητα του αέρα αμόλυντη σε χώρους

με αυξημένη συγκέντρωση όπως τις αίθουσες ενός πανεπιστημίου όπου είναι και

ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης διπλωματικής.

2.2 Ντοπαμίνη και Σεροτονίνη

Οι  ντοπαμίνη  και  η  σεροτονίνη  είναι  οι  παράγοντες  για  την  σωστή

ρύθμιση   πολλών  σωματικών  λειτουργιών  όπως  η  διάθεση  και  η  γνωστική

λειτουργία και η συγκέντρωση.

Οι ντοπαμίνη και η σεροτονίνη είναι πολύ σημαντικές χημικές ουσίες για

την σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς μια απλή διαταραχή αυτών μπορεί

να  προκαλέσει  πολλές  ιατρικές  παθήσεις  όπως  Πάρκινσον,  κατάθλιψη,

σχιζοφρένεια όπως και ψευδαισθήσεις.

Η  ντοπαμίνη είναι μια ουσία που απελευθερώνεται από τους νευρώνες

του εγκεφάλου και μεταφέρει σήματα μεταξύ των νευρώνων. Η ντοπαμίνη είναι η

πρώτη ύλη για την δημιουργία άλλων βασικών νευροδιαβιβαστών όπως είναι η

επινεφρίνη  και  η  νορεπινεφρίνη.  Τέλος  η  ντοπαμίνη  είναι  υπεύθυνη  για  την
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ρύθμιση  πολλών  διαδικασιών  του  εγκεφάλου  και  ρυθμίζει  τις  επιθυμίες  τις

ορέξεις και τα κίνητρα ενός ανθρώπου.

Η  σεροτονίνη  είναι  ένας  νευροδιαβιβαστής  που  βοηθάει  κυρίως  στην

σωστή λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος καθώς το 90% αυτής της ουσίας

βρίσκετε στα εντεροχρωμαφινικα κύτταρα του στομάχου μας. Παρόλα αυτά η

σεροτονίνη είναι υπεύθυνη   και για άλλες λειτουργίες του οργανισμού όπως για

παράδειγμα ρυθμίζει την διάθεση των συναισθημάτων, την γνωστική λειτουργία

και την συγκέντρωση, την θερμοκρασία του σώματος καθώς και την πήξη του

αίματος. 

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι  αυτές  οι  δύο χημικές

ουσίες είναι πολύ σημαντικές για την σωστή μάθηση και διδασκαλία. Γνωρίζουμε

επίσης  ότι  το  περιβάλλον  του  ανθρώπου  έχει  σημαντική  επίδραση  στην

παραγωγή αυτών των ουσιών,  έτσι  με την σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας,

υγρασίας  και  διοξειδίου  του  άνθρακα  στους  εσωτερικούς  χώρους  του

πανεπιστημίου  μπορούμε να επιτύχουμε την βέλτιστη παραγωγή τους που από τα

συμφραζόμενα σημαίνει και την βέλτιστη παραγωγικότητα των μαθητών και των

καθηγητών.

2.3 Έρευνα ιδανικών τιμών για τις συνθήκες των αιθουσών

Σύμφωνα  με  έρευνες  που  έχουνε  γίνει  σε  αίθουσες  σχολείων  και

πανεπιστημίων  το  περιβάλλον  που   διεξάγεται  η  διδασκαλία  εκτιμάται  ότι

επηρεάζει  έμμεσα  την  απόδοση  των  διδάσκοντων  καθηγητών  καθώς  και  την

απόδοση  και  την  συμμετοχή  των  φοιτητών/μαθητών.  Είναι  σημαντικό  να

αναφέρουμε ότι οι έρευνες έγιναν κυρίως για υγειονομικούς σκοπούς καθώς τα

αποτελέσματα αυτών μειώνουν των κίνδυνο της υγείας  των μαθητών και  των

διδάσκοντων καθηγητών.

2.3.1 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

Τα τελευταία  χρόνια  λόγω της  βιομηχανικής  ανάπτυξης  και  λόγω των

αέριων ρύπων η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος έχει υποβιβαστεί. Με
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τον  όρο  ποιότητα  εσωτερικού  περιβάλλοντος  συμπεριλαμβάνουμε  και  τις

τέσσερις  βασικές  κατηγορίες  που τον  αντιπροσωπεύουν.  Οι  κατηγορίες  αυτές

είναι οι εξής:

• Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα

• Το θερμικό περιβάλλοντος

• Ο φωτισμός

• Η ακουστική

2.3.2 Ποιότητα εσωτερικού αέρα

Η ποιότητα  του  εσωτερικού  αέρα εμπεριέχει  τα  επίπεδα υγρασίας  και

θερμοκρασίας, συγκεντρώσεις χημικών ρύπων καθώς και τον σωστό αερισμό του

χώρου.

2.3.3 Θερμικό περιβάλλον

Η  θερμική  άνεση  είναι  ένας  ορισμός  που  αποτελείτε  από  δύο

προσεγγίσεις,  η  πρώτη  είναι  η  ορθολογική  προσέγγιση  και  η  δεύτερη  η

προσαρμοστική  προσέγγιση.  Τα  δεδομένα  της  ορθολογικής  προσέγγισης

πηγάζουν κυρίως από μελέτες κλιματικού θαλάμου για να κατασκευάσουν την

θεωρία τους ενώ τα δεδομένα της προσαρμοστικής προσέγγισης πηγάζουν από

μελέτες ανθρώπων σε κτίρια. 

Με  τον  όρο  θερμοκρασία  του  χώρου  αναφερόμαστε  κυρίως  στην

θερμοκρασία  ακτινοβολίας  και  στην  θερμοκρασία  του  αέρα  του  χώρου  που

περικλείει το σώμα μας. Ένας παράγοντας που αξίζει να αναφέρουμε και  μπορεί

να επηρεάσει την θερμική άνεση είναι η ταχύτητα του αέρα. 

Ο  στάσιμος  αέρας  σε  εσωτερικό  περιβάλλον  μπορεί  να  είναι

καταστροφικός για την θερμική μας άνεση. Ο στάσιμος αέρας και ιδικά ο τεχνικά

θερμαινόμενος μπορεί να κάνει τους χρήστες να αισθάνονται αποπνικτικά καθώς
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μπορεί  να παρατηρηθεί  συσσώρευση οσμών.  Επίσης ένα  μικρό ρεύμα κρύου

αέρα μπορεί να κάνει τον χρήστη να νιώσει άβολα καθώς θα υπάρξει στιγμιαία

μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα του χρήστη  και στο κρύο

ρεύμα  αέρα.  Τέλος  η  κίνηση  του  αέρα  σε  ένα  περιβάλλον  που  επικρατούν

συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να αυξήσει την απώλεια

θερμότητας  μέσω  της  κίνησης  του  χωρίς  να  υπάρξει  καμία  αλλαγή  στην

θερμοκρασία του αέρα.

Ωστόσο η θερμοκρασία του χώρου μπορεί  να αλλάξει  και  από άλλους

παράγοντες όπως αναφέραμε παραπάνω ένας από αυτούς είναι η θερμοκρασία

ακτινοβολίας. Η θερμοκρασία ακτινοβολία είναι η θερμότητα που παράγεται από

ένα  αντικείμενο.  Η  θερμική  ακτινοβολία  έχει  μεγαλύτερη  επιρροή  στην

θερμοκρασία του περιβάλλοντος καθώς η πηγές θερμότητας κατατάσσονται στην

θερμική  ακτινοβολία  (σώμα  θέρμανσης,  κλιματισμός).  Άλλες  πηγές  θερμικής

ακτινοβολίας είναι αντικείμενα που κατά την χρήση τους παράγουν θερμοκρασία

όπως είναι οι φούρνοι, ηλεκτρονικά μηχανήματα και θερμές επιφάνειες. 

2.3.4 Υγρασία

Με τον όρο υγρασία αναφερόμαστε στην ποσότητα του νερού που λόγω

θερμοκρασίας εξατμίστηκε και περιέχεται στο χώρο με την μορφή υδρατμών. Οι

ειδικοί  για την μέτρηση της υγρασίας αναφέρονται στην σχετική υγρασία του

περιβάλλοντος που είναι  η αναλογία τις  ποσότητας  υδρατμών που βρίσκονται

στον αέρα με την μέγιστη ποσότητα υδρατμών που μπορεί  να συγκρατήσει ο

αέρας στην θερμοκρασία που βρίσκεται. 

 Η  σχετική  υγρασία  σε  ποσότητες  40%-70%  δεν  έχουν  σημαντικό

αντίκτυπο στην θερμική άνεση. Παρατηρείται ότι σε εσωτερικούς χώρους (χώρος

εργασίας, αίθουσα πανεπιστημίου) που δεν διαθέτουν κλιματισμό ή σε χώρους

που συνδέονται άμεσα με τον εξωτερικό περιβάλλον έχουν μεγαλύτερη σχετική

υγρασία από 70 %.Η σχετική υγρασία σε εσωτερικούς χώρους είναι προφανές ότι

ποικίλλει ανάλογα με τις εργασίες που διενεργούνται (πλυντήριο πιάτων/ρούχων,

σφουγγάρισμα κτλ).
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2.3.5 Χημικοί ρύποι

Οι χημικοί ρύποι που υπάρχουν στο εσωτερικό περιβάλλον περιέχονται

κυρίως στον αέρα. Οι χημικοί ρύποι μπορεί δημιουργούνται κυρίως από διάφορες

ενέργειες του ανθρώπου όπως για παράδειγμα τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα

αλλά χημική ρύποι παράγονται 

2.3.6 Φωτισμός

Ο Φωτισμός  ενός  κτιρίου παρέχεται  από τρεις  κύριους  παράγοντες.  Ο

πρώτος  παράγοντας  είναι  να  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  κινούνται  και  να

εργάζονται  σε αυτόν τον  χώρο με  ευκολία,  ο  δεύτερος  είναι  να  υπάρχουν τα

κατάλληλα  επίπεδα  φωτισμού  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  εργασία  με

λεπτομέρεια  και  τον  κατάλληλο  ρυθμό  και  τέλος  ο  τρίτος  είναι  το  φως  να

διαχέετε όμορφα στον χώρο ώστε να τον κάνει ευχάριστο και άνετο. Τέλος για

τον σωστό φωτισμό του χώρου δεν πρέπει οι πηγές φωτός να είναι υπερβολικά

έντονες  γιατί  αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  δυσφορία  στον  χρήστη,  καθώς  και

δυσκολία  συγκέντρωσης  σε  σημεία  που  βρίσκονται  κοντά  στην  πηγή  λόγω

θαμπών σημείων και έντονου φωτός.

2.3.7 Ιδανική Θερμοκρασία και υγρασία εσωτερικού χώρου

Οι  κύριοι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  άνεση  των  ανθρώπων  σε

εσωτερικούς χώρους είναι η θερμοκρασία και η υγρασία. Οι ιδανικές τιμές της

υγρασίας  και  θερμοκρασίας  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες  όπως  για

παράδειγμα το κλίμα της πόλης. Επίσης οι ιδανικές τιμές της υγρασίας και της

θερμοκρασίας ενός δωματίου επηρεάζει η μια την άλλη. Σύμφωνα με έρευνες που

έχουν  πραγματοποιηθεί  από  το  Lawrence  Berkeley  National  Laboratory  των

Ηνωμένων  πολιτειών,  αφού  συγκεντρώθηκαν  24  διαφορετικές  μελέτες,

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική θερμοκρασία για χώρους εργασίας και
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κατ’ επέκταση  χώρους μάθησης είναι μεταξύ 20-23 βαθμών κελσίου . Ωστόσο

για  να  ισχύει  αυτή  η  ιδανική  θερμοκρασία  θα  πρέπει  να  διατηρήσουμε  την

υγρασία σε επίπεδα 40-70 % καθώς η υγρασία σε αυτήν την ποσότητα δεν έχει

μεγάλο αντίκτυπο στην θερμική άνεση . 

2.4 Ιστορική Αναδρομή Τηλεχειριστηρίου 

Τα  τηλεχειριστήρια  έχουν  μπει  βαθιά  στην  ζωή  μας  και  στην

καθημερινότητα μας καθώς  πλέον η πλειονότητα των ηλεκτρονικών συσκευών

που βρίσκονται σε ένα σπίτι ελέγχονται κατά το πλείστων  από τηλεχειριστήρια.

Ακόμα και οι χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξέλιξη της τεχνολογίας

διαθέτουν  τουλάχιστον  ένα  ή  και  περισσότερα τηλεχειριστήρια.  Αν και  η  πιο

ευρέως διαδεδομένη χρήση ενός τηλεχειριστηρίου είναι  για  τον χειρισμό μιας

τηλεόρασης αυτές οι συσκευές χειρισμού προηγούνται της τηλεόρασης.

 Η εφεύρεση του τηλεχειριστηρίου ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο

πολυφημισμένος  Nikola Tesla  ένας εφευρέτης από την Σερβία και την Αμερική

που  το  όνομα  του  συνδέεται  άμεσα  με  πολλές   τεχνολογικές  εξελίξεις

δημιούργησε το πρώτο τηλεχειριστήρια στον κόσμο. Ο Nikola Tesla παρουσίασε

για πρώτη φορά αυτήν την εφεύρεση που την ονόμασε ¨teleautomaton¨ το 1898

στο Madison Square Garden στην Νέα Υόρκη. O Nikola Tesla χρησιμοποίησε για

την επίδειξή του μια βάρκα μικρής κλίμακας που την έλεγχε με ραδιοκύματα

μέσο μιας κεραίας που μπορούσε να δεχτεί μια ραδιοσυχνότητα. Ο Tesla για τον

χειρισμό της βάρκας χρησιμοποίησε ένα κουτί με ένα μοχλό και ένα τηλεγραφικό

κλειδί το οποίο είχε σχεδιαστεί πρωταρχικά για να αποστέλλει σήματα Morse. Τα

σήματα που έστελνε στην βάρκα μετακινούσαν κάποιες ηλεκτρικές επαφές με τις

οποίες  ρυθμιζόντουσαν  κατάλληλα το  πηδάλιο  και  η  προπέλα  της  βάρκας  με

αποτέλεσμα τον χειρισμό της κίνησης της βάρκας. 

Η εφεύρεση του  Tesla  αν και έγινε ευρέως γνωστή δεν εκτιμηθείτε από

τον  τεχνολογική  κοινωνία.  Ένας  μηχανικός  Ισπανικής  καταγωγής  εν  ονόματι

Torres-Quevedo λίγο μετά την εφεύρεση του Nikola Tesla κατάφερε να χειριστεί

αυτοκινούμενα οχήματα με την βοήθεια τηλεγραφικών πομπών. Τα έργα αυτών

των  εφευρετών  κατείχαν  σημαντικό  ρόλο  στον  Α’  και  στον  Β’ Παγκόσμιο
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Πόλεμο. Με τις βασικές αρχές των εφευρέσεων του  Tesla και του  Quevedo το

γερμανικό ναυτικό δημιούργησε τηλεκατευθυνόμενα πλοία  με εκρηκτικά ενώ

στον   Β’ Παγκόσμιο  Πόλεμο  οι  Γερμανοί  και  οι  Αμερικάνοι  δημιούργησαν

τηλεκατευθυνόμενες τορπίλες και πυραύλους. 

Απο την πρώτη εφεύρεση του  Tesla  τα τηλεχειριστήρια δεν χρησίμευαν

στην καθημερινότητα ενός πολίτη. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη

της  τεχνολογίας  εφευρέθηκαν συσκευές  που υπήρχαν στα  περισσότερα σπίτια

όπως  αρχικά  το  ραδιόφωνο  και  στην  συνέχεια  οι  τηλεοράσεις.  Το  πρώτο

τηλεχειριστήριο για μαζική πώληση εμφανίστηκε το 1930 ήταν ένα ασύρματο

τηλεχειριστήριο  που  λειτουργούσε  με  μπαταρίες  για  τον  χειρισμό  τελευταίας

τεχνολογίας για την εποχή ραδιοφώνων της εταιρίας Philco (Philadelphia Storage

Battery  Company)  και  ονομάστηκε  mystery  control.  Παρόλα  αυτά  αυτή  η

τεχνολογία δεν εξελίχθηκε τόσο με τα ραδιόφωνα όσο με τις τηλεοράσεις καθώς

οι χρήστες των πρώτων τηλεοράσεων έπρεπε να χειρίζονται την τηλεόραση από

τα κουμπιά που διέθετε στο σώμα της. 

Το  1950  μια  κατασκευαστική  εταιρία  ηλεκτρονικών  ειδών  με  όνομα

Zenith  δημιούργησε το  Lazy Bones.  Το  Lazy Bones  ήταν ένα τηλεχειριστήριο

που  συνδεόταν  με  καλώδιο  στην  τηλεόραση  κάτι  που  δεν  ήταν  εύχρηστο.

Γνωρίζοντας  την δυσαρέσκεια του κόσμου για το καλώδιο του  Lazy Bones  ο

μηχανικός  Eugene Polley  της εταιρίας  Zenith  στα μέσα του 1950  επινόησε ένα

ασύρματο  τηλεχειριστήριο  που  χρησιμοποιούσε  κατευθυντικές  λάμψεις  φωτός

και τέσσερα φωτοκύτταρα τα οποία υπήρχαν ένα σε κάθε γωνία της οθόνης της

τηλεόρασης για τον χειρισμό της. Αυτή η εφεύρεση όμως είχε πολλά προβλήματα

καθώς  τα  φωτοκύτταρα  αλληλεπιδρούσαν  με  κάθε  είδος  φωτός  κάτι  που

προκαλούσε ακούσιες  εντολές στην τηλεόραση όπως η αλλαγή καναλιών ή η

αυξομείωση της φωνής. 

Το 1956 ο μηχανικός  Robert  της εταιρίας  Zenith  βρήκε έναν τρόπο να

χειρίζεται την τηλεόραση με ήχους υψηλής  συχνότητας. Αυτό το τηλεχειριστήριο

υπερήχων  δεν  απαιτούσε  την  χρήση  μπαταριών  καθώς  λειτουργούσε  με

μικροσκοπικά  σφυράκια  και  τέσσερις  ράβδους  αλουμινίου  που  η  κάθε  μια

παρήγαγε διαφορετικό ήχο, έναν για κάθε εντολή που έδινε στην τηλεόραση. Το
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τηλεχειριστήριο αυτό ονομάστηκε Space Command και μπορούσε να ανοίξει και

να  κλείσει  την  τηλεόραση  και  να  αλλάξει  κανάλια  δυστυχώς  δεν  υπήρχε  η

δυνατότητα αυξομείωσης της φωνής. 

Με  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  τα  περισσότερα  τηλεχειριστήρια  που

χρησιμοποιούμε  λειτουργούν  με  υπέρυθρες  αν  και  ξεκίνησε  η  παραγωγή

τηλεχειριστηρίων  που  χρησιμοποιούν  bluetooth  καθώς  με  το  τηλεχειριστήριο

υπερύθρων  έπρεπε  ο  χρήστης  να  στοχεύει  την  τηλεόραση.  Τα  τεχνολογικά

επιτεύγματα στην εποχή μας είναι αξιοσημείωτα και αυτός είναι ο λόγος που

περιτριγυριζόμαστε  από  τεχνολογικές  συσκευές.  Οι  περισσότερες  από  αυτές

διαθέτουν ένα τηλεχειριστήριο κάτι που ενοχλεί τους χρήστες αφού κάθε μέσος

πολίτης διαθέτει δυο με τρία τηλεχειριστήρια στο προσωπικό του χώρο. Η σκέψη

των επιστημόνων ήταν ότι θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ένα τηλεχειριστήριο που να

ελέγχει  όλες  τις  συσκευές  στο  σπίτι  μας  και  έτσι  δημιουργήθηκαν  τα

τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης.

2.5 Υπέρυθρες

Η υπέρυθρη επικοινωνία  είναι  μια  από της  πιο  απλές  και  ταυτόχρονα

οικονομικές  μεθόδους  ασύρματης  επικοινωνίας.  Η  υπέρυθρη  επικοινωνία

ουσιαστικά  είναι  η  μεταφορά  μιας  ποσότητας  bit  δεδομένων.  Η  υπέρυθρη

επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω υπέρυθρων LED που παράγουν φως. Το φως που

παράγεται  από  τα  υπέρυθρα  LED  δεν  είναι  ορατό  στο  μάτι  καθώς  το  μήκος

κύματος που εξάγουν είναι περίπου 950 νανόμετρα. Γενικά οι υπέρυθρες είναι

ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  με  μήκος  κύματος  750   νανόμετρα  έως  1

χιλιοστόμετρο και το μήκος κύματος των υπέρυθρων είναι υψηλότερο από αυτό

των μικροκυμάτων και  χαμηλότερο από αυτό του ορατού φωτός. Ωστόσο δεν

μπορούν  μόνο  τα  LED  υπερύθρων  να  παράξει  υπέρυθρα  σήματα,  υπέρυθρα

σήματα μπορούν επίσης να παράξουν και λαμπτήρες ακόμα και ο ήλιος και αυτό

είναι  ένα  από  τα  προβλήματα  που  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  κάποιος  με  την

υπέρυθρη  επικοινωνία.  Παρόλα  αυτά  δεν  μπορούν  όλες  οι  πηγές  υπερύθρων

σημάτων να επικοινωνήσουν με τον αποδέκτη. 
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Η  επικοινωνία  μεταξύ  αποστολέα  και  παραλήπτη  είναι  σαν  την

επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν πρέπει

να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Έτσι ακριβώς επιτυγχάνεται και η επικοινωνία του

σωστού αποστολέα με τον σωστό παραλήπτη. Στην περίπτωση της υπέρυθρης

επικοινωνίας  η  γλώσσα  για  την  ορθή  επικοινωνία  είναι  το   πρωτόκολλο,  το

πρωτόκολλο είναι μια συμφωνία μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη ότι πρέπει να

ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο μοτίβο για την μεταδώσει των πληροφοριών.

Ένας απλός και λογικός τρόπος μετάδοσης δυαδικών τιμών με την βοήθεια ενός

υπέρυθρου LED είναι η ενεργοποίηση του LED για να στείλει ένα λογικό 1 και

απενεργοποιημένη φάση του για μια ορισμένη περίοδο να στέλνει ένα λογικό 0

ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν καθώςόπως αναλύσαμε

και παραπάνω υπάρχουν πολλές πηγές υπέρυθρων σημάτων. Για να ξεπεραστεί

αυτό το πρόβλημα ο αποστολέας ανάβει και σβήνει πολύ γρήγορα το LED για να

μπορέσει  να  μεταδώσει  της  πληροφορίες.  Η  συχνότητα  που  χρησιμοποιείται

συνήθως  είναι  τα  38.000  Hz.  Φυσικά  είναι  δυνατή  η  μετάδοση  υπέρυθρων

κυμάτων και από άλλες συχνότητες και μήκη κύματος ωστόσο η διακυμάνσεις

είναι  πολύ  μικρές  και  οι  περισσότεροι  δέκτες  θα  συνεχίσουν  να  λειτουργούν

χωρίς κάποιο πρόβλημα.

2.6 IR-HVAC

Τα  τηλεχειριστήρια  που  χρησιμοποιούν  υπέρυθρα  σήματα  για  την

επικοινωνία τους  με ένα αποδέκτη στέλνουν μια μεταβλητή τύπου  String  που
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περιέχει όπως αναφέραμε και προηγουμένως το πρωτόκολλο που κατοχυρώνει

την σύνδεση ανάμεσα σε αποστολέα και αποδέκτη καθώς και τα δεδομένα που

είναι υπεύθυνα για  τον διαχωρισμό των πολλαπλών εντολών. Ένα παράδειγμα

της μεταβλητής που στέλνει ένα τηλεχειριστήριο στον αποδέκτη είναι το εξής:

{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x20DFC03F","DataLSB":"0x4FB03FC","Repeat":

0}

• Protocol : είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν για την σύνδεση του 

αποστολέα παραλήπτη

• Bits: Τα bits τις πληροφορίας 

• Data: Είναι το πιο σημαντικό Bit (DataMSB:Most significant bit) που είναι 

υπεύθυνο για τον διαχωρισμό των εντολών.

• DataLSB: Είναι το λιγότερο σημαντικό Bit (DataLSB: Least significant bit)

• Repeat: Είναι η φορές που έχει επαναληφθεί η ίδια εντολή συνεχόμενα

Πλέον τα περισσότερα κλιματιστικά καθώς και κάποιες ακόμα συσκευές

χρησιμοποιούν αντί για IR το IRHVAC. Τα συστήματα HVAC χρησιμοποιούνται

για  να  παρέχουν  άνετες  περιβαλλοντικές  συνθήκες  κυρίως  θερμοκρασία   και

υγρασία καθώς και καθαρό αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα συστήματα HVAC

διαμορφώνονται κυρίως ανάλογα με την εφαρμογή τους και τον εσωτερικό χώρο

που  εξυπηρετούν  καθώς  και  τις  λειτουργίες  που  διεξάγονται  σε  αυτόν.  Τα

συστήματα  εξαερισμού  προσφέρουν  κυρίως   φιλτράρισμα  του  αέρα  του

εσωτερικού  xώρου καθώς και ανταλλαγή εσωτερικού με εξωτερικού αέρα. Τα

συστήματα κλιματισμού μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα

HVAC  παρέχοντας θέρμανση, ψύξη, φιλτράρισμα αέρα ακόμα και  αφύγρανση

ανάλογα  με  τις  ικανότητες  του  κάθε  μοντέλου.  Η  μεταβλητή  String  που

αποστέλλει ένα τηλεχειριστήριο μιας HVAC συσκευής περιέχει και επιπλέον μια

περιγραφή των ιδιοτήτων που έχει εκείνη την στιγμή η συσκευή. Ένα παράδειγμα

της μεταβλητής που στέλνει ένα τηλεχειριστήριο στον HVAC αποδέκτη είναι το

εξής:
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{"Protocol":"FUJITSU_AC","Bits":128,"Data":"0x1463001010FE0930200010000000208

0","Repeat":0,"IRHVAC"{"Vendor":"FUJITSU_AC","Model":1,"Mode":"Auto","Power":

"On","Celsius":"On","Temp":18,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Auto","SwingH":"Off","

Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Be

ep":"Off","Sleep":-1}}} 

Απο την παραπάνω μεταβλητή βλέπουμε ότι μια HVAC συσκευή μπορεί να δώσει εντολές

στον παραλλήπτη  με δύο τρόπους :

• Ο πρώτος  τρόπος  είναι  με  το  Data  που  χαρακτηρήζει  με  ένα  κωδικό  όλα  τα

χαρακτηριστηκα που έχει εκείνη την στιγμή η συσκευή μας. 

• Ο δεύτερος  τρόπος είναι  το  IRHVAC  που μπορεί  μέσω μεταβλητών  String  να

ελέγξει ξεχωριστά την κάθε εντολή.

2.7 Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

2.7.1 Τι είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων

Το IoT εμφανίστηκε το 1999 όπου ένα μέλος της κοινότητας ανάπτυξης

ραδιοφωνικής αναγνώρισης (RFID) εν ονόματι Kevin Ashton που επινόησε την

ιδέα  του  IoT.  Με την  εκθετική  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  στις  μέρες  μας  τα

τεχνολογικά επιτεύγματα και  οι  καινοτομίες  βοήθησαν στην ενσωμάτωση του

IoT στην καθημερηνότητα μας. Με την ανάπτυξη των κινητών συσκευών και κατ

επέκταση της ασύρματης και πανταχού παρόντας σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς

και  με  την  ανάπτυξη  του  υπολογιστικού  νέφους  και  την  ανάλυση  δεδομένων

μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε εύκολα δίκτυα  IoT που μας διευκολύνουν

στην απλούστευση πολλών εργασιών. Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι

ένα ασύρματο δίκτυο φυσικών συσκευών. Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένα

δίκτυο  συσκευών  όλων  των  ειδών  και  μεγεθών.  Ένα  IoT  μπορεί  να  συνδέει

έξυπνα τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, οικιακές συσκευές, ιατρικά όργανα,

βιομηχανικά συστήματα, ζώα ακόμα και κτίρια. Οι πληροφορίες επικοινωνίας και

κοινής  χρήσης  βασίζονται  σε  πρωτόκολλα   έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνουν

συγκεκριμένες έξυπνες λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης, ασφάλεια, έλεγχος
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καιρικών  και  όχι  μόνο  συνθηκών,  εξ  αποστάσεως  αναβαθμίσεις,  διαχείριση

διαδικασιών  καθώς  και  παρακολούθηση  του  προσωπικού  μας  χώρου  σε

πραγματικό χρόνο. Το διαδίκτυο των πραγμάτων ορίζεται σε τρεις κατηγορίες :

1. Η πρώτη κατηγορία είναι η σύνδεση ανθρώπων με ανθρώπους.

2. Η δεύτερη κατηγορία είναι η σύνδεση ανθρώπων με πράγματα

3. Τέλος η τρίτη κατηγορία είναι η σύνδεση πραγμάτων με πράγματα

Το διαδίκτυο το πραγμάτων αναφέρεται με των όρο των πραγμάτων γιατί

δεν είναι απαραίτητα σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών αλλά μπορεί να

περιέχει  μέσα  πράγματα  όπως  τρόφιμα,  ρούχα  ή  ακόμα  και  φυτά.  Ένα

χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  το  πρόγραμμα  sMart  fArming  with

dRoneS(MARS), το οποίο διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με

επιβλέπων  τον  αναπληρωτή  καθηγητή  Παναγιώτη  Σαρηγιαννίδη.  Πιο

συγκεκριμένα,  το  έργο  MARS  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  συστημάτων  για

παρακολούθηση  καλλιεργειών  σε  πραγματικό  χρόνο  χρησιμοποιώντας

Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών(ΣμηΕΑ /  dRoneS), αισθητήρες στο

πεδίο,  καθώς  και  η  συσχέτιση  των  δεδομένων  από  ΣμηΕΑ,  Συστήματα

Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS) και υπηρεσίες νέφους. Σαν αποτέλεσμα,

είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση ασθενειών σε δέντρα και φυτά, καθώς

και η στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη ανάκτηση μολυσμένων ειδών, χάρη στις

σύγχρονες μεθόδους μηχανικής όρασης και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που

ενσωματώνονται στο σύστημα  διαχείρισης και ειδοποίησης μέσω φιλικών προς

το  χρήστη  εφαρμογών  για  κινητά.  Επιπρόσθετα,  η  έρευνα  αυτή

συγχρηματοδοτήθηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  τα  εθνικά  ταμεία  της

Ελλάδας  μέσω  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, αριθμός επιχορήγησης T1EDK-04759. 
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2.7.2 Αρχιτεκτονική Διαδικτύου των πραγμάτων

Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου των πραγμάτων αποτελείται από πολλά

επίπεδα  τεχνολογιών  για  την  υποστήριξή  του  IoT.  Το  IoT  αποτελείται

συγκεκριμένα από 4 επίπεδα τεχνολογιών:

1.  Eπίπεδο έξυπνων συσκευών και αισθητήρων 

Το πρώτο τεχνολογικό επίπεδο αποτελείται από έξυπνες συσκευές που είναι

ενσωματωμένες  με  αισθητήρες.  Με  τους  αισθητήρες  επιτυγχάνουμε  την

σύνδεση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο με αποτέλεσμα την συλλογή

και την επεξεργασία των πληροφοριών. Οι αισθητήρες χρησιμεύουν για την

λήψη  μετρήσεων,  όπως  θερμοκρασία  περιβάλλοντος,  ποιότητα  αέρα,

υγρασία,  πίεση  και  πολλά  άλλα.  Γενικά  ένας  αισθητήρας  συλλέγει

δεδομένα και τα μετατρέπει σε σήματα που μπορεί να ερμηνευτούν από

κάποιο  όργανο.  Οι  αισθητήρες  ομαδοποιηθήκαν  από  τους  επιστήμονες

σύμφωνα με την χρησιμότητα τους. Μερικά παραδείγματα ομαδοποίησης

αισθητήρων είναι  οι  αισθητήρες περιβάλλοντος,  αισθητήρες τηλεματικής

και αισθητήρες οικιακών συσκευών. Οι περισσότεροι αισθητήρες απαιτούν

σύνδεση με την διεπαφή που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτή

η διεπαφή μπορεί  να  είναι  ένα  τοπικό δίκτυο  (LAN) δηλαδή συνδέσεις

Ethernet και  WiFi  ή  ένα  προσωπικό  δίκτυο  (PAN)  όπως  ZigBee,  Ultra

Wideband  (UWB),  Bluetooth.  Τέλος  υπάρχουν  αισθητήρες  που

χρησιμοποιούν  χαμηλής  ταχύτητας  δεδομένα  και  χαμηλής  ισχύος

συνδεσιμότητα, αυτοί οι αισθητήρες συνήθως σχηματίζουν δίκτυα γνωστά

ως ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

γίνονται  όλο και  πιο γνωστά καθώς  μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς

κόμβους αισθητήρων και  να καλύψουν μεγάλες περιοχές  κρατώντας  την

κατανάλωση της μπαταρίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

2. Επίπεδο δικτύων και πυλών

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αισθητήρες είναι ενεργοί και συλλέγουν

δεδομένα  για  αρκετές  ώρες  ή  ακόμα  και  συνεχόμενα.  Για  να  μπορέσει

αυτός ο ευμεγέθης όγκος δεδομένων να μεταφερθεί απαιτείται μια υψηλής

απόδοσης ενσύρματη ή ασύρματη υποδομή δικτύου. Τα δίκτυα αυτά είναι
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συνήθως  συνδεδεμένα  με  διαφορετικά  πρωτόκολλα  και  έχουν

χρησιμοποιηθεί  για την υποστήριξη δικτύων μηχανής με μηχανή (M2M)

καθώς και των εφαρμογών τους.  Για την επίτευξη σύνθετων εφαρμογών

IoT  όπως  για  παράδειγμα  εφαρμογές  με  επίγνωση του  περιβάλλοντος  ή

συναλλαγές υψηλής ταχύτητας απαιτείται μια συνεργασία πολλών δικτύων

με διαφορετικές τεχνολογίες και πρωτόκολλα σε ετερογενή διαμόρφωση.

Γενικά  τέτοιου  είδους  δίκτυα  μπορεί  να  έχουν  την  μορφή  ιδιωτικών,

δημόσιων ή υβριδικών μοντέλων και είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να

υποστηρίζουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας για την καθυστέρηση, το εύρος

ζώνης και την ασφάλεια.

3. Επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης

Το  επίπεδο  υπηρεσιών  διαχείρισης  εστιάζει  κυρίως  στην  επεξεργασία

πληροφοριών,  στον έλεγχο ασφάλειας,  στην μοντελοποίηση διαδικασιών

και στην διαχείριση συσκευών. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

του επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης  είναι  η  διαχείριση και  επεξεργασία

μηχανών κανόνων.  Το  IoT  συνδυάζει την αλληλεπίδραση των συσκευών

και  παρέχει  τις  πληροφορίες  με  την  μορφή  δεδομένων  όπως  είναι  η

θερμοκρασία  των  αγαθών,  η  τρέχουσα  τοποθεσία  και  δεδομένα

κυκλοφορίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες μπορεί

να χρειαστεί να φιλτραριστούν περαιτέρω και να πρέπει να δρομολογηθούν

σε  κάποιο  σύστημα  μετεπεξεργασίας  όπως  είναι  τα  δεδομένα  που

συλλέγονται  από  περιοδικούς  αισθητήρες.  Παρόλα  αυτά  υπάρχουν  και

δεδομένα που απαιτούν άμεση ανταπόκριση όπως είναι οι συνθήκες υγείας

ενός  ασθενή.  Στον  τομέα  της  ανάλυσης  χρησιμοποιούνται  διάφορα

εργαλεία  για  την  αποτελεσματική  εξαγωγή  των  πληροφοριών  και  την

ταχύτατη  επεξεργασία  αυτών  από  τον  ευμεγέθη  όγκο  ακατέργαστων

δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες. Η ανάλυση δεδομένων

επιτρέπει μεγάλο όγκο πληροφοριών να αποθηκευτούν στην μνήμη τυχαίας

προσπέλασης αντί να τα αποθηκεύει σε ένα φυσικό δίσκο. Με την σωστή

ανάλυση  δεδομένων  επιτυγχάνουμε  την  ταχύτατη  αναζήτηση  δεδομένων

και κατ’ επέκταση την ταχύτατη λήψη αποφάσεων. Η ροή της ανάλυσης

είναι μια άλλη μορφή ανάλυσης όπου τα δεδομένα πρέπει να αναλύονται σε

πραγματικό χρόνο,  έτσι  ώστε να λαμβάνονται  αποφάσεις  σε πραγματικό
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χρόνο χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Η διαχείριση των δεδομένων

ορίζεται ως η ικανότητα της διαχείρισης της ροής των πληροφοριών. Με

την  διαχείριση  δεδομένων  στο  επίπεδο  υπηρεσιών  διαχείρισης,  οι

πληροφορίες  μπορούν  να  προσπελαστούν,  να  ελεγχθούν  και  τέλος  να

ενσωματωθούν.  Οι  εφαρμογές  υψηλότερων  επιπέδων  μειώνουν  των

κίνδυνο να συμπεριλαμβάνονται παραπάνω δεδομένα από αυτά που είναι

αναγκαία με μια επεξεργασία φιλτραρίσματος δεδομένων. Γενικά υπάρχουν

πολλές  τεχνικές  φιλτραρίσματος  δεδομένων  όπως  η  ανωτατοποίηση

δεδομένων, η ενσωμάτωση δεδομένων και ο συγχρονισμός δεδομένων. Οι

τεχνικές φιλτραρίσματος παρέχουν μόνο τις βασικές πληροφορίες που είναι

απαραίτητες για τις σχετικές εφαρμογές καθώς αποκρύπτει τις αχρείαστες

λεπτομέρειες  των  πληροφοριών.  Η  ασφάλεια  του  συστήματος  IoT  είναι

απαραίτητη  για  την  αποτροπή της  παραβίασης  του  συστήματος  από μη

εξουσιοδοτημένο χρήστη και με τις τεχνικές φιλτραρίσματος μειώνεται η

πιθανότητα παραβίασης.

4. Επίπεδο εφαρμογής

Οι  εφαρμογές  IoT  εμφανίζονται  σε  μεγάλο  αριθμό  τομέων  στην

καθημερινότητα  μας  και  βοηθάνε  στην  βελτίωση  τους  με  διάφορους

τρόπους. Οι κύριοι τομείς που χρησιμοποιούνται IoT εφαρμογές είναι:

• Στον τρόπο ζωής

• Σε πόλεις

• Στο περιβάλλον

• Στην βιομηχανία

• Στην υγεία 

• Στην ενέργεια

• Στην γεωργία και κτηνοτροφία 
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2.7.3 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στον έξυπνο τρόπο ζωής

A) Ο  ασύρματος  τηλεχειρισμός  συσκευών:  Πλέον  μπορούμε  να

χειριστούμε τις συσκευές μας από παντού καθώς έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες

εξ  αποστάσεως  χειρισμού  των  συσκευών  μέσω  διαδικτύου  είτε  με  έξυπνες

συσκευές  που έχουν αυτή την ικανότητα είτε  με την  χρήση κάποιου έξυπνου

τηλεχειριστηρίου που μπορούμε να χειριστούμε τις παλιάς τεχνολογίας συσκευές

μας μέσω κάποιας πλατφόρμας

 

B) Οι έξυπνοι μετεωρολογικοί σταθμοί:  Οι έξυπνοι μετεωρολογικοί

σταθμοί  συλλέγουν  δεδομένα  από  το  εξωτερικό  περιβάλλον  με  μια  πληθώρα

αισθητήρων που έχουν την ικανότητα να μετρούν την υγρασία, την θερμοκρασία,

την  πίεση,  την  ταχύτητα  του  ανέμου  καθώς  και  άλλες  ενδείξεις  που  μας

πληροφορούν για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. 

C) Οι έξυπνες οικιακές συσκευές: Οι έξυπνες οικιακές συσκευές είναι

έχουν αρχίσει  να  κάνουν  και  αυτές  την  εμφάνιση τους  στην αγορά και  είναι

έτοιμες να μας “λύσουν” τα χέρια. Έχουν κατασκευαστεί πλυντήρια ρούχων με

την  δυνατότητα  απομακρυσμένης  παρακολούθησης  των  ρούχων  ή  ηλεκτρικές

κουζίνες με την δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού της θερμοκρασίας και

της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού. Επίσης έχουν κατασκευαστεί έξυπνα ψυγεία με

την δυνατότητα με κάμερες να μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο του ψυγείου

όπου  και  αν  βρισκόμαστε.  Το  έξυπνο  ψυγείο  μέσο  αισθητήρων  μπορεί  να

αντιληφθεί πότε πλησιάζει η ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος για την άμεση

αντικατάστασή του καθώςκαι να σου δώσει ιδέες αξιοποίηση του.

D) Η ασφάλεια: Με τις εφαρμογές  IoT έχουμε αναπτύξει προηγμένα

συστήματα ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον

προσωπικό μας χώρο.  Με την βοήθεια του δικτύου των πραγμάτων μπορούμε

πλέον  να  παρακολουθήσουμε   εξ  αποστάσεως  τις  κάμερες  που  έχουμε

εγκαταστήσει  καθώς  και  να  ενημερωθούμε  σε  πραγματικό  χρόνο  στο  έξυπνο

κινητό μας σε περίπτωση που υπάρξει κάποια παραβίαση στην ασφάλεια μας.
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E) Παρακολούθηση χρήσης ενέργειας και νερού: Με την βοήθεια των

εφαρμογών  IoT  μπορούμε να παρακολουθούμε την κατανάλωση ενέργειας και

νερού έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα.

2.7.4 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές σε έξυπνες πόλεις 

A) Υγεία  των  κτηρίων:  Παρακολούθηση  κραδασμών  και  των

συνθηκών των υλικών σε κτήρια και μνημεία καθώς και την άμεση ενημέρωσή

για να αποφευχθούν ατυχήματα. 

B) Έξυπνος  φωτισμός:  Με  την  χρήση  του  έξυπνου  φωτισμού

μπορούμε  να  εξοικονομήσουμε  ενέργεια  καθώς  τα  φώτα  στους  δρόμους  και

στους  εξωτερικούς  χώρους  είναι  ρυθμισμένα  να  ανάβουν  σε  κάποιο

συγκεκριμένο επίπεδο φωτεινότητας και δεν είναι πλέον αναγκαία η ανθρώπινη

επέμβαση για την σωστή ρύθμιση τους. 

C) Κυκλοφορία : Με την χρήση των εφαρμογών του IoT μπορούμε να

ενημερώνονται  οι  οδηγοί  για  επισκευές  ή  ατυχήματα  που  δημιουργούν

συμφόρηση  αυτοκινήτων  καθώς  και  για  καιρικές  συνθήκες  που  μπορούν  να

προκαλέσουν  κάποιο  ατύχημα.  Μια  ακόμα  λειτουργία  της  έξυπνης

παρακολούθησης  της  κυκλοφορίας  είναι  η  παρακολούθηση  των  χώρων

στάθμευσης προς ενημέρωση των οδηγών για εξοικονόμηση καυσίμων.

2.7.5 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στο περιβάλλον

A) Παρακολούθηση  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης:  Με  την  βοήθεια

αισθητήρων  μπορούμε  να  παρακολουθήσουμε  την  ποσότητα  διοξειδίου  του

άνθρακα στο περιβάλλον,  επίσης  μπορούμε  να  λάβουμε  πληροφορίες  για  την

ποσότητα ρύπων που εκπέμπονται  από τα μηχανοκίνητα καθώς και  τα τοξικά

αέρια που μπορεί να παραχθούν από τα αγροκτήματα.
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B) Προστασία  των  δασικών  περιοχών  και  των  άγριων  ζώων:

Παρακολούθηση αερίων καύσης και  ενημέρωση ιδανικών καιρικών συνθηκών

για πυρκαγιά για την πρόληψη και των καθορισμό ζωνών συναγερμού. Για την

παρακολούθηση  άγριων  ζώων  και  την  ενημέρωση  των  συντεταγμένων  τους

χρησιμοποιούμαι έξυπνα κολάρα με GPS/GSM.

2.7.6 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στις βιομηχανίες

A) Ανίχνευση επικίνδυνων αερίων: Ανίχνευση επιπέδων επικίνδυνων

και  εύφλεκτων  αερίων   και  διαρροών  σε  βιομηχανικά  περιβάλλοντα  για  την

διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των προϊόντων.

B) Συντήρηση  και  επισκευή:  Εγκαθιστώντας  ειδικούς  αισθητήρες

μέσα  στον  εξοπλισμό  μπορούμε  να  παρακολουθούμε  και  να  λαμβάνουμε

αναφορές  για  την  αποτροπή  αστοχίας  εξοπλισμού  προκαθορίζοντας

προγνωστικές επισκευές. 

2.7.7 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στην υγεία

A) Παρακολούθηση ασθενών: Με το IoT καταφέραμε να συλλέγουμε

πληροφορίες  ασθενών  από  το  μηχανήματα  που  τους  παρακολουθούν  εντός

ιατρικών εγκαταστάσεων για την άμεση επέμβαση των γιατρών όταν αυτό είναι

απαραίτητο.

B) Έξυπνα ψυγεία : Παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ειδικών

ψυγείων που φυλάσσονται φάρμακα και εμβόλια για την σωστή αποθήκευσή τους

και την άμεση επέμβαση ειδικού όταν παρουσιαστεί μια βλάβη.

C) Έξυπνες  συσκευές  προσωπικής  υγείας:  Έχουν  αναπτυχθεί

συσκευές για την παρακολούθηση και την σωστή χρήση των συσκευών υγείας

που χρησιμοποιούμε. Ένα παράδειγμα είναι η έξυπνη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
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που  παρακολουθεί  την  διαδικασία  και  μας  ενημερώνει  για  τις  περιοχές  που

χρειάζονται περισσότερο βούρτσισμα.

2.7.8 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στην ενέργεια

A) Έξυπνα  δίκτυα  ενέργειας  :  Παρακολούθηση  και  διαχείριση

απόδοσης  ανεμογεννητριών  και  φωτοβολταϊκών   για  την  βελτιστοποίηση  της

απόδοσης τους.

B) Ελεγκτές  τροφοδοσίας:  Ελεγκτές  τροφοδοσίας  εναλλασσόμενου

και  συνεχούς  ρεύματος  που  καθορίζουν  την  απαιτούμενη  ενέργεια  και

βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση με την λιγότερο δυνατή σπατάλη ενέργειας

για  τροφοδοτικά  που  χρησιμοποιούνται  σε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και

ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσεις.

2.7.9 Διαδίκτυο των πραγμάτων και εφαρμογές στην γεωργία και στην κτηνοτροφία

A) Θερμοκήπια:  Με  την  χρήση  αισθητήρων  παρακολουθούμε  τις

κλιματικές  συνθήκες  του  θερμοκηπίου  για  την  μεγιστοποίηση  της  παραγωγής

φρούτων και λαχανικών καθώς και για την βέλτιστη ποιότητα τους.

B) Εκτροφή ζώων: Παρακολούθηση της υγρασίας και θερμοκρασίας

των  τροφών  για  την  πρόληψη  μυκήτων  και  άλλον  μικροβιακών  μολύνσεων.

Παρακολούθηση  ποιότητα  αέρα  και  μελέτη  αερισμού  σε  φάρμες  για  την

ανίχνευση επιβλαβών αερίων που παράγονται από τα περιττώματα και τα αέρια

των  ζώων.  Τέλος  μια  από  τις  σημαντικότερες  εφαρμογές  του  IoT  στην

κτηνοτροφία είναι ο έλεγχος των συνθηκών ανάπτυξης των απογόνων, για την

διασφάλιση της υγείας τους και κατ’ επέκταση την επιβίωση τους.
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2.8 Open Home Automation Bus (openHAB)

Το  openHAB  είναι  ένας  ελεγκτής  οικιακού  αυτοματισμού  ανοιχτού

κώδικα.  Το  openHAB  είναι  βασισμένο σε  μια  πλατφόρμα γνωστή ως  Eclipse

Smart  Home  (ESH).  Το  Eclipse  Smart  Home  είναι  ένα  εύκολα

παραμετροποιήσιμο πλαίσιο έξυπνου σπιτιού που είναι βασισμένο σε  Java. Το

ESH  χρησιμοποιείται  για  την  παροχή  βοηθητικών  συνθηκών  διαβίωσης  σε

ετερογενής περιβάλλον. Το openHAB όντας μια ανεξάρτητη λύση για οικιακούς

αυτοματισμού  υποστηρίζει  ένα  μεγάλο  αριθμό  ασύρματων  αισθητήρων,

ενεργοποιητών και διακοπτών. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ESH που

το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα πλαίσια έξυπνου πλαισίου είναι ότι το ESH δεν

δεσμεύεται στον καθορισμό ενός ενιαίου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Το Eclipse

Smart Home υποστηρίζει πολλαπλό πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει στο

πλαίσιο  να  είναι  συμβατό  με  την  αναπτυσσόμενη  και  διχοτομημένη  αγορά

έξυπνων κατοικιών. Το openHAB είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στον χρήστη

να χειρίζεται εξ αποστάσεως πολλαπλές συσκευές και υπηρεσίες με την χρήση

διαφορετικών πρωτόκολλων. Αυτό το σύστημα ανοιχτού κώδικα λειτουργεί σε

οποιαδήποτε πλατφόρμα ικανή να εκτελέσει  Java Virtual Machine (JVM),  όπως

κινητά, τάμπλετ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

2.8.1 Περιεχόμενα του πλαισίου του openHAB

Στο  πλαίσιο  του  openHAB,  τα  τρία  πιο  σημαντικά  στοιχεία  είναι  τα

πράγματα (things), τα κανάλια (channels) και τα αντικείμενα (items). Οι φυσικές

συσκευές και η εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα αναφέρονται

ως  things.  Τα  things  παρέχουν  την  λειτουργικότητα  των  συσκευών  και  των

εφαρμογών μέσω ενός η περισσότερων καναλιών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι

τα  things και τα  channels  είναι τα δομικά στοιχεία του φυσικού στρώματος. Τα

αντικείμενα είναι οι αφηρημένες μεταφράσεις των λειτουργιών που παρέχονται

από τα κανάλια. Η αλληλεπίδραση της πλατφόρμας με τον χρήστη και τα σενάρια

αυτοματισμού  πραγματοποιείται  εντός  του  επιπέδου  των  αντικειμένων.  Το

openHAB  παρέχει  επίσης  πολλαπλές  διεπαφές  για  την  αλληλεπίδραση  του
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χρήστη. Οι εργασίες διαμόρφωσης του συστήματος μπορούν να εκτελεστούν με

την βοήθεια της διεπαφής του ιστού Paper UI. Ο χρήστης για την πρόσβαση και

την λειτουργία του οικιακού αυτοματισμού έχει στην διάθεση του τις διεπαφές

ιστού του  openHAB Basic UI και  Classic UI.  Παρόλο που το  Basic UI και το

Classic  UI  παρέχουν  το  ίδιο  σύνολο  λειτουργιών  όμως  παρουσιάζονται  με

διαφορετική εμφάνιση. Το  ReSTful  είναι μια υπηρεσία ιστού που παρέχει ένα

API για τις εφαρμογές των κινητών. Οι διεπαφές ιστού χρησιμοποιούν επίσης το

ReST  API  για  τις  κλήσης  AJAX.  Το  openHAB  και  το  ESH  είναι

παραμετροποιήσημα συστήματα που αποτελούνται από πακέτα  OSGi.  Τέλος ώς

περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης χρησιμοποιούνται τα Apache Karaf και το Eclipse

Equinox.

2.9 MQTT

Το ΜQTT   είναι  ένα  πρωτόκολλο  αρκετά  δημοφιλές  στους

προγραμματιστές συστημάτων οικιακού αυτοματισμού. Το πρωτόκολλο  MQTT

είναι γνωστό και ως  Message Queue Telemetry Transport. To MQTT είναι ένα

προϊόν συνεργασίας μεταξύ της  IBM και της  Eurotech  και είναι ένα εξαιρετικά

ελαφρύ  πρωτόκολλο  συνδεσιμότητας  για  την  μεταφορά  μηνυμάτων  εγγραφής

(subscribe)  και  δημοσίευσης(publish) που  είναι  βασισμένο  σε  TCP/IP

πρωτόκολλα.  Τα δεδομένα αποστέλλονται  από τους  publishers σε ένα MQTT

Broker  που  με  την  σειρά  του  προωθεί  τα  δεδομένα  στους  ενδιαφερόμενους

subscribers. Η επικοινωνία στο MQTT είναι οργανωμένη σε θέματα . Κάθε θέμα

είναι  μια  αφηρημένη  αναπαράσταση  ενός  μονοκατευθυντικού  καναλιού

πληροφοριών  και  για  την  μεταφορά  δεδομένων  σε  αυτό  χρησιμοποιείται  το

μοναδικό  του  όνομα.  Όταν  γίνεται  ένα  subscribe  σε  ένα  θέμα  ο  subscriber

ενδιαφέρεται  να  λάβει  τα  δεδομένα  που  δημοσιεύθηκαν  στο  θέμα  από  τον

publisher. Το MQTT Broker παρακολουθεί τα θέματα που έχουν κάνει subscribe

και  προωθεί  τα  δεδομένα  που   λαμβάνονται  από  τους  publishers  στους

subscribers  των αντίστοιχων θεμάτων. Το MQTT δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για

σκοπούς  οικιακού  αυτοματισμού  παρόλα  αυτά  διατίθεται  στην  αγορά  ως

publish/subscribe  ενδιάμεσο λογισμικό για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT).
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Στην  εργασία  μας  θα  χρησιμοποιήσουμε  το  ανοιχτού  κώδικα  MQTT Broker

Mosquitto.

2.10 Tasmota

Ένα από τα δημοφιλέστερα προϊόντα του οικιακού αυτοματισμού είναι το

Tasmota. Το Tasmota είναι ένα εναλλακτικό λογισμικό και είναι σχεδιασμένο για

συσκευές βασισμένες στο ESP8266, στο ESP32, στο ESP32-S και στο ESP32-C3

με χαρακτηριστικά  web UI,  χρονόμετρα, ενημερώσεις, υποστήριξη αισθητήρων

καθώς και over the air  (OTA). Το  Tasmota  χρησιμοποιείται για την μετατροπή

αυτής της συσκευής σε έξυπνη συσκευή που πλέον δεν είναι εξαρτημένη από την

προσχεδιασμένη  εφαρμογή  της.  Για  την  διαμόρφωση  και  διαχείριση  μιας

συσκευής Tasmota απαιτείτε εύρεση μιας διεύθυνσης IP καθώς και η ρύθμιση του

διακομιστή MQTT χειροκίνητα. 
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Κεφάλαιο 3 Υλοποίηση Πρακτικού Μέρους

3.1 Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν  

BlitzWolf BW-RC1 Smart Hub

Για  την  υλοποίηση  της  τρέχουσας  διπλωματικής  χρειάστηκε  να

χρησιμοποιήσουμε το Blitz Wolf BW-RC1 Smart Hub. Το  BW-RC1 Smart Hub

είναι μια έξυπνη συσκευή που μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλα τα υπέρυθρα

τηλεχειριστήρια  που  χρησιμοποιούμε  στο  χώρο  μας.  Το  συγκεκριμένο  προϊόν

προτιμήθηκε  διότι  διαθέτει  πολύ  ισχυρό  σήμα  υπερύθρων  καθώς  και  γωνία

μετάδοσης ίση με 360 μοίρες για τα οποία είναι υπεύθυνα τα 6  led  μετάδοσης
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υπερύθρων που διαθέτει. Τέλος διαθέτει συνδεσιμότητα με την  Amazon Alexa

και το Google Home.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο Blitz Wolf 
Χρώμα Μαύρο

Μέγεθος 67*67*19.5mm 

Καθαρό βάρος 30g 

Υλικό ABS 

Εισαγωγή DC 5V-1A 

Ισχύς Αναμονής 0.5W 

Υπέρυθρη Συχνότητα 38K 

Υπέρυθρη Απόσταση 10m 

Ασύρματος Τύπος 2.4GHz Wi-Fi 

Διεπαφή Φορτιστή Micro USB 

Μήκος Καλωδίου 1.2m 

Θερμοκρασία Εργασίας 0-50℃ 

Πιστοποιήσεις CE, FCC, RoHS 

39



Raspberry pi Zero W

Το Raspberry pi Zero W είναι το μικρότερο Raspberry pi που κυκλοφορεί

στην αγορά με διαστάσεις 65mm μήκος και 30mm πλάτος. Παρόλο το μικρό του

μέγεθος  το  Raspberry  pi  Zero  W  είναι  ένας  μικρού  μεγέθους  υπολογιστής.

Διαθέτει 40 ακίδες GPIO και το μοντέλο W διαθέτει προ εγκατεστημένο WiFi και

bluetooth στην πλακέτα κάτι  που το καθιστά ιδανικό για την εργασία μας  σε

συνδυασμό με το χαμηλό του κόστος.

Τέλος για την σωστή λειτουργία και την προστασία του Raspberry pi μας

χρησιμοποιήθηκε μια θήκη για το συγκεκριμένο μοντέλο. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επεξεργαστής/CPU Μονοπύρηνος 1GHz

Μνήμη Τυχαίας

Προσπέλασης/Ram

512 MB

Θύρες Micro-HDMI

Θύρες Micro-USB τροφοδοσίας

Θύρες Micro-USB

Ασύρματος Τύπος 802.11n wireless LAN

Ασύρματος Τύπος Bluetooth 4.0
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LiLyGO TTGO LORA32

Ένας  μικρο  ελεγκτής  ESP32  που  έχει  ενσωματωμένο ένα  LoRa  chip

SX1276  καθώς  και  μία  οθόνη  OLED  0.96  ίντσες.  Η  πλακέτα  μπορεί  να

προγραμματιστεί εύκολα μέσω του  μετατροπέα  USB σε σειριακό μετατροπέα

CP2102 και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως Arduino. 

Το ESP32 είναι μια σειρά μικρο ελεγκτών χαμηλού κόστους και χαμηλής

ισχύος συστήματος με ενσωματομένο Wi-Fi και διπλής λειτουργίας Bluetooth. To

ESP32  χρησιμοποιεί  είτε  ένα  μικροεπεξεργαστή  Tensilica  Xtensa  LX6  με

μονοπύρηνο ή διπύρηνο επεξεργαστή. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ομάδα ολοκληρωμένου κυκλώματος ESPRESSIF-ESP32 (Wi-Fi &

Bluetooth)240MHz Xtensa® μονοπύρηνος-/

διπύρηνος 32-bit LX6 microprocessor 

Μικροκύκλωμα LoRa SX1276

Στατική Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης/Sram 520 kB SRAM 

Κουμπιά Εκκίνηση/Επανεκκίνηση

USB σε TTL CP2104

Διεπαφές UART, SPI, SDIO, I2C, PWM, I2S, ADC,

DAC, Cap Sensor 

Προ Εγκατεστημένο Ρολόι 40MHz crystal oscillator 

Τάση λειτουργίας 2.7V-3.6V

Βάρος 6.5g 

Ασύρματος Τύπος 802.11n wireless LAN

Ασύρματος Τύπος Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία Εργασίας -40℃ ~ +85℃ 
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DHT11

Ο αισθητήρας DHT11 είναι ένας αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας και

υγρασίας . Ο DHT11 διαθέτει ένα ένα μετρητή υγρασίας τύπου αντίστασης για

την μέτρηση της  υγρασίας  και  ένα μετρητή τύπου NTC  για την μέτρηση της

θερμοκρασίας που συνδέονται με έναν μικρο ελεγκτή 8-bit υψηλής απόδοσης που

προσφέρει  γρήγορη  απόκριση  και  αντίσταση  σε  παρεμβολές  που  μπορεί  να

εμφανιστούν.  Το  μικρο  του  μέγεθος,  η  χαμηλή  κατανάλωση  ενέργειας   το

καθιστούν  μια  από της  καλύτερες  επιλογές  για  διάφορες  εφαρμογές.  Τέλος  ο

αισθητήρας διαθέτει μια πλακέτα με μια αντίσταση 4.7 Kohm.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Αισθητήρα Θερμοκρασίας, Υγρασίας

Τυπική Τάση Εισόδου 3VDC, 3.3VDC, 5VDC

Ρεύμα Λειτουργίας 2.5mA

Διασύνδεση Ψηφιακή

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Single Wire
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CCS811

Ο CCS811 είναι ένας αισθητήρας αερίων που μπορεί να ανιχνεύσει ένα 

ευρύ φάσμα πτητικών οργανικών ενώσεων και προορίζεται για την 

παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Ο αισθητήρας 

επιστρέφει μια ένδειξη TVOC και μια ένδειξη διοξειδίου του ανθρακα eCO2. 

Στον αισθητήρα υπάρχει επίσης ένα θερμίστορ για τον υπολογισμό της τοπικής 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η μέτρηση του θερμίστορ δεν χρησιμοποιήθηκε 

καθώς λαμβάνουμε τις μέτρησης θερμοκρασίας από τον αισθητήρα DHT11.

Ο αισθητήρας CCS811 διαθέτει έναν αισθητήρα MOX θερμής 

πλάκας ,καθώς και έναν μικρό ελεγκτή που είναι υπέυθηνος για τον έλεγχο της 

τροφοδοσίας της πλάκας,διαβάζει την αναλογική τάση και παρέχει μια διεπαφή 

I2C για ανάγνωση. 

Ο CCS811 μπορεί να μετρήσει την συγκέντρωση eCO2 σε ένα εύρος 400 

έως 8192 ppm (parts per million) και την συγκέντρωση του TVOC σε ένα εύρος 

από 0 έως 1187 ppb (parts per billion)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Αισθητήρα Αερίων

Τυπική Τάση Εισόδου 3.3VDC, 5VDC

Ρεύμα Λειτουργίας 30mA

Διασύνδεση Ψηφιακή

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας I2C
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3.2 Σύνδεση Αισθητήρων και Κώδικας

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήσαμε τον LiLyGO

TTGO LORA32.  Αρχικά κολλήσαμε  όλα τα  pin  στις  υποδοχές  της  πλακέτας

ESP32 .Το ESP32 που χρησιμοποιήσαμε διαθέτει ενσωματωμένο LORA και μια

οθόνη LED που δεν χρησιμοποιήθηκαν, παρακάτω θα εξηγήσω κάποια από τα

pins του ESP32 που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία.

GRD: Το  GRD  είναι το  pin  γείωσης της πλακέτας  ESP32  και διαθέτει

τρία τέτοια pins.

3V3  &  5V : Τα  3V3  και 5V  είναι  η  τάση  εξόδου  του  ESP32  που

αντιστοιχεί σε 3.3 V και 5V.

RX: Το RX είναι ένα  pin  με την ειδικότητα του Receiver  και η δουλειά

του είναι να δέχεται δεδομένα.
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TX: Το TX είναι ένα pin με την ειδικότητα του Transmitter και η δουλειά

του είναι να μεταδίδει δεδομένα.

RST: Είναι ένα pin επαναφοράς του ESP32 . 

GPIO: Το GPIO (General purpose input/output) είναι μια είσοδος/έξοδος

γενικού  σκοπού  .  Το  GPIO  είναι  ένας  τύπος  pin  που  δεν  έχει  κάποια

συγκεκριμένη λειτουργία καθώς είναι προσαρμόσιμη και μπορεί να ελεγχθεί από

το λογισμικό.

U0: Τα pin U0 είναι υπεύθυνα για τα σήματα της μονάδας UART0

U2: Τα pin U2 είναι υπεύθυνα για τα σήματα της μονάδας UART2

 Το  UART  (Universal  Asynchronous  Receiver  Transmitter)  σημαίνει

καθολικός ασύγχρονος πομπός δέκτης και είναι από τις πιο χρησιμοποιούμενες

τεχνικές σειριακής επικοινωνίας.

SPI:Τα pin SPI είναι υπεύθυνα για τα σήματα της μονάδας SPI01

HSPI:Τα pin HSPI είναι υπεύθυνα για τα σήματα της μονάδας SPI2

VSPI:Τα pin VSPI είναι υπεύθυνα για τα σήματα της μονάδας SPI3

Το  SPI  (Serial  peripheral  interface)  είναι  μια  σειριακή  περιφερειακή

διεπαφή  και  είναι  μια  από  τις  πιο  χρησιμοποιούμενες  διεπαφές  μεταξύ

μικροελεγκτή.

ADC: Ένα pin ADC (Analog to Digital Converter) είναι ένας μετατροπές

από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και χρησιμοποιείτε συνήθως για να διαβάσουμε

την αναλογική τάση από διαφορετικές πηγές ή αισθητήρες.

Σύνδεση του DHT11 στο ESP32
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O αισθητήρας  DHT11  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  υλοποίηση  της

παρούσας εργασίας διαθέτει μια προεγκατεστημένη πλακέτα με μια αντίσταση

4.7 Kohm καθώς επίσης καταλήγει σε 3 pin για την σύνδεση του στο ESP32.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία πάνω από τα  pins  διαθέτει

τρία σύμβολα που μας ενημερώνουν για την σωστή σύνδεση του αισθητήρα .

1) Το  “S”  είναι  το  pin  που  είναι  υπεύθυνο  για  την  μεταφορά  δεδομένων  και

επιλέξαμε να το συνδέσουμε με την ψηφιακή θύρα GPIO14 του ESP32

2) Το “+” είναι  το pin τάσης εισόδου του αισθητήρα και την συνδέσαμε την  3V3

θύρα του ESP32 καθώς ο συγκεκριμένος αισθητήρας δέχεται 3.3V τάση εισόδου. Συχνά

παρατηρούμε αυτό το pin να αναγράφεται και ως Vcc ή Vin.

3) Το “-” είναι το pin γείωσης του αισθητήρα και την συνδέσαμε στην θύρα γείωσης

του ESP32
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Σύνδεση του CCS811 στο ESP32

Ο αισθητήρας CCS811 διαθέτει οχτώ pins παρόλα αυτά για την σύνδεση 

του στον ESP32 χρειάστηκαν μόνο τα πέντε από αυτά.
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1) Το “3Vo” είναι το pin τάσης εισόδου του αισθητήρα και την 

συνδέσαμε την 3V3 θύρα του ESP32 καθώς αυτό το pin δέχεται 3.3V. 

2) Το GND  είναι το pin γείωσης του αισθητήρα και την συνδέσαμε 

σε μια θέση της αρνητικής πλευράς του breadboard ,που έχουμε συνδέσει το 

GND του ESP32.

3) Το SCL είναι ένα I2C pin ρολογιού και το συνδέσαμε στο SCL pin 

του ESP32.

4) Το SDA  είναι ένα I2C pin δεδομένων και το συνδέσαμε στο SDA 

pin του ESP32.

5) Το WAKE είναι το pin που ξυπνάει τον αισθητήρα και το 

συνδέσαμε σε μια θέση της αρνητικής πλευράς του breadboard ,που έχουμε 

συνδέσει το GND του ESP32.

Τέλος τα 3 pins που δεν χρησιμοποιήσαμε είναι τα Vin, INT, RST :

Το Vin είναι ένα pin τάσης εισόδου, η διαφορά αυτού του pin με το 3Vo 

είναι ότι χρησιμοποιεί ένα μετατροπέα τάσης σε περίπτωση που η πλακέτα που 

χρησιμοποιούμε έχει μόνο 5V τάση εξόδου.

To INT είναι το pin διακοπής-εξόδου (interrupt-output) και μπορεί να 

ανιχνεύσει πότε μια νέα ενδειξη είναι έτοιμη ή πότε μια ένδειξη γίνεται πολύ 

υψηλή ή πολύ χαμηλή.

Το RST είναι το pin επαναφοράς. Αν θέλουμε να επαναφέρουμε τον 

αισθητήρα το συνδέουμε με το pin της γείωσης του ESP32.
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Τελικό Κύκλωμα
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Κώδικας

Στην  γραμμή  1  έως  4  συμπεριλαμβάνουμε  στον  κώδικά  μας  τις

βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε. Συγκεκριμένα :

• Στην γραμμή 1 συμπεριλαμβάνουμε την βιβλιοθήκη WiFi.h που είναι υπεύθυνη 

για την σωστή λειτουργία του WiFi.

• Στην γραμμή 2 συμπεριλαμβάνουμε την βιβλιοθήκη MQTT.h που είναι 

υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία του MQTT.
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• Στην γραμμή 3 συμπεριλαμβάνουμε την βιβλιοθήκη DHT.h που είναι υπεύθυνη 

για την σωστή λειτουργία του DHT11.

• Στην γραμμή 4 συμπεριλαμβάνουμε την βιβλιοθήκη Adafruit_CCS811.h που 

είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία του CCS811.

Στην γραμμή 5 ορίζουμε το pin που είναι συνδεδεμένο το pin δεδομένων

του DHT11.

Στην γραμμή 7 αρχικοποιούμε την βιβλιοθήκη  Adafruit_CCS811  σε  ccs

προς αποφυγή λαθών.

Στην γραμμή 9 αρχικοποιούμε έναν σταθερό χαρακτήρα με όνομα ssid και

ορίζουμε το ssid του τοπικού μας δικτύου.

Στην  γραμμή  10  αρχικοποιούμε  έναν  σταθερό  χαρακτήρα  με  όνομα

password και ορίζουμε τον κωδικό του τοπικού μας δικτύου.

Στην γραμμή 12 αρχικοποιούμε την βιβλιοθήκη  WiFiClient.

Στην γραμμή 13 αρχικοποιούμε την βιβλιοθήκη MQTTClient.

Στην  γραμμή  15 αρχικοποιούμε  την  βιβλιοθήκη  DHT11  και  την

ενημερώνουμε  σε  ποιο  pin  που  είναι  συνδεδεμένο  το  pin  δεδομένων  του

αισθητήρα.

Στην γραμμή 16 αρχικοποιούμε μια μεταβλητή  LastMillis ως unsigned

long για να μπορεί να λάβει μεγαλύτερο εύρος τιμών και την ορίζουμε ίση με 0.

Στην γραμμή  18  δημιουργούμε μια συνάρτηση connect  τύπου  void  που

ξεκινάει από την γραμμή 19 και κλείνει στην γραμμή 40.

Στην  γραμμή  20 τυπώνεται  στη  σειριακή  θύρα  το  μήνυμα  “Checking

WiFi…” .
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Στην γραμμή 22 έως 25 δημιουργούμε μια λούπα τύπου while που ελέγχει

αν το WiFi του ESP32  δεν συνδέθηκε στο ίντερνετ. Κάθε κύκλο της λούπας που

το  WiFi  δεν είναι συνδεδεμένο αλλάζει σειρά και τυπώνει στην σειριακή θύρα

ένα μήνυμα “…”, μετά το πρόγραμμα κάνει μια παύση για 1000 millisecond και

επανελέγχει . 

Στην  γραμμή  27 τυπώνεται  στη  σειριακή  θύρα  το  μήνυμα  “WiFi

Connected”.

Στην  γραμμή  28 τυπώνεται  στη  σειριακή  θύρα  το  μήνυμα  “Client

Connected”.

Στην  γραμμή  30 έως  33  δημιουργούμε  μια  λούπα  τύπου  while  που

ελέγχει  αν  ο  πελάτης  του  MQTT  δεν  συνδέθηκε  στο  MQTT  Broker  του

openHAB. Κάθε  κύκλο  της  λούπας  που  ο  πελάτης δεν  είναι  συνδεδεμένος

αλλάζει  σειρά  και  τυπώνει  στην  σειριακή  θύρα  ένα  μήνυμα  “…”,  μετά  το

πρόγραμμα κάνει μια παύση για 100 millisecond και επανελέγχει . 

Στην  γραμμή  35 τυπώνεται  στη  σειριακή  θύρα  το  μήνυμα  “Client

Connected”.

Στην γραμμή 38  δημιουργούμε μια συνάρτηση ccs811  τύπου  void  που

ξεκινάει από την γραμμή 38 και κλείνει στην γραμμή 43.

Στην  γραμμή  39 έως  42 δημιουργούμε  μια  συνθήκη  if  ελέγχει  αν  ο

αισθητήρας ccs811 δεν ξεκίνησε  αλλάζει σειρά και τυπώνει στην σειριακή θύρα

ένα μήνυμα “Failed to start sensor!” και μετά επανελέγχει με μια λούπα while(1).
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Στην  γραμμή  45 δημιουργούμε  μια  συνάρτηση  setup  τύπου  void  που

ξεκινάει από την γραμμή 45 και κλείνει στην γραμμή 52.

Στην γραμμή 46 ξεκινάμε την σειριακή θύρα 115200 .

Στην γραμμή 47 ξεκινάμε την προσπάθεια για σύνδεση στο WiFi και του

“δίνουμε” τους σταθερούς χαρακτήρες ssid και password για να ορίσουμε σε ποιο

δίκτυο πρέπει να συνδεθεί και τον κωδικό του.

Στην γραμμή 48  ξεκινάμε  την προσπάθεια για σύνδεση του MQTT client

και του “δίνουμε” την ip  του openHAB που δημιουργήσαμε ένα  MQTT Broker

στο  οποίο  θα  συνδεθεί  καθώς  και  την  σύνδεση  του  WiFi  που  ορίσαμε. Η

περαιτέρω ανάλυση του  openHAB και των περιεχομένων του θα αναλυθούν σε

παρακάτω κεφάλαιο.

Στην γραμμή 49 τρέχουμε την συνάρτηση connect().

Στην γραμμή 50 τρέχουμε την συνάρτηση ccs811().

Στην γραμμή 51 ξεκινάμε τον αισθητήρα DHT11.
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Στην  γραμμή  54 δημιουργούμε  μια  συνάρτηση  loop  τύπου  void  που

ξεκινάει από την γραμμή 54 και κλείνει στην γραμμή 102.

Στην  γραμμή  55 δημιουργούμε  μια  λούπα  client.loop()  που  κάνει

ανανέωση της σύνδεσης όταν δημοσιεύονται δεδομένα.
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Στην γραμμή 56 το πρόγραμμα κάνει μια παύση για 10 millisecond. Αυτή

η καθυστέρηση τοποθετήθηκε  διότι  το  πρόγραμμα κάποιες  φορές  παρουσίαζε

πρόβλημα αν δεν υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση μετά το client.loop().

Στην γραμμή 64 έως 66 δημιουργούμε μια συνθήκη  if  που ελέγχει αν ο

MQTT client δεν είναι συνδεδεμένος και τρέχει την συνάρτηση connect().

Στην γραμμή  58 έως  60 δημιουργούμε μια συνθήκη  if  που ελέγχει ανα

πόση  ώρα  θέλουμε  να  λαμβάνουμε  τιμές.  Στην   συγκεκριμένη  συνθήκη

χρησιμοποιούμε την πράξη millis()-LastMillis>5000 όπου millis()μια συνάρτηση

που μετράει το χρόνο που έτρεξε το πρόγραμμα και  LastMillis  μια μεταβλητή

που αρχικά ορίσαμε ίση με 0 .

Στην γραμμή 63 η μεταβλητή LastMillis παίρνει την τιμή της συνάρτησης

millis() μέχρι εκείνη την στιγμή.

Στην γραμμή 65 αρχικοποιούμε μια μεταβλητή humidity  τύπου  float  και

ορίζουμε να ισούται με τα δεδομένα που μας δίνει ο DHT11 για την υγρασία.

Στην γραμμή  66 αρχικοποιούμε μια μεταβλητή temperature  τύπου  float

και  ορίζουμε  να  ισούται  με  τα  δεδομένα  που  μας  δίνει  ο  DHT11  για  την

θερμοκρασία.

Στην γραμμή  67 αρχικοποιούμε μια μεταβλητή monoxide  τύπου int  και

ορίζουμε να ισούται με τα δεδομένα που μας δίνει ο CCS811 για το μονοξείδιο.

Στην γραμμή 68 αρχικοποιούμε μια μεταβλητή co2 τύπου int και ορίζουμε

να ισούται με τα δεδομένα που μας δίνει ο CCS811 για το διοξείδιο.

Στην γραμμή 71 έως 86 δημιουργούμε μια εμφωλευμένη συνθήκη if στην

συνθήκη της γραμμής  58. Η συνθήκη ελέγχει αν είναι διαθέσιμος ο αισθητήρας

CCS811.
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Στην γραμμή 73 έως  85 δημιουργούμε μια εμφωλευμένη συνθήκη  if else  που

ελέγχει  αν  η  συνάρτηση  readData()  δεν  έχει  στείλει  error και  τυπώνει  στην

σειριακή θύρα:

• Στην γραμμή 74 το μήνυμα “CO2:”

• Στην γραμμή 75  την τιμή που είναι αποθηκευμένη στην μεταβλητή co2 την 

συγκεκριμένη στιγμή.

• Στην γραμμή 76 το μήνυμα “PPM”.

• Στην γραμμή 78 το μήνυμα “CO:”.

• Στην γραμμή 79  την τιμή που είναι αποθηκευμένη στην μεταβλητή co την 

συγκεκριμένη στιγμή.

• Στην γραμμή 80 το μήνυμα “PPB”.

Αλλιώς  τυπώνει  στην  σειριακή  θύρα  το  μήνυμα  “ERROR”  και  να

επανελέγχει με μια while(1).

Στην γραμμή 88 τυπώνει στην σειριακή θύρα το μήνυμα “Temperature:”

Στην  γραμμή  89 τυπώνει  στην  σειριακή  θύρα  την  τιμή  που  είναι

αποθηκευμένη στην μεταβλητή temperature την συγκεκριμένη στιγμή.

Στην γραμμή 90 τυπώνει στην σειριακή θύρα το μήνυμα “*C”.

Στην γραμμή 92 τυπώνει στην σειριακή θύρα το μήνυμα “Humidity:”

Στην  γραμμή  93 τυπώνει  στην  σειριακή  θύρα  την  τιμή  που  είναι

αποθηκευμένη στην μεταβλητή humidity την συγκεκριμένη στιγμή.

Στην γραμμή 94 τυπώνει στην σειριακή θύρα το μήνυμα “%”.

Στην γραμμή 97 ο client δημοσιεύει στο MQTT θέμα /temp την τιμή που

είναι αποθηκευμένη στην μεταβλητή  temperature την συγκεκριμένη στιγμή σε

μορφή String.
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Στην γραμμή 98 ο client δημοσιεύει στο MQTT θέμα /hum την τιμή που

είναι  αποθηκευμένη  στην  μεταβλητή  humidity  την  συγκεκριμένη  στιγμή  σε

μορφή String.

Στην γραμμή 99 ο client δημοσιεύει στο MQTT θέμα /mon την τιμή που

είναι  αποθηκευμένη  στην  μεταβλητή  monoxide  την  συγκεκριμένη  στιγμή  σε

μορφή String.

Στην γραμμή 100 ο client δημοσιεύει στο MQTT θέμα /co2 την τιμή που

είναι  αποθηκευμένη στην μεταβλητή co2 την συγκεκριμένη στιγμή σε  μορφή

String.

Τέλος για την σωστή λειτουργία του αισθητήρα CCS811  όπως προτείνει 

η εταιρία κατασκευής του λειτουργήσαμε τον αισθητήρα για πρώτη φορά για 48 

ώρες αδιάλειπτα.

3.3 Εγκατάσταση και Διαμόρφωση του Tasmota

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας έπρεπε να εγκαταστήσουμε το

λογισμικό Tasmota στο BW-RC1, έτσι ώστε να μπορούμε να την μετατρέψουμε

σε  μια  έξυπνη  συσκευή  που  δεν  είναι  εξαρτημένη  από  την  προσχεδιασμένη

εφαρμογή της. Για να Εγκαταστήσουμε το λογισμικό Tasmota στην συσκευή μας

BW-RC1  έπρεπε αρχικά να ανοίξουμε την συσκευή μας ώστε να εμφανίσουμε

την πλακέτα της. Για το άνοιγμα της συσκευής χρησιμοποιήσαμε ένα κατσαβίδι

με πλατιά άκρη για να μπορέσουμε να ξεκουμπώσουμε με ευλάβεια τα 6 πινάκια

που ασφαλίζουν την συσκευή χωρίς να προκαλέσουμε ζημιά στα κουμπώματα

της συσκευής.
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Για να μπορέσουμε να απασφαλίσουμε την πλακέτα της συσκευής έπρεπε

να ξεβιδώσουμε 3 βίδες που συγκρατούσαν την πλακέτα στο κάτω μέρος της

θήκης.  Για την εγκατάσταση του  Tasmota  χρειαζόμασταν πρόσβαση στο πίσω

μέρος τις πλακέτας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις διαδρομές των

pins κατά μήκος της πλακέτας. 

Τελικά  η  σύνδεση  της  συσκευής BW-RC1 στον  υπολογιστή

πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ενός  USB με εκτεθειμένη πλακέτα και ενός

USB σειριακού αντάπτορα.

Το pin D+ στην έξοδο του USB συνδέεται με το pin Tx του serial adapter

, το pin D- με το pin Rx και το pin  GND με το pin GND . Χρησιμοποιήθηκε μια

εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 5V που συνδέσαμε στο pin VBUS .
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Μόλις κάναμε την σύνδεση απενεργοποιήσαμε την παροχή ρεύματος 5V και με 

ένα καλώδιο βραχυκυκλώσαμε το pin GPIO0 στη γείωση και ενεργοποιούμε την 

παροχή ρεύματος 5V . Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η πλακέτα μπήκε σε 

λειτουργία εκκίνησης και ήταν έτοιμη να εγκαταστήσουμε το λογισμικό μας. 

Τέλος εγκαταστήσαμε το λογισμικό Tasmota με το εργαλείο Tasmotizer.

Πριν αποσυνδέσουμε την πλακέτα κάναμε την σύνδεση της συσκευής στο WiFi 

και ρυθμίσαμε το Tasmota.

Για την σύνδεση της συσκευής στο WiFi συνδεθήκαμε αρχικά στο WiFi με όνομα

Tasmota της συσκευής και μας εμφανίστηκε ένα μενού με τα ενεργά WiFi όπου 

και συνδεθήκαμε στο τοπικό μας WiFi. 

Για την ρύθμιση της συσκευής μας βρήκαμε την IP διεύθυνση της Tasmota 

συσκευής μας και εισήλθαμε σε αυτήν μέσω του φυλλομετρητή, και μας 

εμφανίστηκε ένα μενού.
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Επιλέξαμε το κουμπί “Configuration” και μας εμφανίστηκε το λεπτομερές μενού 
διαμόρφωσης.

Έπειτα επιλέξαμε το κουμπί “Configuration Module” και επιλέξαμε την συσκευή μας που 
φέρει το λογισμικό Tasmota. Τέλος πατήσαμε το κουμπί “Save” για την αποθήκευση των 
αλλαγών.
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Μετά για την διαμόρφωση του MQTT επιλέγουμε το “Configure MQTT” και στο πεδίο 
Host συμπληρώνουμε την IP διεύθυνση του openHAB. Στο πεδίο User και Password 
συμπληρώνουμε το όνομα και τον κωδικό του MQTT και στο πεδίο Topic επιλέγουμε το 
όνομα του θέματος που επιθυμούμε. Τέλος πατήσαμε το κουμπί “Save” για την 
αποθήκευση των αλλαγών.

Τέλος στο κουμπί “Console” του αρχικού μενού δίνουμε την εντολή SerialLog 0 για να 
απενεργοποιήσουμε την σειριακή θύρα καταγραφής για την σωστή ανταπόκριση της 
συσκευής.
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3.4 Εγκατάσταση και Διαμόρφωση του openHAB

Για  την  εγκατάσταση  του  openHAB επισκευαστήκαμε  την  επίσημη

σελίδα  του  openHAB  και  κατεβάσαμε  την  σταθερή  έκδοση  3.2.0  του

openHABian  για συσκευή  Raspberry pi  και με την βοήθεια του προγράμματος

balenaEtcher,  ένα πρόγραμμα που εγκαθιστά εικόνες λειτουργικού συστήματος

σε SD κάρτες και USB δίσκους, εγκαταστήσαμε το 3.2.0 openHABian στην SD

κάρτα μας.

Η εγκατάσταση με την χρήση του προγράμματος balenaEtcher διαθέτει 3

απλά βήματα .  Αφού έχουμε κατεβάσει ήδη την εικόνα του λειτουργικού μας

συστήματος  (openHABian-pi-raspios32-202110080655-gitaa64c8a-

crcaef28b5e.img.xz)  και  με  την  χρήση  ενός  μετατροπέα,  από  SD  κάρτα  σε

αρσενικό  USB,  έχουμε  συνδέσει  την  κάρτα  μας  στον  ηλεκτρονικό  μας

υπολογιστή ήμασταν έτοιμη να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Αρχικά επιλέξαμε

την επιλογή του προγράμματος “Flash from file” όπου και επιλέξαμε την εικόνα

του λειτουργικού συστήματος που κατεβάσαμε. Έπειτα με την επιλογή “Select

Target ” επιλέξαμε την SD κάρτα μας και με το κουμπί “Flash!” η εγκατάσταση

μας ολοκληρώθηκε.
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Τοποθετήσαμε  την  κάρτα  SD  στην  θύρα  του  Raspberry  pi  και  το

συνδέσαμε  με  τη  χρήση  ενός  μετατροπέα  micro  USB  σε  Ethernet  στο

δρομολογητή μας.

Μόλις συνδέσουμε το Raspberry pi στο ρεύμα και στο ίντερνετ πρέπει να

περιμένουμε 40 με 50 λεπτά για την εγκατάσταση του πακέτου του openHAB.

Για την διαμόρφωση του  openHABian  χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα

MobaXterm, που είναι ένα πρόγραμμα που μας παρέχει εξ’ αποστάσεως εργαλεία

δικτύου, έτσι ώστε να μπορέσουμε διαχειριστούμε το openHABian μέσω SSH.  
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Αρχικά  μπήκαμε  στο configuration  page του router  μας  για  να

μπορέσουμε να βρούμε την διεύθυνση ip του openHABian.

Έπειτα ανοίξαμε το πρόγραμμα  MobaXterm  και  πληκτρολογήσαμε την

εντολή  “ssh  openHABian@192.168.2.5”  και  μας  ζητήθηκε  ο  κωδικός  του

openHABian. Εισάγαμε τον προκαθορισμένο κωδικό “openHABian”

Για  να  εισέλθουμε  στο  opeHABian  Configuration  tool  γράφουμε  την

εντολή sudo openhabian-config και εμφανίζεται το κάτωθι μενού.
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Επιλέγουμε “Optional  Components”  και μας εμφανίζεται  ένα μενού με

εργαλεία που μπορούμε να εγκαταστήσουμε.

Απο  το  συγκεκριμένο  μενού  εγκαταστήσαμε  το  Log  Viewer  και  το

Mosquitto. Το Log Viewer χρησιμοποιείται για να βλέπουμε ιστορικά αρχεία που

περιλαμβάνουν ενέργειες που λαμβάνουν μέρος στο openHAB. Το Mosquitto το

χρειαζόμαστε για την δημιουργία του MQTT Broker.

Τέλος  πρέπει  να γράψουμε τα “sudo apt-get  update” και  “sudo apt-get

upgrade” για την σωστή αναβάθμιση του συστήματος.

Για  την  είσοδό  μας  στην  σελίδα  του  openHAB  χρησιμοποιούμε  την

διεύθυνση  openhabian:8080  ή την διεύθυνση  IP του  openHAB:8080. Κατά την

είσοδο  μας  στην  σελίδα  του  openHAB  μας  ζητάει  να  δημιουργήσουμε  έναν
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λογαριασμό με τον οποίον μετέπειτα θα εισέλθουμε και θα δημιουργήσουμε τον

αυτοματισμό μας.

Αρχικά έπρεπε να εγκαταστήσουμε το MQTT Binding ,που μπορούμε να

το βρούμε στην επιλογή  Settings  και μετά Bindings.  Αφού εγκαταστήσαμε το

MQTT Bindings δημιουργήσαμε  ένα  thing  που  θα  έχει  ιδιότητα  του  MQTT

Broker. Για την δημιουργία του thing κάναμε τα εξής:

• Αρχικά επιλέξαμε το  Things,  που βρίσκεται στο μενού αριστερά στην επιλογή

Settings, και πατάμε το κουμπί δημιουργίας “+” που βρίσκεται κάτω δεξιά στον

φυλλομετρητή μας για την δημιουργία καινούργιου Thing.

• Με την εκκίνηση δημιουργίας ενός Thing με ζητάει να επιλέξουμε Binding όπου

και επιλέγουμε το MQTT Binding  που εγκαταστήσαμε νωρίτερα.
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• Μόλις επιλέξουμε το Binding που θέλουμε μας εμφανίζει ένα καινούργιο μενού

όπου μας ζητάει να  επιλέξουμε ένα καινούργιο mqtt Thing  και επιλέξαμε το

MQTT Broker που εγκαταστήσαμε από “Optional Components”. 

• Αφού ακολουθήσουμε τα προηγούμενα βήματα μας εμφανίζει ένα μενού για την

διαμόρφωση  του  Thing  που  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε.  Αρχικά  πρέπει  να

δώσουμε ένα Unique ID στο Thing μας και στην συνέχεια γράφουμε στο πεδίο

με  κεφαλίδα  Broker  Hostname/IP  συμπληρώνουμε  την  διεύθυνση  IP  του

openHAB. Για  την  περαιτέρω διαμόρφωση  του Thing  επιλέξαμε  το  κουτάκι

Show advanced που βρίσκεται δεξιά .
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• Με  την  επιλογή  Show  advanced  εμφανίζεται  ένα  μενού  με  περισσότερες

επιλογές διαμόρφωσης. Στο πεδίο με κεφαλίδα Broker Port χρησιμοποιούμε την

θύρα που βρίσκεται το  Broker  μας που η συνηθισμένη θύρα για αυτό το πεδίο

είναι η θύρα 1883 όπου και επιλέξαμε. Τέλος από τις επιλογές που μας δίνονται

συμπληρώσαμε το όνομα και τον κωδικό που επιθυμούσαμε για το  Broker  μας

καθώς δεν χρησιμοποιήσαμε την επιλογή Secure Connection.
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• Τέλος για την επιτυχής δημιουργία του Thing μας επιλέγουμε το κουμπί Create

Thing που εμφανίζεται κάτω από το μενού.

Διαμόρφωση αισθητήρων στο openHAB

Για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε τα δεδομένα από τους αισθητήρες που

κάνουν Publish σε ένα θέμα του MQTT δημιουργήσαμε ένα Thing συνδεδεμένο

στο  MQTT Broker  μας,  Channels  που είναι συνδεδεμένα στο Thing  μας καθώς

και ένα Item σε κάθε  Channel.  Αρχικά επιλέξαμε το Things,  που βρίσκεται στο

μενού αριστερά στην επιλογή  Settings, και πατάμε το κουμπί δημιουργίας “+”

που  βρίσκεται  κάτω  δεξιά  στον  φυλλομετρητή  μας  για  την  δημιουργία

καινούργιου  Thing.  Με  την  εκκίνηση  δημιουργίας  ενός  Thing  με  ζητάει  να

επιλέξουμε Binding όπου και επιλέγουμε το MQTT Binding  που εγκαταστήσαμε

νωρίτερα.  Μόλις  επιλέξουμε  το  Binding  που  θέλουμε  μας  εμφανίζει  ένα

καινούργιο μενού όπου μας ζητάει να  επιλέξουμε ένα καινούργιο mqtt Thing και

επιλέξαμε το Generic MQTT Thing.
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Αφού  επιλέξουμε  το  Generic  MQTT  Thing  εμφανίζεται  το  μενού

διαμόρφωσης  του  Thing  μας,  όπου  στο  πεδίο  Unique  ID και  Label

συμπληρώσαμε το όνομα Amphitheater. Τέλος στην επιλογή Bridge επιλέξαμε το

MQTT Broker  και επιλέξαμε το κουμπί  Create Thing  για την ολοκλήρωση της

δημιουργίας του Thing μας.

Αφού  δημιουργήσαμε  το  Amphitheater  Thing  το  επιλέγουμε  και

κατευθυνόμαστε  στην  καρτέλα  Channels  που  μας  δίνεται  πάνω  για  την

δημιουργία τους.
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Με την επιλογή της καρτέλας  Channels  εμφανίζεται μια επιλογή “Add

Channel”  όπου  και  επιλέγουμε.  Στο  επόμενο  μενού  που  μας  κατευθύνει  το

openHAB  μας  ζητάει  να  επιλέξουμε  τον  τύπο  του  Channel  που  θέλουμε  να

δημιουργήσουμε, το όνομα του Channel καθώς και το Channel Identifier. Για να

μπορέσουμε  να  λάβουμε  τα  δεδομένα  από  τους  αισθητήρες  χρειαζόμαστε

τέσσερα Channels αφού διαθέτουμε τέσσερις αισθητήρες.

Θερμοκρασία

Για  τον  αισθητήρα  της  θερμοκρασίας  χρησιμοποιήσαμε  ως  όνομα  και

Channel  Identifier  το  “TemperatureC”  και  επιλέξαμε  το  Number  Value  τύπο

καναλιού καθώς οι τιμές που θα λαμβάνουμε θα είναι αριθμοί. Τέλος στο πεδίο

με  κεφαλίδα  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  το  θέμα  του  MQTT  που

δημοσιεύονται οι μετρήσεις του αισθητήρα θερμοκρασίας, ώστε να μπορέσει το

κανάλι να κάνει Subscribe και να λάβει τις πληροφορίες, και επιλέξαμε το κουμπί

Create για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του καναλιού μας.
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Υγρασία

Για τον αισθητήρα της υγρασίας χρησιμοποιήσαμε ως όνομα και  Channel

Identifier το “Humidity” και επιλέξαμε το Number Value τύπο καναλιού καθώς οι

τιμές που θα λαμβάνουμε θα είναι αριθμοί. Τέλος στο πεδίο με κεφαλίδα MQTT 

State Topic συμπληρώσαμε το θέμα του MQTT που δημοσιεύονται οι μετρήσεις 

του αισθητήρα υγρασίας, ώστε να μπορέσει το κανάλι να κάνει Subscribe και να 

λάβει τις πληροφορίες, και επιλέξαμε το κουμπί Create για την ολοκλήρωση της 

δημιουργίας του καναλιού μας.
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Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Για  τον  αισθητήρα  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  χρησιμοποιήσαμε  ως

όνομα και  Channel Identifier  το “Carbon Dioxide” και επιλέξαμε το  Number

Value τύπο καναλιού καθώς οι τιμές που θα λαμβάνουμε θα είναι αριθμοί. Τέλος

στο πεδίο με κεφαλίδα  MQTT State Topic  συμπληρώσαμε το θέμα του  MQTT

που δημοσιεύονται οι μετρήσεις του αισθητήρα διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να

μπορέσει  το  κανάλι  να  κάνει  Subscribe  και  να  λάβει  τις  πληροφορίες,  και

επιλέξαμε το κουμπί  Create  για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του καναλιού

μας.
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Μονοξείδιο του άνθρακα

Για  τον  αισθητήρα του μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιήσαμε ως

όνομα και  Channel Identifier  το “Monoxide” και επιλέξαμε το  Number Value

τύπο καναλιού καθώς οι τιμές που θα λαμβάνουμε θα είναι αριθμοί. Τέλος στο

πεδίο με κεφαλίδα  MQTT State Topic  συμπληρώσαμε το θέμα του  MQTT που

δημοσιεύονται οι μετρήσεις του αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα, ώστε να

μπορέσει  το  κανάλι  να  κάνει  Subscribe  και  να  λάβει  τις  πληροφορίες,  και

επιλέξαμε το κουμπί  Create  για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του καναλιού

μας.
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Για μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες στο Sitemaps ή

στο Layout που θα επεξηγήσουμε παρακάτω πρέπει να συνδέσουμε ένα item σε

κάθε  Channel.  Για την υλοποίηση αυτού επιλέξαμε το κανάλι που θέλουμε να

δημιουργήσουμε  το  αντικείμενο  μας  και  επιλέξαμε  το  κουμπί  “Add  Link  to

Item…”. Τέλος διαλέγουμε το κουμπί create an item που μας εμφανίζεται .

Θερμοκρασία

Για  το  κανάλι  της  θερμοκρασίας  “TemperatureC”  δημιουργήσαμε  ένα

Item με όνομα “TemperatureC” και τύπο αντικειμένου Number. Στην κατηγορία

επιλέξαμε το εικονίδιο από την βιβλιοθήκη του openHAB με τίτλο “temperature”.

Τέλος επιλέξαμε το κουμπί “Link” για την επιτυχή δημιουργία του αντικειμένου

μας.
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Υγρασία

Για  το  κανάλι  της  υγρασίας  “Humidity”  δημιουργήσαμε  ένα  Item  με

όνομα “Humidity” και τύπο αντικειμένου Number. Στην κατηγορία επιλέξαμε το

εικονίδιο  από  την  βιβλιοθήκη  του  openHAB  με  τίτλο  “humidity”. Τέλος

επιλέξαμε το κουμπί “Link” για την επιτυχή δημιουργία του αντικειμένου μας.

Διοξείδιο του άνθρακα

Για το κανάλι του διοξειδίου “Carbon Dioxide” δημιουργήσαμε ένα Item

με  όνομα  “Carbon  Dioxide”  και  τύπο  αντικειμένου  Number.  Στην  κατηγορία

επιλέξαμε  το  εικονίδιο  από  την  βιβλιοθήκη  του  openHAB  με  τίτλο

“carbondioxide”. Τέλος επιλέξαμε το κουμπί “Link” για την επιτυχή δημιουργία

του αντικειμένου μας.
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Μονοξείδιο του άνθρακα

Για το κανάλι του μονοξειδίου “Monoxide” δημιουργήσαμε ένα  Item με

όνομα “Monoxide” και τύπο αντικειμένου Number. Στην κατηγορία επιλέξαμε το

εικονίδιο  από  την  βιβλιοθήκη  του  openHAB  με  τίτλο  “gas”,  καθώς  δεν  είχε

κάποιο σχετικό με το μονοξείδιο εικονίδιο. Τέλος επιλέξαμε το κουμπί “Link” για

την επιτυχή δημιουργία του αντικειμένου μας.

Διαχείριση τηλεχειριστηρίων στο openHAB

Για την διαχείριση των τηλεχειριστηρίων δημιουργήσαμε ένα Thing που

περιέχει εφτά Channels που το κάθε ένα περιέχει ένα Item. Τα απαραίτητα για τον

τηλεχειρισμό  κανάλια  είναι  τα  δύο  από  τα  εφτά,  καθώς  τα  υπόλοιπα  πέντε

κανάλια παρέχουν μόνο πληροφορίες στον χρήστη. 

Αρχικά  δημιουργήσαμε  ένα  Thing με Identifier:SonoffIRblaster και

Label:IRblaster ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την δημιουργία του Thing

“Amphitheater”. 
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Όπως  προείπαμε  σε  αυτό  το  Think  δημιουργήσαμε  εφτά  κανάλια.  Τα

πέντε κανάλια λαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες από την κονσόλα

του Tasmota για τους κωδικούς υπερύθρων που αποστέλλονται, ενώ τα υπόλοιπα

δύο  κανάλια  λαμβάνουν  όλο  το  μήκος  του  κωδικού  που  αποστέλλεται  στην

κονσόλα  του  Tasmota  καθώς  επίσης  είναι  διαμορφωμένα  έτσι  ώστε  να

αποστέλλουν κωδικούς στην κονσόλα μέσω κανόνων (Rules) που θα αναλύσουμε

παρακάτω. Η διαφοροποίηση αυτών τον δύο καναλιών είναι ότι το ένα είναι για

αποστολή κωδικών  IR  συσκευών και το δεύτερο είναι για αποστολή κωδικών

IRhvac συσκευών. Ένας IR κωδικός διαθέτει πολλές πληροφορίες όπως protocol,

bits, data, hash και status που μας ενημερώνει αν το σύστημα είναι ενεργό, αυτός

είναι και ο διαχωρισμός των πέντε καναλιών μας που προσδίδουν πληροφορίες

για τους κωδικούς της κονσόλας Tasmota. Η διαμόρφωση των καναλιών έγινε ως

εξής:

Κανάλι Protocol

Για την δημιουργία του καναλιού protocol δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με Channel Identifier:protocol και Label:protocol.  Ο τύπος του καναλιού

ήταν “Text Value” και στο πεδίο  MQTT State  Topic  συμπληρώσαμε την εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει
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subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του Tasmota. Για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και την λήψη

μόνο της πληροφορίας  protocol  επιλέξαμε το κουμπί “Show advanced” και στο

πεδίο με κεφαλίδα “Incoming Value Transformations”  συμπληρώσαμε το εξής:

“JSONPATH:$.IrReceived.Protocol”.
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Κανάλι Status

Για την δημιουργία του καναλιού  Status  δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με Channel Identifier:Status και Label:Status. Ο τύπος του καναλιού ήταν

“Text  Value”  και  στο  πεδίο  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  την  εξής

διαδρομή: “tele/SonoffIRblaster/LWT” με την οποία το κανάλι κάνει  subscribe

στο θέμα LWT και λαμβάνει τις πληροφορίες για την κατάσταση της συσκευής

(ενεργή / ανενεργή). 

Κανάλι Bits

Για  την  δημιουργία  του  καναλιού  Bits  δημιουργήσαμε  ένα  καινούργιο

κανάλι  με  Channel  Identifier:Bits  και  Label:Bits.  Ο τύπος  του καναλιού ήταν

“Text  Value”  και  στο  πεδίο  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  την  εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει
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subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του Tasmota. Για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και την λήψη

μόνο της πληροφορίας Bits επιλέξαμε το κουμπί “Show advanced” και στο πεδίο

με  κεφαλίδα  “Incoming  Value  Transformations”  συμπληρώσαμε  το  εξής:

“JSONPATH:$.IrReceived.Bits”.
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Κανάλι Data

Για την δημιουργία του καναλιού  Data  δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με  Channel Identifier:Data  και  Label:Data.  Ο τύπος του καναλιού ήταν

“Text  Value”  και  στο  πεδίο  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  την  εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει

subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του Tasmota. Για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και την λήψη

μόνο της πληροφορίας Data επιλέξαμε το κουμπί “Show advanced” και στο πεδίο

με  κεφαλίδα  “Incoming  Value  Transformations”  συμπληρώσαμε  το  εξής:

“JSONPATH:$.IrReceived.Data”.
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Κανάλι Hash

Για την δημιουργία του καναλιού  Hash  δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με  Channel Identifier:Hash  και  Label:Hash.  Ο τύπος του καναλιού ήταν

“Text  Value”  και  στο  πεδίο  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  την  εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει

subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του Tasmota. Για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και την λήψη

μόνο της πληροφορίας Hash επιλέξαμε το κουμπί “Show advanced” και στο πεδίο

με  κεφαλίδα  “Incoming  Value  Transformations”  συμπληρώσαμε  το  εξής:

“JSONPATH:$.IrReceived.Hash”.
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Κανάλι Send

Για την δημιουργία του καναλιού  Send  δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με  Channel Identifier:Send  και  Label:Send.  Ο τύπος του καναλιού ήταν

“Text  Value”  και  στο  πεδίο  MQTT  State  Topic  συμπληρώσαμε  την  εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει

subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του  Tasmota.  Για την αποστολή πληροφοριών στην κονσόλα του

Tasmota συμπληρώσαμε το πεδίο με κεφαλίδα “MQTT Command Topic” με την

εξής  διαδρομή  :  “cmnd/SonoffIRblaster/Irhvac”  που  αποστέλλει  εντολές  στο

θέμα Irhvac.
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Κανάλι SendIR

Για την δημιουργία του καναλιού SendIR δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

κανάλι με  Channel Identifier:SendIR  και  Label:SendIR.  Ο τύπος του καναλιού

ήταν “Text Value” και στο πεδίο  MQTT State  Topic  συμπληρώσαμε την εξής

διαδρομή:  “tele/SonoffIRblaster/RESULT”  με  την  οποία  το  κανάλι  κάνει

subscribe  στο θέμα  RESULT και λαμβάνει τις πληροφορίες που αποστέλλονται

στην κονσόλα του  Tasmota.  Για την αποστολή πληροφοριών στην κονσόλα του

Tasmota συμπληρώσαμε το πεδίο με κεφαλίδα “MQTT Command Topic” με την

εξής  διαδρομή  :  “cmnd/SonoffIRblaster/IRsend”  που  αποστέλλει  εντολές  στο

θέμα IRsend.
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Σε κάθε κανάλι που δημιουργήσαμε συνδέσαμε και ένα αντικείμενο τύπου

String με Label:protocol, Status, Bits, Data, Hash, Send, SendIR αντίστοιχα.

Το τηλεχειριστήριο που δημιουργήσαμε χειρίζεται ένα κλιματιστικό, έναν

προτζέκτορα  και  έναν  ιονιστή  για  την  αποστολή  των  επιθυμητών  εντολών

χρησιμοποιήσαμε,  μια λειτουργία του  openHAB,τα  Rules.  Για την δημιουργία

ενός  Rule  επιλέγουμε  το  “Rules”  που  βρίσκεται  στο  μενού  της  επιλογής

“Settings”  και με το κουμπί “+” που βρίσκεται κάτω δεξιά δημιουργούμε ένα

καινούργιο Rule.

Κανόνας για το κλιματιστικό

Στον κανόνα που δημιουργήσαμε για το κλιματιστικό συμπληρώσαμε τα

πεδία “Unique ID” και “Name” με το όνομα ACRule και AC Rule αντίστοιχα. Οι

εντολές που θέλαμε να δώσουμε στο κλιματιστικό ήταν για την ενεργοποίηση και

απενεργοποίηση  του,  για  την  αλλαγή  θερμοκρασίας  και  για  την  αλλαγή  του

mode,  οπότε χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τρία αντικείμενα τύπου  String  με

“Name”  AC Set Power, AC Set Power, AC Set Temp και “Label” ACSetPower,

AC Set Power, AC Set Temp  που συνδέσαμε στα  widgets  που θα αναφέρουμε

παρακάτω. Στο πεδίο “When” του μενού του κανόνα επιλέξαμε το Add Trigger→

Item→ Show non-sematic  και επιλέξαμε τα 3 αντικείμενα που δημιουργήσαμε.

Μόλις  επιλέξουμε  τα  αντικείμενα  εμφανίζεται  ένα  μενού  που  επιλέγουμε  το

κουμπί “was updated” έτσι ώστε ο κανόνας να ενεργοποιείται κάθε φορά που τα

αντικείμενα παίρνουν μια τιμή ακόμα και αν είναι η ίδια που είχαν πριν.
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Αφού βάλαμε τα αντικείμενα με τα οποία θα ενεργοποιείται ο κανόνας

μας επιλέξαμε στην κατηγορία “Then” το Add Action→ Run Script→  Rule DSL

και γράψαμε το script που θα τρέχει όταν ενεργοποιείται ο κανόνας.
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Στην γραμμή 1 δημιουργούμε μια μεταβλητή που περιέχει και μετατρέπει

το όρισμα του αντικειμένου της θερμοκρασίας σε αριθμό.

Στην  γραμμή  2  έως  17  δημιουργούμε  μια  μεταβλητή  jsonString  που

περιέχει τον κωδικό του Irhvac.

Στην γραμμή 3 τοποθετούμε μετά το “Mode:” το όρισμα του αντικειμένου

για το Mode.

Στην  γραμμή  4 τοποθετούμε μετά  το  “Power:”  το  όρισμα  του

αντικειμένου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην γραμμή  6 τοποθετούμε μετά το “Temp:”  την μεταβλητή  setTemp

που δημιουργήσαμε στην γραμμή 1

Τέλος στην γραμμή 21 στέλνουμε στο αντικείμενο  Send  το  String  που

δημιουργήσαμε στις γραμμές 2 έως 17 και με την σειρά του αυτό το στέλνει στην

κονσόλα του Tasmota.
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Κανόνας για τον προτζέκτορα

Οι  εντολές  που  θέλαμε  να  δώσουμε  στον  προτζέκτορα  μέσω  του

τηλεχειριστηρίου  ήταν  για  την  ενεργοποίηση  και  την  απενεργοποίηση  της

συσκευής,  για  να  μπορέσουμε  να  το  κάνουμε  αυτό  δημιουργήσαμε  ένα

αντικείμενο  ProjectorSetPower .  Στην επιλογή  when  επιλέξαμε το αντικείμενο

που  φτιάξαμε  σε  κατάσταση  “was  updated”  και  στην  επιλογή  then

δημιουργήσαμε το script μας ως Rule DSL.

Στην  γραμμή  1  έως  5  δημιουργούμε  ένα  jsonString  που  περιέχει  τον

κωδικό IR για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην  γραμμή  10  στέλνουμε  στο  αντικείμενο  SendIR  το  String  της

γραμμής  1  έως  5  και  με  την  σειρά  του  αυτό  το  στέλνει  στην  κονσόλα  του

Tasmota.

Κανόνας για τον ιονιστή

Οι  εντολές  που  θέλαμε  να  δώσουμε  στον  ιονιστή  μέσω  του

τηλεχειριστηρίου  ήταν  για  την  ενεργοποίηση  και  την  απενεργοποίηση  της

συσκευής,  για  να  μπορέσουμε  να  το  κάνουμε  αυτό  δημιουργήσαμε  ένα
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αντικείμενο IonizerSetPower . Στην επιλογή when επιλέξαμε το αντικείμενο που

φτιάξαμε σε κατάσταση “was updated” και στην επιλογή then δημιουργήσαμε το

script μας ως Rule DSL.

Στην  γραμμή  1  έως  5  δημιουργούμε  ένα  jsonString  που  περιέχει  τον

κωδικό IR για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην  γραμμή  10  στέλνουμε  στο  αντικείμενο  SendIR  το  String  της

γραμμής  1  έως  5  και  με  την  σειρά  του  αυτό  το  στέλνει  στην  κονσόλα  του

Tasmota.

Κανόνας για το αυτόματο κλείσιμο συσκευών

Για την σωστή λειτουργία των συσκευών και την εξοικονόμηση ενέργειας

δημιουργήσαμε  ένα  κανόνα  που  απενεργοποιεί  όλες  τις  συσκευές  αν  είναι

ενεργές στης 22:00:00. Στην επιλογή  when  επιλέξαμε το κουμπί “Time Event”

και  με  την  επιλογή  “build”  επιλέξαμε  το  χρονοδιάγραμμα  για  το  οποίο  θα

λειτουργεί ο κανόνας μας. Ο κανόνας θα ενεργοποιείται κάθε μέρα κάθε μήνα και

κάθε χρόνο στις 22:00:00.
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Τέλος στην επιλογή then δημιουργήσαμε το script μας ως Rule DSL.

Στην γραμμή 1 δημιουργούμε μια μεταβλητή που περιέχει και μετατρέπει

το όρισμα του αντικειμένου της θερμοκρασίας σε αριθμό.

Στην γραμμή 2 δημιουργούμε μια μεταβλητή jasonString1= “Off”

Στην  γραμμή  3  έως  18  δημιουργούμε  μια  μεταβλητή  jsonString  που

περιέχει τον κωδικό του Irhvac.

Στην γραμμή 4 τοποθετούμε μετά το “Mode:” το όρισμα του αντικειμένου

για το Mode.

Στην  γραμμή  5  τοποθετούμε μετά  το  “Power:”  το  όρισμα  του

αντικειμένου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην γραμμή 7 τοποθετούμε μετά το “Temp:”  την μεταβλητή  setTemp

που δημιουργήσαμε στην γραμμή 1

Στην  γραμμή  20 στέλνουμε  στο  αντικείμενο  Send  το  String  που

δημιουργήσαμε στις γραμμές 2 έως 17 και με την σειρά του αυτό το στέλνει στην

κονσόλα του Tasmota.

Στην  γραμμή  21  στέλνουμε  στο  αντικείμενο ACSetPower  το

jsonString1έτσι ώστε να ενημερωθεί .
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Στην γραμμή 23 έως 30 δημιουργούμε μια συνθήκη if  που ελέγχει αν το

αντικείμενο ProjectorSetPower δεν είναι απενεργοποιημένο.

Στην γραμμή 24 έως 28 δημιουργούμε ένα  jsonString2 που περιέχει τον

κωδικό IR για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην  γραμμή  29  στέλνουμε  στο  αντικείμενο  SendIR  το  String  της

γραμμής  24 έως  28 και  με την σειρά του αυτό το στέλνει  στην κονσόλα του

Tasmota.

Στην  γραμμή  30  στέλνουμε  στο  αντικείμενο ProjectorSetPower  το

jsonString1 έτσι ώστε να ενημερωθεί .

Στην γραμμή 33 έως 41 δημιουργούμε μια συνθήκη if  που ελέγχει αν το

αντικείμενο IonizerSetPower δεν είναι απενεργοποιημένο.

Στην γραμμή  34 έως  38 δημιουργούμε ένα  jsonString3  που περιέχει τον

κωδικό IR για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.

Στην  γραμμή  40 στέλνουμε  στο  αντικείμενο  SendIR  το  String  της

γραμμής  34 έως  38 και  με την σειρά του αυτό το στέλνει  στην κονσόλα του

Tasmota.

Στην  γραμμή  41 στέλνουμε  στο  αντικείμενο IonizerSetPower  το

jsonString1 έτσι ώστε να ενημερωθεί .

Διαμόρφωση Layout

Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου και την ενημέρωση του χρήστη για

της εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες δημιουργήσαμε ένα  Layout.  Για την

δημιουργία του  Layout  επιλέγουμε το κουμπί “Pages” από  το μενού “Settings”

και δημιουργούμε ένα καινούργιο Layout από το κουμπί “+” που βρίσκεται κάτω

δεξιά.
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Στην διαμόρφωση του Layout  βάλαμε ως  ID και  Label → Amphitheater

καθώς επίσης επιλέξαμε και το κουμπί  Show on sidebar  για να εμφανίζεται το

Layout στην αριστερή μπάρα. 

Για να προσθέσουμε το widget που θα μας εμφανίζει τις περιβαλλοντικές

συνθήκες του εσωτερικού μας χώρου πατάω το κουμπί “Add Masory” και μετά

το “+” και επιλέγω την List Card.
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Πατώντας  το  κουμπί  “+”  που  μας  εμφανίστηκε  στο  widget  μας

εμφανίζεται ένα μενού για το είδος του αντικειμένου που θέλουμε να συνδέσουμε

και επιλέγουμε την τελευταία επιλογή “Add from Model”. Αφού επιλέξουμε το

“Add from Model” επιλέγουμε το κουτί με κεφαλίδα “Show non-semantic”  και

επιλέγουμε τα  αντικείμενα που συνδέσαμε στα  κανάλια  των περιβαλλοντικών

συνθηκών  Monoxide,  TemperatureC,  Humidity  και Carbon  Dioxide .  Τέλος

πατώντας το κουμπί Pick προσθέσαμε τα αντικείμενα που επιλέξαμε στο widget

και βάλαμε σαν τίτλο του Widget→ Amphitheater.
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Για  την  διαμόρφωση  των  κουμπιών  του  τηλεχειριστηρίου  του

κλιματιστικού δημιουργήσαμε μια List Card όπως κάναμε και προηγουμένως με

Title→  Air  Condition.  Αρχικά  προσθέσαμε  ένα  Toggle  list  item για  την

δημιουργία του κουμπιού Power  και στο μενού διαμόρφωσης του αντικειμένου

βάλαμε  ως  Title→  AC  ON/OFF.  Έπειτα  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα  “Icon”

συμπληρώσαμε  oh:switch  που  είναι  το  εικονίδιο  που  ενός  διακόπτη  που

περιέχεται  στην  βιβλιοθήκη  του  openHAB.  Τέλος  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα

“Toggle” επιλέξαμε το αντικείμενο AC Set Power.
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Για  την  δημιουργία  του κουμπιού που διαχειρίζεται  την  θερμοκρασία

δημιουργήσαμε μέσα στο List Card ένα Stepper List Item και συμπληρώσαμε στο

πεδίο Title→ AC Temperature ,επιλέξαμε από το πεδίο “Stepper” το αντικείμενο

AC Set Temp  και συμπληρώσαμε στα πεδία Icon→ oh:temperature, Min→ 18,

Max→  30,  Step→  1.  Τέλος  με  το  κουμπί  Done  που  βρίσκεται  πάνω  δεξιά

προσθέτουμε το αντικείμενο μας.

Τέλος  για  την  δημιουργία  του  κουμπιού  διαχείρισης  του  mode

προσθέσαμε ένα  Label List Item.  Αρχικά συμπληρώσαμε τα πεδία  Title→ AC

Mode, Icon→ oh:heating και επιλέξαμε στην επιλογή Item το αντικείμενο AC Set

Mode.  Στο  Action  μενού  επιλέγουμε  το  Command  options,  στο  Action  Item

επιλέγουμε  το  αντικείμενο   AC Set  Mode  και  τέλος  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα

Command  Option για  την  διαμόρφωση  των  επιλογών  που  θα  δώσουμε  στο

χρήστη συμπληρώσαμε τα εξής  :  Heat= Heating ,Cool= Cooling,Auto=🌞 ❄️

Auto,Fan=  Fan,Dry=  Dehumidifying.  Με  την  επιλογή  🔄 🔀 💧 Done  που

βρίσκεται πάνω δεξιά προσθέτουμε επιτυχώς το αντικείμενο μας.
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Αφού  προσθέσαμε  όλα  τα  αντικείμενα  το  widget  μας  φαίνεται  στην

παρακάτω εικόνα.

Για την δημιουργία του κουμπιού του προτζέκτορα, δημιουργήσαμε ένα

List Card με Title→Projector . Έπειτα προσθέσαμε ένα Toggle list item για την

δημιουργία του κουμπιού Power  και στο μενού διαμόρφωσης του αντικειμένου

βάλαμε  ως  Title→ Projector  ON/OFF.  Έπειτα  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα  “Icon”

συμπληρώσαμε  oh:switch  που  είναι  το  εικονίδιο  που  ενός  διακόπτη  που

περιέχεται  στην  βιβλιοθήκη  του  openHAB.  Τέλος  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα

“Toggle” επιλέξαμε το αντικείμενο Projector Set Power.
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Για την δημιουργία του κουμπιού του ιονιστή, δημιουργήσαμε ένα List

Card  με  Title→Ionizer  . Έπειτα  προσθέσαμε  ένα  Toggle  list  item για  την

δημιουργία του κουμπιού Power  και στο μενού διαμόρφωσης του αντικειμένου

βάλαμε  ως  Title→  Ionizer  ON/OFF.  Έπειτα  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα  “Icon”

συμπληρώσαμε  oh:switch  που  είναι  το  εικονίδιο  που  ενός  διακόπτη  που

περιέχεται  στην  βιβλιοθήκη  του  openHAB.  Τέλος  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα

“Toggle” επιλέξαμε το αντικείμενο Ionizer Set Power.
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Στον Layout προσθέσαμε και μια Digital Clock Card ώστε ο χρήστης να

μπορεί να ενημερώνεται. Για να προσθέσουμε το ρολόι από την λίστα που μας

εμφανίζεται όταν θέλουμε να προσθέσουμε μια καινούργια κάρτα επιλέξαμε το

Digital  Clock Card  και  στην διαμόρφωση της κάρτας στο πεδίο  Time Format

συμπληρώσαμε  το  εξής:  HH:mm:ss.  Επίσης  συμπληρώσαμε  στα  πεδία  με

κεφαλίδες  Time  Font  Size→  35px  και  Time  Font  Weight→  bold  για  την

διαχείριση του μεγέθους τις κάρτας και την έντονη γραφή αντίστοιχα.
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Τέλος για την ενημέρωση του χρήστη για την βέλτιστη θερμοκρασία και

υγρασία του χώρου προσθέσαμε ειδοποιήσεις. Αρχικά έπρεπε να φτιάξουμε δύο

αντικείμενα  τύπου  String   με Name και  Label  Hum  Suggestions,  Temp

Suggestion και    HumSuggestions,  TempSuggestion  αντίστοιχα.  Έπειτα

δημιουργήσαμε δύο κανόνες για την εναλλαγή των μηνυμάτων σύμφωνα με την

θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου σε πραγματικό χρόνο.

 Για τον κανόνα των ειδοποιήσεων της θερμοκρασίας δημιουργήσαμε ένα

κανόνα με  Name και  Label  SuggestionTemp, όπου  όποτε  το  αντικείμενο  της

θερμοκρασίας  “Amphitheater_TemperatureC” ενημερώνεται θα ενεργοποιείται

το script που δημιουργήσαμε.
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Στην γραμμή 1 έως 3 δημιουργούμε τρεις μεταβλητές String με μηνύματα

ανάλογα με τα επίπεδα θερμοκρασίας τα οποία είναι τα εξής.

JsonString1 → Χαμηλή θερμοκρασία!!!! Προτεινόμενη θερμοκρασία 20-

23 C 

jsonString2 → Υψηλή θερμοκρασία!!!! Προτεινόμενη θερμοκρασία 20-23

C 

jsonString3 → Κατάλληλη θερμοκρασία!!! 

Στην γραμμή 7 έως 15 δημιουργούμε μια συνθήκη if...else if…else όπου

ελέγχει την θερμοκρασία και στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα στο αντικείμενο

TempSuggestion.

Αναλυτικότερα:

•  Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 20 C  στέλνει το μήνυμα: Χαμηλή

θερμοκρασία!!!! Προτεινόμενη θερμοκρασία 20-23 C 

• Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 23 C  στέλνει το μήνυμα: Υψηλή

θερμοκρασία!!!! Προτεινόμενη θερμοκρασία 20-23 C 

• Όταν η θερμοκρασία είναι από 20 C – 23 C   στέλνει το μήνυμα: Κατάλληλη

θερμοκρασία!!!
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 Για  τον  κανόνα  των  ειδοποιήσεων  της  υγρασίας  δημιουργήσαμε  ένα

κανόνα  με  Name και  Label  SuggestionHum, όπου  όποτε  το  αντικείμενο  της

υγρασίας  “Amphitheater_Humidity” ενημερώνεται θα ενεργοποιείται το script

που δημιουργήσαμε.
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Στην γραμμή 1 έως 3 δημιουργούμε τρεις μεταβλητές String με μηνύματα

ανάλογα με τα επίπεδα θερμοκρασίας τα οποία είναι τα εξής.

JsonString1 → Χαμηλή Υγρασία!!!! Προτεινόμενη Υγρασία 40-70 %

jsonString2 → Υψηλή Υγρασία!!!! Προτεινόμενη Υγρασία 40-70 % 

jsonString3 → Κατάλληλη Υγρασία!!!

Στην γραμμή 7 έως 15 δημιουργούμε μια συνθήκη if...else if…else όπου

ελέγχει  την  υγρασία  και  στέλνει  τα  κατάλληλα  μηνύματα  στο  αντικείμενο

HumSuggestions.

Αναλυτικότερα:

•  Όταν  η  υγρασία  είναι  μικρότερη  από  40%   στέλνει  το  μήνυμα:  Χαμηλή

Υγρασία!!!! Προτεινόμενη Υγρασία 40-70 %

• Όταν  η  υγρασία  είναι  μεγαλύτερη  από  70%   στέλνει  το  μήνυμα:  Υψηλή

Υγρασία!!!! Προτεινόμενη Υγρασία 40-70 %

• Όταν  η  υγρασία  είναι  από  40%  -  70%     στέλνει  το  μήνυμα:  Κατάλληλη

Υγρασία!!!

Για  την  εμφάνηση  των  ειδοποιήσεων  στο  Layout  δημιουργίσαμε  δύο

Label  Cards  με  Title→   Ειδοποιήσεις  Υγρασίας  🔔 και   Ειδοποιήσεις🔔

Θερμοκρασίας  αντίστοιχα  και  στο  πεδίο  Item  επιλέξαμε  τα  αντικείμενα  Hum

Suggestions και Temp Suggestion αντίστοιχα.
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Το ολοκληρωμένο  Layout  που δημιουργήσαμε φαίνεται στην παρακάτω

εικόνα.
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Καθώς θέλαμε η πρόσβαση από τους χρήστες να είναι εύκολη και άμεση

δημιουργήσαμε ένα Sitemap για την διαχείριση των συσκευών και την λήψη των

πληροφοριών από τον χρήστη κινητού τηλεφώνου. Οι χρήστες τις εφαρμογής του

openHAB έχουν άμεση πρόσβαση στα Sitemaps καθώς είναι η αρχική οθόνη της

εφαρμογής.

Για  την  δημιουργία  του Sitemap πατήσαμε  στο  μενού “Settings” την

επιλογή “Pages” και με το κουμπί “+” δημιουργούμε ένα Sitemap.

Στο  μενού  διαχείρησης  του  Sitemap  συμπληρώνουμε  στα  πεδία  ID→

Univercity  και  Label→ Univercity.  Έπειτα επιλέγουμε το  Insert  Widget Inside

Sitemap και προσθέτουμε ένα Group με Label→ Amphitheater και Icon→ house.
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Μετά  την  δημιουργία  του  Group  επιλέγουμε  το  Insert  Widget  Inside

Group  και  προσθέτω  τέσσερα  Text για  την  προβολή  των  περιβαλλοντικών

συνθηκών. 

Στο μενού διαχείρισης  του  Text της θερμοκρασίας συμπληρώσαμε στο

πεδίο  Label→  Temperature  και  στο  πεδίο  Item  επιλέξαμε  το  Item

“TemperatureC”  που περιέχει  τα δεδομένα της  θερμοκρασίας.  Τέλος  στο  Icon

επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “temperature”.
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Στο μενού διαχείρισης του  Text της  υγρασίας συμπληρώσαμε στο πεδίο

Label→ Humidity και στο πεδίο Item επιλέξαμε το Item “Humidity” που περιέχει

τα δεδομένα της υγρασίας. Τέλος στο  Icon  επιλέξαμε την εικόνα του  openHAB

“humidity”.

Στο  μενού  διαχείρισης  του  Text του  διοξειδίου  του  άνθρακα

συμπληρώσαμε στο πεδίο Label→ Carbon Dioxide και στο πεδίο Item επιλέξαμε

το Item “Carbon Dioxide” που περιέχει τα δεδομένα του διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος στο Icon επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “carbondioxide”.
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Στο  μενού  διαχείρισης  του  Text του  μονοξειδίου  του  άνθρακα

συμπληρώσαμε στο πεδίο  Label→ Monoxide  και στο πεδίο  Item  επιλέξαμε το

Item “Monoxide” που περιέχει τα δεδομένα του μονοξειδίου του άνθρακα. Τέλος

στο Icon επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “gas”.

Για την δημιουργία του κουμπιού του προτζέκτορα δημιουργήσαμε ένα

Text  με  Label→ Projector  και  Icon→ Projector  και έπειτα επιλέξαμε το κουμπί

“Insert  Widget  Inside  Text”  και  προσθέσαμε  ένα  “Switch”.  Στο  μενού

διαμόρφωσης  του  Switch  συμπληρώσαμε ως  Label→ ON/OFF  και  στο  πεδίο

Item  επιλέξαμε  το  αντικείμενο  Projector  Set  Power.  Τέλος  στο  πεδίο  Icon

επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “gas.
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Για την δημιουργία του κουμπιού του ιονιστή δημιουργήσαμε ένα Text με

Label→  Ionizer  και  Icon→  fan_box  και  έπειτα  επιλέξαμε  το  κουμπί  “Insert

Widget Inside Text” και προσθέσαμε ένα “Switch”. Στο μενού διαμόρφωσης του

Switch  συμπληρώσαμε  ως  Label→  Ionizer  ON/OFF  και  στο  πεδίο  Item

επιλέξαμε το αντικείμενο Ionizer Set Power. Τέλος στο πεδίο Icon  επιλέξαμε την

εικόνα του openHAB “fan_box”.

Για την δημιουργία του κουμπιού του κλιματιστικού δημιουργήσαμε ένα

Text  με  Label→ Air Condition  και  Icon→ fan  και έπειτα επιλέξαμε το κουμπί

“Insert  Widget  Inside  Text”  και  προσθέσαμε  ένα  “Frame”.  Στο  μενού

διαμόρφωσης του Frame συμπληρώσαμε ως Label→ AirCondition και στο πεδίο

Icon  επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “fan”. Αφού δημιουργήσαμε το Frame

επιλέξαμε  το  κουμπί  “Insert  Widget  Inside  Frame”  και  για  το  κουμπί

ενεργοποίησης και  απενεργοποίησης της  συσκευής προσθέσαμε ένα “Switch”.

Στο μενού διαμόρφωσης του Switch συμπληρώσαμε ως Label→ ON/OFF και στο

πεδίο  Item  επιλέξαμε το αντικείμενο Temperature Set Power.  Τέλος στο πεδίο

Icon  επιλέξαμε την εικόνα του openHAB “switch”. 
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Για  την  δημιουργία  του  κουμπιού  επιλογής  mode  προσθέσαμε  ένα

Selection  Widget  από  το  μενού  “Insert  Widget  Inside  Frame”.  Στο  μενού

διαμόρφωσης του Selection συμπληρώσαμε ως Label→ Mode και επιλέξαμε από

την λίστα των αντικειμένων το  AC Set  Mode.  Στο  πεδίο  Icon  επιλέξαμε την

εικόνα  του  openHAB “heating”.  Τέλος  στο  πεδίο  των  mappings  προσθέσαμε

πέντε mappings με τις επιλογές που θέλουμε να προβάλλονται στο χρήστη.
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Τέλος  για  την  δημιουργία  του  κουμπιού  επιλογής  θερμοκρασίας

προσθέσαμε ένα  Selection Widget από  το μενού “Insert Widget Inside Frame”.

Στο μενού διαμόρφωσης του Selection  συμπληρώσαμε ως Label→ Temperature

Select και επιλέξαμε από την λίστα των αντικειμένων το AC Set Temp. Στο πεδίο

Icon  επιλέξαμε την εικόνα του  openHAB “temperature”.  Τέλος συμπληρώσαμε

στα πεδία Minimum→ 18, Maximum→ 30 και Step→ 1. 

Το τελικό αποτέλεσμα του Sitemap φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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3.5 Εγκατάσταση και Διαμόρφωση του Telegram

Μια  άλλη  εναλλακτική  για  τις  ειδοποιήσεις  των  εσωτερικών

περιβαλλοντικών συνθηκών των χρηστών του Sitemap είναι το Telegram. Αρχικά

εγκαταστήσαμε το  Telegram binding  από τα  bindings   του  openHAB.  Έπειτα

δημιουργήσαμε  ένα  Thing  για  να  λειτουργεί  ως  Telegram  Bot.  Για  την

δημιουργία  του  Telegram  Bot  δημιουργήσαμε  ένα  καινούργιο  Thing  και

επιλέξαμε  το  Telegram  Binding  ως  binding  του  thing  .  Αφού  επιλέξαμε  το

binding διαλέξαμε στο επόμενο μενού το κουμπί Telegram Bot και με το κουμπί

Create Thing  δημιουργήσαμε επιτυχώς το Thing μας.

Αφού δημιουργήσαμε το  Telegram Bot  κατεβάσαμε την εφαρμογή του

Telegram και από το πεδίο search βρήκαμε το BotFather. Στο BotFather γράψαμε

το μήνυμα /start  για να ξεκινήσει η συνομιλία με το  bot.  Έπειτα γράψαμε το

μήνυμα /newbot και δημιουργήσαμε ένα bot. Έπειτα το BotFather μας ζήτησε το

όνομα που θέλουμε να έχει το  bot  που δημιουργήσαμε και γράψαμε το όνομα

TempSuggestionBot  .  Έπειτα  το  BotFather  μας  έδωσε  ένα  Token  που

συμπληρώσαμε στο πεδίο  Bot Token  του  Telegram Bot.  Τέλος στην εφαρμογή

του  Telegram  ψάξαμε  το  userinfobot  το  οποίο,  όταν  του  στείλαμε  το
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μήνυμα  /start  για  να  ξεκινήσει  η  συνομιλία,  μας  έστειλε  το id του  Bot  που

δημιουργήσαμε  το  οποίο  συμπληρώσαμε  στο  πεδίο  με  κεφαλίδα  Chat  id  του

Telegram Bot.

Για την διαχείριση των μηνυμάτων που θα αποστέλλει το  Telegram Bot

δημιουργήσαμε δύο Rules για την υγρασία και την θερμοκρασία.

Αρχικά για τον κανόνα της θερμοκρασίας δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

Rule με Name→ Telegram SuggestionsTemp  που ενεργοποιείται κάθε ώρα από

της  10:00  έως  της  21:00  και  από  την  Δευτέρα   έως  την  Παρασκευή.  Τέλος
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δημιουργήσαμε  ένα  script  που  διαχειρίζεται   τα  μηνύματα  που  στέλνει  το

Telegram σύμφωνα με τις εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας που επικρατούν.

Στην γραμμή 1 επιλέγουμε ποίο Telegram bot θα ενεργοποιηθεί βάζοντας

μετά την “,” το ID του Telegram Bot μας.

Στην γραμμή 3 έως 9 δημιουργούμε μια συνθήκη if…..else if που ελέγχει

την θερμοκρασία και στέλνει το κατάλληλο μήνυμα.

Αρχικά για τον κανόνα της θερμοκρασίας δημιουργήσαμε ένα καινούργιο

Rule με Name→ Telegram SuggestionsHum  που ενεργοποιείται κάθε ώρα από

της  10:00  έως  της  21:00  και  από  την  Δευτέρα   έως  την  Παρασκευή.  Τέλος

δημιουργήσαμε  ένα  script  που  διαχειρίζεται   τα  μηνύματα  που  στέλνει  το

Telegram σύμφωνα με τις εσωτερικές συνθήκες υγρασίας που επικρατούν.
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Στην γραμμή 1 επιλέγουμε ποίο Telegram bot θα ενεργοποιηθεί βάζοντας

μετά την “,” το ID του Telegram Bot μας.

Στην γραμμή 3 έως 8 δημιουργούμε μια συνθήκη if…..else if που ελέγχει

την υγρασία και στέλνει το κατάλληλο μήνυμα.

122



Διάγραμμα Ροής Πληροφορίας

Παρακάτω  παραθέτεται  το  διάγραμμα  ροής  πληροφορίας  των

προαναφερθέντων.
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Κεφάλαιο 4 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

4.1 Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια  η  τεχνολογία  και  κατ  επέκταση η εφαρμογές  της

στην  καθημερινότητα  μας  αυξάνονται  ραγδαία.  Συγκεκριμένα  στην  παρούσα

διπλωματική  εργασία  παρουσιάζεται  μια  εφαρμογή  του  διαδικτύου  των

πραγμάτων  για  τον  εύκολο  χειρισμό  των  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  μας

συσκευών,  καθώς  και  την  παρακολούθηση  των  εσωτερικών  περιβαλλοντικών

συνθηκών σε πραγματικό χρόνο. 

Με την δημιουργία του ηλεκτρονικού τηλεχειριστηρίου αρχικά μειώνουμε

αισθητά την χρήση μπαταριών και πλαστικού, κάτι που βοηθάει στην μείωση της

μόλυνσης  του  περιβάλλοντος,  ένα  θέμα  που  απασχολεί  την  επιστημονική

κοινότητα  τα  τελευταία  χρόνια.  Ένας  βασικός  λόγος  για  την  δημιουργία  του

τηλεχειριστηρίου  είναι  η  διευκόλυνση  των  διδασκόντων  με  στόχο  την

ελαχιστοποίηση των διακοπών του μαθήματος. Επίσης ο κάθε διδάσκοντας θα

χρησιμοποιεί  το  κινητό  του  ή  τον  ηλεκτρονικό  του  υπολογιστή  ως

τηλεχειριστήριο  και  δεν  είναι  αναγκαία  η  χρήση  ενός  τηλεχειριστηρίου  από

πολλά άτομα, κάτι που είναι αναγκαίο καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο πανδημίας

Τέλος  με  την  επίβλεψη  των  εσωτερικών  περιβαλλοντικών  συνθηκών

μπορούμε  να  λαμβάνουμε  πληροφορίες  για  τις  συνθήκες  εντός  αίθουσας  και

μέσω  του  τηλεχειριστηρίου  να  πράττουμε  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την

βέλτιστη θερμική άνεση των μαθητών και διδασκόντων με σκοπό την βέλτιστη

απόδοση των διδασκόντων και των φοιτητών.

4.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να δεχτεί πολλές μελλοντικές

επεκτάσεις ανάλογα με τα ζητούμενα του χρήστη. 
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Αρχικά αν ο χρήστης ήθελε να διατηρεί συγκεκριμένη θερμοκρασία καθ’

όλη την διάρκεια της  ημέρας θα μπορούσε με την δημιουργία ενός Script να

μετατρέψει  το  τηλεχειριστήριο  σε  ένα  αυτόματο  σύστημα  διαχείρισης

περιβαλλοντικών συνθηκών.

Μια επέκταση της παρούσας εργασίας θα ήταν η εγκατάσταση έξυπνων

διακοπτών καθώς και η εγκατάσταση του λογισμικού Tasmota σε αυτούς, για τον

χειρισμό τους από το Universal τηλεχειριστήριο που δημιουργήσαμε.

Τον  τελευταίο  χρόνο  έχουν  παρατηρηθεί  έντονες  σεισμικές

δραστηριότητες, μια μελλοντική επέκταση της εργασίας θα ήταν η εγκατάσταση

επιδαπέδιων και επιτραπέζιων αισθητήρων δόνησης καθώς και ενός βομβητή για

την άμεση ενημέρωση των χρηστών.
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