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Περίληψη 

 

Στην εποχή μας ο ρυθμός ζωής των ανθρώπων έχει αυξηθεί σημαντικά. Ειδικότερα η ζωή των 

κάτοικων μεγάλων αστικών κέντρων χαρακτηρίζεται από μεγάλο φόρτο εργασίας και απουσία 

ελευθέρου χρόνου. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντική για αυτούς η αυτοματοποίηση κάποιων 

διεργασιών σπιτιού με αποτέλεσμα την πιο άνετη διαβίωση κατά την επιστροφή τους από την 

δουλειά. Εδώ έρχεται να δώσει λύση η τεχνολογία Internet of things με τη χρήση της οποίας τα 

σπίτια γίνονται «έξυπνα» ,δηλαδή ικανά να επιτελέσουν κάποιες λειτουργίες με δική τους βούληση. 

Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη. 

 

Σήμερα με τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας τα έξυπνα σπίτια έχουν μπει για τα καλά στη 

ζωή μας, με χιλιάδες έξυπνες συσκευές διαθέσιμες στο εμπόριο αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις 

παρεχόμενες από εταιρίες. Οι λύσεις αυτές βοηθούν σημαντικά τους κάτοικους των σπιτιών να 

εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα. Με τη δημιουργία ενός αυτοματισμού για το κλιματιστικό για 

παράδειγμα επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση του με αποτέλεσμα να μην καταναλώνει πολύ ρεύμα 

αλλά και να κρατάει τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

 

Η παρούσα διπλωματική θέτει ως στόχο την εισαγωγή του αναγνώστη στην έννοια της 

τεχνολογίας Internet of things και των smart homes. Παρουσιάζει κάποια πρωτοκολλά επικοινωνίας 

των έξυπνων συσκευών και συγκρίνει κάποιες αρχιτεκτονικές και τρόπους δημιουργίας δικτύων τα 

οποία εξυπηρετούν υπηρεσίες έξυπνου σπιτιού. Επιπλέον αναφέρει κάποιες εταιρίες οι οποίες 

προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στη χώρα μας. Τέλος παρουσιάζει μια self-hosted λύση ενός 

δικτύου που εξυπηρετεί τις λειτουργίες ενός έξυπνου σπιτιού με χρήση docker containers . 

 

Λέξεις κλειδιά 

Διαδίκτυο των πράγματων , Έξυπνο σπίτι, Αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, Container, docker 
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Abstract  
 

Nowadays, human’s pace of life has increased significantly. Especially the life of the residents 
of large urban centers is characterized by a heavy workload and an absence of free time. Therefore, 
it would be very important for them to automate some of their home processes, resulting in a 
more comfortable living when they return from work. Here is where the internet of things 
technology comes to provide solution, making the homes «smart», giving them the ability to 
perform certain functions of their own volition. These functions are adjusted according to the 
needs of each owner. 

Today, with the rapid increase in technology, «smart» devices have entered our lives for good, 
with thousands of «smart» devices and complete solutions provided by companies. These 
solutions significantly help the residents of the houses to save time and money. For example, by 
creating an automation for the air conditioner, its optimal use is achieved so that it does not 
consume a lot of electricity but also keeps the space at the desired temperature. 

This thesis aims to introduce the reader to the concept of smart homes and internet of things 
technology. It presents some communication protocols of "smart" devices and compares some 
architectures and ways of creating networks that serve "smart" home services. In addition, some 
companies are mentioned which offer integrated solutions in our country. Finally, a self-hosted 
solution of a network that serves the functions of a smart «home» using docker containers is 
presented 
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Εισαγωγή 
 

Η τεχνολογία αναπτύσσεται και μαζί μ’ αυτήν εξελίσσεται το περιβάλλον του ανθρώπου, 

κάνοντας την ζωή του πιο εύκολή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και πολλές φορές πιο παθητική. 

Σήμερα οι μηχανές μπορούν να προγραμματίζονται για να ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του 

ανθρώπου που τις κατέχει, με τέτοιο τρόπο όμως που να παρουσιάζονται ως αυτόνομες. Το 

αυτοκίνητο του παρελθόντος ήταν ένα όχημα το οποίο απλώς μετέφερε τους ανθρώπους και τα 

εμπορεύματα. Σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, εκτός από τη βασική 

λειτουργία του μπορεί να κάνει αυτοδιάγνωση των βλαβών του, να προσφέρει άνετη οδήγηση με 

τα συστήματα κλιματισμού, ήχου, ρυθμιζόμενων φώτων, θέρμανσης των κρυστάλλων, ρύθμιση των 

καθισμάτων, βοήθεια παρκαρίσματος, να ελέγχει την ασφαλή οδήγηση με συστήματα 

προειδοποίησης μεγάλης ταχύτητας, αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, αποφυγής σύγκρουσης και με 

την συνεχή εξέλιξη του πλησιάζουμε την καθολική κίνηση των αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. 

Αντίστοιχα και στον τομέα των κτιρίων, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μεγάλη. Στα παλαιότερα 

κτίσματα οι αυτόματες διαδικασίες περιλάμβαναν μόνο λειτουργία θερμοστατών ( στις κεντρικές 

θερμάνσεις, θερμοσίφωνα, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λπ.) και κάποιες αυτόματες συσκευές οι οποίες 

απλώς διέκοπταν την λειτουργία τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Σήμερα τα κτίρια αυτά 

διαθέτουν ένα μεγάλο σύνολο αυτοματισμών οι οποίοι ξεκινούν από τη ρύθμιση λειτουργίας 

συσκευών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο ( θέρμανση ,κλιματισμός, άνοιγμα 

ή κλείσιμο παραθύρων, καθαρισμός αέρα, ρύθμιση φωτισμού) μέχρι και ασφάλεια πρόσβασης 

αρχικά με κωδικούς και αργότερα με προσωπικά χαρακτηριστικά ατόμων όπως αποτυπώματα και 

σε εξέλιξη και με την κόρη του ματιού. Στις μέρες μας όλες οι συσκευές που βρίσκονται σε ένα 

κτίριο παρουσιάζουν κάποιο μεγάλο ή μικρό αυτοματισμό. Από την τηλεόραση που ρυθμίζεται το 

χρονικό διάστημα λειτουργίας της μέχρι και η ανίχνευση ατόμων με σκοπό την άνετη διαβίωση 

τους ή την προστασία του κτιρίου. Μάλιστα πολλές από αυτές τις αυτόματες διαδικασίες είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν με εντολή που δίνεται από πολύ μεγάλη απόσταση από το κτίριο 

μέσω του διαδικτύου [1]. 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ) είναι μέρος της καθημερινής ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου και με τις διάφορες λειτουργίες που προσφέρει βελτιώνει σημαντικά την 

ποιότητα ζωής, την άνεση και την ασφάλεια του. Το ΙοΤ είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συσκευών 

καθημερινής χρήσης, καθεμία από τις οποίες εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Στις συσκευές 
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είναι ενσωματωμένα κυκλώματα επικοινωνίας με τη βοήθεια των οποίων αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους αλλά και στέλνουν ή λαμβάνουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου.  

Παραδείγματα τέτοιων συσκευών είναι:  

a) Ένα έξυπνο ρολόι, το οποίο συλλέγει πληροφορίες από την καθημερινή ζωή του ανθρώπου 

που το χρησιμοποιεί, τον ενημερώνει για την σωματική του κατάσταση και για λειτουργίες 

του οργανισμού του, για την κατάσταση του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα τον ενημερώνει 

για το πρόγραμμα της κάθε ημέρας του. 

b) Μία συσκευή πλοήγησης η οποία έχει δυνατότητα εύρεσης της συντομότερης διαδρομής, 

της κατάστασης του δρόμου, του χρόνου κίνησης, της κατανάλωσης καυσίμου, του 

προσανατολισμού σε περίπτωση ανάγκης. 

c) Ένα κλιματιστικό το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία ενός 

χώρου ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τη σχετική υγρασία και την ποιότητα του αέρα του 

συγκεκριμένου χώρου.  

Το διαδίκτυο πραγμάτων όπως προαναφέραμε αποτελείται από πολυάριθμες συσκευές οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται 

σε μία κοινή πλατφόρμα στο cloud, στη οποία αναλύονται και εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα 

σύμφωνα με την απαίτηση του κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια παρέχονται σε άλλες 

συσκευές για τη δημιουργία αυτοματισμών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων [1]. 
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Κεφάλαιο 1: Το έξυπνο σπίτι και οι ολοκληρωμένες λύσεις της αγοράς  
 

Έξυπνο σπίτι είναι το σπίτι που έχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες με χρήση τεχνολογίας ΙοΤ 

και είναι ικανό να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των 

ένοικων του, παρέχοντας τους άνετη και ασφαλή διαβίωση μέσα σ’ αυτό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι 

αυτή η τεχνολογία στην περίπτωση που οι άνθρωποι που ζουν στο έξυπνο σπίτι είναι άτομα μεγάλης 

ηλικίας ή άτομα με ειδικές ανάγκες [2], [3].  

 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση του δικτύου ενός έξυπνου σπιτιού 

 

Τα έξυπνα σπίτια κατασκευάζονται με στόχο: 

1. Την αύξηση του οικιακού αυτοματισμού κάνοντας τη διαβίωση των ατόμων που ζουν σ’ 

αυτά πιο άνετη. Συστήματα αυτόματου φωτισμού, εξαερισμού, κλιματισμού, ενεργοποίησης 

και απενεργοποίησης συσκευών, άνοιγμα και κλείσιμο θυρών και παραθύρων είναι κάποιες 

από τις δυνατότητες ενός έξυπνου σπιτιού.   
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2. Τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο του χρόνου και 

του τρόπου λειτουργίας και της ενεργειακής κατανάλωσης των συσκευών του σπιτιού, του 

φωτισμού και της θέρμανσης. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης μεγαλύτερης ή 

μικρότερης ποσότητας της ενέργειας του περιβάλλοντος με συστήματα που επιτρέπουν 

πρόσβαση μεγαλύτερης ποσότητας ηλιακής ακτινοβολίας τον χειμώνα και αντίστοιχα 

συστήματα σκίασης το καλοκαίρι. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται οικονομία, καλύτερη 

διαχείριση και προγραμματισμός των ενεργειακών αναγκών των ανθρώπων που ζουν μέσα 

σ’ αυτό. 

3. Τη μείωση περιβαλλοντικών ρύπων σαν συνέπεια της καλύτερης διαχείρισης και 

εξοικονόμησης της ενέργειας αλλά και της παραγωγής ρεύματος και επεξεργασία των 

αποβλήτων του σε πιο εξελιγμένα επίπεδα. 

4. Τη μεγαλύτερη προστασία των ατόμων που ζουν σ’ αυτό, αφού υπάρχει δυνατότητα να 

διαχειρίζονται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού τους και να 

επιτρέπουν την πρόσβαση εισόδου μόνο στα πρόσωπα που επιθυμούν. Συστήματα 

συναγερμών σε ύποπτες και επικίνδυνες συμπεριφορές ή καταστάσεις, συστήματα 

πυρασφάλειας, ανίχνευσης και αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινόμενων ή φυσικών 

καταστροφών, προστατεύουν κάθε στιγμή τους ενοίκους του σπιτιού.  

5. Τον έλεγχο των λειτουργιών και προγραμματισμού των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται στο σπίτι, να επιτυγχάνεται μέσα από το σπίτι όσο και από μεγάλη 

απόσταση από αυτό μέσω διαδικτύου [2]. 

Ένα παράδειγμα αυτοματοποιημένης διαδικασίας σε περιβάλλον ΙοΤ είναι η δημιουργία 

αυτοματισμού για τον φωτισμό ενός σπιτιού. Το σύστημα συλλέγει πληροφορίες για την 

φωτεινότητα των εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και ρυθμίζει τα φωτιστικά 

στοιχεία και τα συστήματα σκίασης του σπιτιού. Το βράδυ μπορεί να ανιχνεύει την κίνηση των 

ενοίκων μέσα στο σπίτι και να φωταγωγεί τους αντίστοιχους χώρους. Η ένταση του φωτός μπορεί 

επίσης να ρυθμίζεται ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δραστηριότητες των ενοίκων του. Στον 

εξωτερικό χώρο να ανιχνεύει κινήσεις και να φωταγωγεί τα αντίστοιχα τμήματα ενεργοποιώντας 

και τις κάμερες ασφαλείας. Επίσης είναι δυνατόν ακόμα και όταν οι ένοικοι δεν βρίσκονται μέσα 

στο σπίτι, να ρυθμίζεται η φωταγώγηση του σπιτιού από μακριά δίνοντας την αίσθηση ότι υπάρχουν 

σ’ αυτό άτομα και αποτρέποντας κακόβουλες ενέργειες.   
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Τα έξυπνα σπίτια μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες  

1. Αυτά που λειτουργούν σε τοπικό δίκτυο και ο χειρισμός τους γίνεται μέσω κάποιων 

διεπαφών δηλαδή διασύνδεσης (interface) ανάμεσα στις συσκευές που βρίσκονται μέσα στο χώρο 

του σπιτιού.  

2. Αυτά που λειτουργούν μέσω διαδικτύου και οι χρήστες τους μπορούν να έχουν 

απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω σελίδων που παρέχονται από τις εταιρείες και μπορούν να 

προγραμματίσουν να ελέγξουν και να επιλέξουν μια λειτουργία του σπιτιού από μεγάλη απόσταση 

[4]. 

 

1.1 Ολοκληρωμένες λύσεις αγοράς 

 

Σήμερα κάποιος που ενδιαφέρεται για εφαρμογές έξυπνου σπιτιού μπορεί να βρει στο διαδίκτυο 

και στην αγορά πολλές εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους, την κατασκευή και την 

υποστήριξη των έξυπνων σπιτιών. Κάποιες βασικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

αυτό είναι η Somfy, η Xiaomi και η Cosmote [5], [6], [7]. 

 

1.1.1 Somfy 

 

Η Somfy είναι ένας γαλλικός όμιλος εταιρειών που ιδρύθηκε το 1969 και είναι σήμερα ένας από 

τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές ελεγκτών και μηχανισμών κίνησης για πόρτες 

, γκαραζόπορτες, περσίδες και τέντες (αντικείμενο με το οποίο ξεκίνησε), αλλά μέχρι σήμερα 

επεκτάθηκε και σε άλλα προϊόντα όπως η έξυπνη κλειδαριά πόρτας, ο έξυπνος θερμοστάτης και η 

Somfy One, μια κάμερα με ενσωματωμένο συναγερμό. Σήμερα παράγει και παρέχει στην αγορά 

ένα σύνολο συσκευών αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων. Ο χειρισμός των συσκευών που παράγει 

η Somfy, γίνεται μέσω μιας διεπαφής που ονομάζεται TaHoma. Περισσότερες από 200 συμβατές 

συσκευές μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν. Το TaHoma είναι πλέον συμβατό με 

το IFTTT, μια δωρεάν εφαρμογή και διεπαφή ιστού που επιτρέπει στον καταναλωτή να δημιουργεί 
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αυτοματοποιημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο συνδεδεμένων συσκευών ή υπηρεσιών, εκτός του 

οικοσυστήματος της Somfy [5].  

 

 

Εικόνα 2: Λογότυπο της εταιρίας Somfy 
1.1.2 Cosmote 

 

Η Cosmote, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής στην Ελλάδα δραστηριοποιείται εδώ και 

αρκετά χρονιά στον τομέα των έξυπνων σπιτιών. Με την υπηρεσία Cosmote smart home βελτιώνει 

το σπίτι τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και ασφάλειας διευκολύνοντας τη ζωή των κάτοικων του. 

Προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο της κατάστασης του σπιτιού και των smart συσκευών με τη 

χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής που προσφέρεται από την εταιρία. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να φτιάξει αυτόματα σενάρια προσαρμοσμένα στις δίκες του ανάγκες [6]. 

Για τη δημιουργία ενός Cosmote smart home απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός 

Home Base. Το Home Base αποτελεί το κέντρο ελέγχου πάνω στο οποίο συνδέονται όλες οι smart 

συσκευές του δικτύου. Από εκεί ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις ελέγχει και να τις 

προγραμματίζει μέσω της εφαρμογής. Το Cosmote Home Base χάρη στα ενσωματωμένα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας τα οποία περιέχει, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 

σε πλήθος συσκευών. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει μπορεί να επιλέξει συσκευές που 

επικοινωνούν μέσω Zigbee, Dect-Ule, Bluetooth, Wi-fi και Homematic. Η επικοινωνία ανάμεσα 

στην εφαρμογή και το Ηome Base γίνεται μέσω ασφαλούς, κρυπτογραφημένης ψηφιακής σύνδεσης 

δυσκολεύοντας τυχόν υποκλοπές και κακόβουλες ενέργειες. Η Cosmote προσφέρει στο χρήστη 

αναλυτικούς καταλόγους με τις συσκευές που είναι συμβατές με το Home Base της, καθώς και 

δωρεάν μελέτη χώρου από εξειδικευμένους τεχνικούς με αποτέλεσμα να απλοποιεί σημαντικά τις 
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διαδικασίες και σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας της ωθεί ακόμα περισσοτέρους 

καταναλωτές στην δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού [6]. 

 

Εικόνα 3: Δομή δικτύου Cosmote smart home 

 

 

1.1.3 Xiaomi 

 

Η Xiaomi, αποτελεί μια κινεζική διαρκώς αναπτυσσομένη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται 

και στην βιομηχανία έξυπνων σπιτιών εδώ και κάποια χρόνια. Η εταιρία παρέχει μια τεράστια 

ποικιλία συσκευών που μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο της σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με 

τις ανταγωνίστριες εταιρίες στο χώρο των Smart Homes. Ο χρήστης του σπιτιού μπορεί να ελέγχει 

τις λειτουργίες των συσκευών και να δημιουργήσει αυτοματισμούς μέσω της εφαρμογής Mi Home 

App η οποία παρέχεται από την εταιρία. Οι συσκευές που εντάσσονται στο οικοσύστημα της Xiaomi 

μπορεί να λειτουργούν αυτόνομα δηλαδή χωρίς την παρουσία κάποιου Hub. Παράδειγμα τέτοιας 

συσκευής είναι η Xiaomi Mi Robot Vacuum η οποία αποτελεί μια σκούπα ρομπότ που μπορεί να 

ρυθμιστεί για καθαρισμό του σπιτιού χωρίς ο χρήστης να βρίσκεται στο εσωτερικό του. Επιπλέον 

υπάρχουν κάποιες άλλες συσκευές της εταιρίας οι οποίες για τη λειτουργία τους χρειάζονται ένα 

σημείο ελέγχου το οποίο ονομάζεται Mi Control Hub. Τέτοιες συσκευές είναι οι αισθητήρες κίνησης 
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Mi Motion Sensors, οι αισθητήρες πόρτας και παραθύρου Mi Window Door Sensors κτλ. Κάθε Hub 

μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και τριάντα συσκευές [7]. 

 

 

 

Εικόνα 4: Δομή δικτύου Xiaomi smart home 
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Κεφάλαιο 2: Λογισμικά ανοιχτού κώδικά  
 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας όλο και περισσότερες έξυπνες συσκευές μπαίνουν στην 

καθημερινότητά μας. Στη περίπτωση του έξυπνου σπιτιού υπάρχουν δεκάδες έξυπνες συσκευές οι 

οποίες λειτουργούν αυτόματα με καθορισμένες λειτουργίες καθώς και για την αυτοματοποίηση 

κάποιων διεργασιών. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τις συσκευές αυτές παρέχουν στον 

καταναλωτή κάποιες ιστοσελίδες ή εφαρμογές κινητού τηλεφώνου με λογισμικά λειτουργικά 

προγράμματα για τον προγραμματισμό και τον χειρισμό των συσκευών αυτών. Επειδή η διαδικασία 

αυτή αφορά όλο και περισσότερες συσκευές, όταν ο αριθμός τους είναι μεγάλος, ο χειρισμός μέσω 

πολυάριθμων εφαρμογών γίνεται δύσκολος. Λύση σ’ αυτό το πρόβλημα καλούνται να δώσουν οι 

πλατφόρμες αλληλεπίδρασης και αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα, μέσα στις οποίες μπορούμε να 

χειριζόμαστε όλες τις συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο μία εφαρμογή. Έτσι ακόμα και στην 

περίπτωση που μία εταιρία σταματήσει να υποστηρίζει τις συσκευές αυτές, δεν θα υπάρχει 

πρόβλημα στον προγραμματισμό και το χειρισμό τους [8]. 

 

2.1 Home Assistant 

 

H πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη από αυτές πλατφόρμα είναι το Ηome Αssistant το οποίο 

παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η μεγάλη κοινότητα χρηστών του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών άρθρων, μελετών και συμβουλευτικών κειμένων που έχουν γράψει 

οι χρήστες και οι ερευνητές της εφαρμογής, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο ή μέσα 

από σελίδες επικοινωνίας των χρηστών του. Ο μεγάλος αυτός αριθμός μελετών δίνει συμβουλές για 

την πιο εύκολη επίλυση προβλημάτων λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής. Επιπλέον το Ηome 

Αssistant είναι συμβατό με ένα πολύ μεγάλο αριθμό συσκευών με αποτέλεσμα να μπορούμε να 

χειριζόμαστε όλες τις συσκευές του έξυπνου σπιτιού από μία μόνο εφαρμογή. Η παραπάνω ιδιότητα 

αυξάνει πολύ τα επίπεδα ασφαλείας αφού δε χρειάζεται να συνδεόμαστε σε πολυάριθμα cloud 

εταιρειών στα οποία η ασφάλεια είναι σχετική.  
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Εικόνα 5:  Λογότυπο της εφαρμογής Home Assistant 

 

Χρησιμοποιώντας το Ηome Αssistant σε συνδυασμό το Tasmota, το οποίο είναι ένα λογισμικό 

για τον έλεγχο των συσκευών, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τοπικό δίκτυο το οποίο είναι πιο 

ασφαλές και λιγότερο ευάλωτο σε κακόβουλες επιθέσεις σε σχέση με ένα δίκτυο απομακρυσμένης 

πρόσβασης. Επίσης η λειτουργία του Ηome Αssistant δεν χρειάζεται μεγάλων επιδόσεων 

υπολογιστές οι οποίοι είναι και μεγάλου οικονομικού κόστους. Μπορεί να λειτουργεί ιδανικά σε 

ένα Raspberry Pi ( συσκευή μικρού οικονομικού κόστους ) αλλά και σε ένα παλιό υπολογιστή. 

Τέλος η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο σύνολο διαδικασιών και εργασιών 

που μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης και η εξερεύνηση των δυνατοτήτων της αποτελεί μία πολύ 

ενδιαφέρουσα ενασχόληση. Εκτός από τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα του, το Ηome Αssistant 

παρουσιάζει και μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα ότι οι πολλές δυνατότητες του το καθιστούν 

δύσκολο στη χρήση. Επιπλέον αποτελεί μία λύση για τη δημιουργία τοπικού δικτύου και δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε να έχουμε και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις 

λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού [8], [9]. 

 

2.2 OpenHAB 

 

Το OpenHAB το οποίο αποτελεί συντομογραφία του Home Automation Bus είναι ένα από τα 

πιο γνωστά λογισμικά ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση διεργασιών έξυπνου σπιτιού. Είναι 
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δημιουργημένο σε Java και είναι συμβατό με όλα τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα (μπορεί 

να τρέξει ακόμη και σε ένα Raspberry Pi). Έχει τη ικανότητα να ενσωματώνει ένα πλήθος συσκευών 

και διαφορετικών τεχνολογιών σε μια ενιαία λύση. Παρέχει μια ενιαία διεπαφή για χειρισμό του 

οικοσυστήματος χωρίς να επηρεάζεται από τις συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών που 

περιλαμβάνονται σε αυτό. Αποτελεί ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει πράξη 

κάθε πιθανό αυτοματισμό που μπορεί να σκεφτεί ο χρήστης. Τέλος το OpenHAB διαθέτει 

εφαρμογές σε περιβάλλοντα android και iOS για διαχείριση των συσκευών από το χρήστη καθώς 

και κάποια εργαλεία σχεδίασης ώστε να δημιουργήσει το δικό του γραφικό περιβάλλον για το 

οικιακό του σύστημα [10], [9]. 

 

Εικόνα 6: Λογότυπο της εφαρμογής OpenHAB 

 

2.3 Domoticz 

To Domoticz αποτελεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία 

έξυπνων συσκευών από μετεωρολογικούς σταθμούς μέχρι ανιχνευτές καπνού. Μπορεί να 

επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες με τις περισσότερες «έξυπνες» κινητές συσκευές και 

να γίνει προσβάσιμο από όλα τα προγράμματα περιήγησης. Αποτελεί ένα ελαφρύ λογισμικό μπορεί 

να εγκατασταθεί σε συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων όπως το Raspberry Pi. Μπορεί επιπλέον 

να τρέξει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα όπως Windows, ARM32, ARM64, Linux. Είναι 

φιλικό προς το χρήστη και διαθέτει ένα εικονικό περιβάλλον σχεδιασμένο στην HTML5. Ο κώδικας 

του είναι δημιουργημένος σε C/C++ και βρίσκεται διαθέσιμος στο GitHub [9], [11]. 
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Κεφάλαιο 3: Βασικές αρχιτεκτονικές δικτύων 
 

Οι ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες προσφέρονται από την αγορά στον τομέα των έξυπνων 

σπιτιών συνήθως κοστίζουν αρκετά. Έτσι άνθρωποι ευπαθών ομάδων οι οποίοι δεν έχουν 

οικονομική άνεση, στερούνται τα προνόμια που παρουσιάζει ένα έξυπνο σπίτι τα οποία θα 

μπορούσαν να διευκολύνουν τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει 

λύση η δημιουργία ενός self-hosted δικτύου που εξυπηρετεί τις λειτουργίες ενός έξυπνου σπιτιού 

το οποίο αποτελείται από hardware πολύ χαμηλού κόστους και από προγράμματα ανοικτού κώδικα. 

Το πρώτο που πρέπει να επιλέξει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να οικοδομήσει ένα τέτοιο δίκτυο, 

είναι το μοντέλο αρχιτεκτονικής που θα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να δημιουργήσει το δίκτυο του 

είτε στηριζόμενος στην αρχιτεκτονική των μικροϋπηρεσιών είτε στηριζόμενος στη μονολιθική 

αρχιτεκτονική. Κάθε μια από αυτές παρουσιάζει ένα σύνολο δυνατοτήτων και αδυναμιών οι οποίες 

πρέπει να εξεταστούν για την επιλογή του μοντέλου που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε χρήστη 

[12], [13].  

 

3.1 Μονολιθική αρχιτεκτονική 

 

Η μονολιθική αρχιτεκτονική είναι το παραδοσιακό ενοποιημένο μοντέλο για το σχεδιασμό μιας 

εφαρμογής. Με την λέξη μονολιθικό εννοούμε ότι δημιουργούνται όλες οι υπηρεσίες σε ένα 

κομμάτι. Η λέξη επίσης προδιαθέτει για κάτι πολύ μεγάλο καθώς και κάτι σταθερό το οποίο είναι 

πολύ δύσκολο να αλλάξει. Στη μονολιθική αρχιτεκτονική όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής 

τοποθετούνται σε μια ενιαία βάση κώδικα. Η βάση κώδικα χωρίζεται εσωτερικά σε τρία επίπεδα, 

το επίπεδο παρουσίασης το επίπεδο επιχειρηματικής λογικής και το επίπεδο βάσης. Αυτή η βάση 

κώδικα αναπτύσσεται ως ένα ενιαίο αρχείο. Η αρχιτεκτονική η οποία δημιουργείται με αυτόν τον 

τρόπο είναι στενά συνδεδεμένη γεγονός το οποίο της προσδίδει ένα σύνολο αδυναμιών και 

πλεονεκτημάτων [12], [13], [14]. 
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Ένα κλασικό μοντέλο μονολιθικής εφαρμογής αποτελείται από τρία στρωματά. 

1. UI layer: Το γραφικό περιβάλλον το οποίο χειρίζεται ο χρήστης. 

2. Business logic: Η λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή και οδηγεί τη 

λειτουργικότητά και τις δυνατότητες της. 

3. Database layer: Το στρώμα της εφαρμογής το οποίο επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και 

ανταλλάσσει δεδομένα με αυτή [14]. 

 

3.1.1 Παράδειγμα μιας εφαρμογής βασισμένη σε μονολιθική αρχιτεκτονική. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η μονολιθική αρχιτεκτονικής 

αναφέρουμε ένα παράδειγμα μιας τραπεζικής εφαρμογής. Η τραπεζική εφαρμογή αποτελείται από 

ένα σύνολο υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι ένα login interface στο οποίο οι χρήστες 

εισάγουν τα στοιχεία για να εισέλθουν στο λογαριασμό τους, μια υπηρεσία για την μεταφορά 

χρημάτων, μια υπηρεσία για τον έλεγχο του διαθέσιμου υπολοίπου κ.α. Μια εφαρμογή η οποία 

στηρίζεται στην μονολιθική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει όλες αυτές τις υπηρεσίες στενά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Επιπλέον αν πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή σε μια ενότητα της 

εφαρμογής, η αλλαγή αυτή επηρεάζει και τις υπόλοιπες ενότητες. Τέλος αν μια ενότητα αποτύχει 

τότε θα αποτύχει και το συνολικό δίκτυο. Αν για παράδειγμα στην τραπεζική εφαρμογή αποτύχει η 

Εικόνα 7: Δομή μονολιθικής 

αρχιτεκτονικής 
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υπηρεσία στην οποία ο χρήστης ελέγχει το διαθέσιμο υπόλοιπο τότε δεν θα δουλεύει ούτε το login 

interface [15]. 

 

3.1.2 Μειονεκτήματα μονολιθικής αρχιτεκτονικής. 

 

1. Μια μονολιθική εφαρμογή ενδεχομένως να διογκώνεται με την πάροδο του χρόνου, όσο οι 

απαιτήσεις της εταιρίας που την χειρίζονται αυξάνονται, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ 

δύσκολη στη διαχείριση. 

2. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της εφαρμογής είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους οδηγεί 

στην ανάγκη για ολική αναδιάταξη ,ακόμη και για μια μικρή αλλαγή. 

3. Καθώς το μέγεθος της εφαρμογής αυξάνεται ,αυξάνεται μαζί με αυτή και ο χρόνος 

εκκίνησης. 

4. Για κάθε νέο προγραμματιστή που συμμετέχει στο έργο, είναι πολύ δύσκολη η κατανόηση 

μιας μεγάλης monolithic εφαρμογής την οποία και πρέπει να κάνει, ακόμη και αν ο 

συγκεκριμένος σχετίζεται μόνο με μια μικρή λειτουργία. 

5. Ακόμη και ένα μεμονωμένο τμήμα της εφαρμογής να αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορούμε να προσθέσουμε μόνο την 

συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά πρέπει να αναπτύξουμε αντίγραφα ολόκληρης της εφαρμογής. 

Αυτό είναι πολύ αναποτελεσματικό και οδηγεί στην κατανάλωση περισσοτέρων πόρων 

άσκοπα. Με λίγα λογία η κλιμάκωση σε μονολιθικές εφαρμογές είναι δύσκολη και 

δαπανηρή. 

6. Η στενή σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών κάνει την εφαρμογή όχι και τόσο αξιόπιστη αφού 

ένα μεμονωμένο σφάλμα σε οποιαδήποτε λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε ολική 

κατάρριψη της εφαρμογής. 

7. Όλες οι λειτουργίες χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

ευελιξία στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Για αυτό το λόγο οι μονολιθικές εφαρμογές 

δυσκολεύονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές με την πάροδο του χρόνου. 

8. Η μεγάλη αυστηρότητα ως προς τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μια 

μονολιθική εφαρμογή οδηγεί στην δυσκολία σύνδεσης σε αυτές εξαρτημάτων τρίτων 

κατασκευαστών [12], [13], [14], [16]. 
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3.1.3 Πλεονεκτήματα μονολιθικής αρχιτεκτονικής. 

 

1. Οι μονολιθικές εφαρμογές είναι πιο εύκολες στην ανάπτυξη αφού η ανάπτυξη τους είναι 

τυποποιημένη. Δεδομένου ότι είναι μια παραδοσιακή μέθοδος, οι προγραμματιστές 

χρειάζεται να διαθέτουν βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξη τους. Σε αντίθεση με αυτό, τα 

δίκτυα μικροϋπηρεσιών χρειάζονται ικανοτέρους και πιο εξειδικευμένους προγραμματιστές. 

2. Αποτελούνται μόνο από ένα αρχείο κώδικα. Οπότε αυτό συμβάλει στην ακόμη ευκολότερη 

ανάπτυξη τους. 

3. Οι λειτουργίες μιας μονολιθικής εφαρμογής είναι στενά συνδεδεμένες και επικοινωνούν 

μέσω local network, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη καθυστέρηση σε σχέση με τις 

εφαρμογές μικροϋπηρεσιών οι οποίες επικοινωνούν μέσω internet με API. 

4. Δεδομένου ότι οι μονολιθικές εφαρμογές αποτελούνται από μια μόνο οντότητα, η 

διαδικασία testing απλοποιείται σημαντικά σε σχέση με τις μικροϋπηρεσίες [12], [13], [14], 

[16]. 

 

3.2 Αρχιτεκτονική Μικροϋπηρεσιών  

 

Στην αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών οι λειτουργίες της εφαρμογής αναλύονται σε μεμονωμένες 

ενότητες οι οποίες ονομάζονται μικροϋπηρεσίες. Κάθε μικροϋπηρεσία έχει μια δική της βάση 

δεδομένων και επικοινωνεί με τις υπόλοιπες μέσω API (application programming interface) και 

μέσω πρωτοκόλλων HTTP. Κάθε λειτουργία αναπτύσσεται ανεξάρτητα και μεταξύ των 

λειτουργιών υπάρχει μια χαλαρή σύζευξη η οποία προσφέρει ευελιξία στις ομάδες 

προγραμματιστών που τις αναπτύσσουν και τις δοκιμάζουν. Κάθε λειτουργία στα πλαίσια μιας 

τέτοιας αρχιτεκτονικής μπορεί να χρησιμοποιεί τον τύπο βάσης δεδομένων ο οποίος ταιριάζει στις 

ανάγκες της καθώς και κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποίει διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού για την δημιουργία των λειτουργιών [12], [13], [14], [16] . 
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Εικόνα 8: Δομή αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών 

 

3.2.1 Αρχές λειτουργίας μικροϋπηρεσιών 

 

1. Κάθε μεμονωμένη μονάδα στα πλαίσια μιας αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών επιτελεί μια 

συγκεκριμένη λειτουργία και αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη ευθύνη. Ο αριθμός των 

μικροϋπηρεσιών που δημιουργούμε σε μια εφαρμογή είναι ίσος με τον αριθμό των 

λειτουργιών που χρειαζόμαστε. Κάθε μικροϋπηρεσία έχει και τη δική της βάση δεδομένων. 

2. Κάθε μικροϋπηρεσία χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία με βάση τις απαιτήσεις της 

εκάστοτε εφαρμογής την οποία δημιουργούμε. Στις μέρες μας έχουν εμφανιστεί όλο και 

περισσότερες τεχνολογίες με αποτέλεσμα κάποια από αυτές να είναι καταλληλότερες για τη 

κάλυψη μιας συγκείμενης λειτουργίας. Στις μονολιθικές όμως εφαρμογές, δεν μπορούσαμε 

να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική τεχνολογία για κάθε λειτουργία με αποτέλεσμα να 

συμβιβαζόμαστε με κάποιες λύσεις οι οποίες δεν είναι οι καταλληλότερες για την κάλυψη 

των αναγκών μας. 

3. Οι μικροϋπηρεσίες σχεδιάζονται εκμεταλλευόμενες το πλεονέκτημα που έχουν στην 

περίπτωση αστοχίας της εφαρμογής. Πρέπει δηλαδή να εκμεταλλευτούν  το γεγονός ότι σε 

περίπτωση που μια από τις ενότητες τις εφαρμογής πέσει αυτό να μην επηρεάσει τη 
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συνολική εφαρμογή. Αυτό που καλούνται να ξεπεράσουν οι μικροϋπηρεσίες είναι και εάν 

από τα βασικά προβλήματα της μονολιθικής αρχιτεκτονικής αφού κάθε φορά που 

αποτυγχάνει μια λειτουργία αποτυγχάνει και ολόκληρο το σύστημα [14]. 

 

3.2.2 Πλεονεκτήματα μικροϋπηρεσιών 

 

1. Η διαχείριση των επιμέρους υπηρεσιών είναι πιο εύκολη αφού κάθε υπηρεσία είναι μικρή 

σε έκταση. 

2. Για την  ενημέρωση μιας μεμονωμένης υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η αναδιάταξη 

ολόκληρης της εφαρμογής όπως συνέβαινε στα μονολιθικά δίκτυα. 

3. Κάθε μικροϋπηρεσία είναι αυτόνομη. Δηλαδή η εκκίνηση κάθε υπηρεσίας γίνεται 

ανεξάρτητα με αποτέλεσμα ο χρόνος εκκίνησης να είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με τον 

αντίστοιχο χρόνο των μονολιθικών δικτύων. 

4. Διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ένταξη των εργαζομένων στην δημιουργία μιας 

εφαρμογής, αφού κάθε εργαζόμενος δεν χρειάζεται να κατανοήσει το σύνολο του έργου 

αλλά μόνο την υπηρεσία πάνω στην οποία θα δουλέψει. 

5. Σε περίπτωση που μια υπηρεσία δεχθεί πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε 

αντίγραφα μόνο της συγκεκριμένης υπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε 

αντίγραφο του συνολικού δικτύου. 

6. Στα πλαίσια μιας εφαρμογής μικροϋπηρεσιών μπορούν να συνδυαστούν διάφορες 

τεχνολογίες. Κάθε υπηρεσία της εφαρμογής μπορεί να επιλέγει την τεχνολογία που θεωρεί 

καταλληλότερη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της. Τεράστιο προτέρημα σε σύγκριση 

με τα μονολιθικά δίκτυα οπού όλες οι υπηρεσίες έπρεπε να στηρίζονται στις ίδιες 

τεχνολογίες. 

7. Η ανεξαρτησία των υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στο δίκτυο και στις υπόλοιπες 

μικροϋπηρεσίες να μείνουν άθικτες σε περίπτωση που μια μικροϋπηρεσία διακοπεί λόγω 

σφάλματος [12], [13], [14], [16]. 
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3.2.3 Μειονεκτήματα μικροϋπηρεσιών. 

 

1. Ένα σύστημα μικροϋπηρεσιών είναι πιο περίπλοκο από τις μονολιθικές εφαρμογές. Γίνεται 

ακόμα πιο περίπλοκο όσο αυξάνεται ο αριθμός των υπηρεσιών. 

2. Χρειάζονται πολύ πιο εξειδικευμένοι μηχανικοί για τον χειρισμό των μικροϋπηρεσιών που 

να μπορούν να διαχειριστούν τόσο τον προγραμματισμό τους όσο και την εσωτερική τους 

επικοινωνία. 

3. Η επικοινωνία των μικροϋπηρεσιών γίνεται μέσω internet. Αυτό οδηγεί στην αυξημένη 

καθυστέρηση απόκρισης. 

4. Είναι λιγότερο ασφαλή σε σχέση με τα μονολιθικά δίκτυα αφού η επικοινωνία των 

υπηρεσιών δεν γίνεται local αλλά γίνεται μέσω internet(API,HTTP). Για τη βελτίωση της 

ασφάλειας σε μια αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση 

του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα κινούνται μεταξύ εφαρμογών. 

5. Το testing της συνολικής εφαρμογής γίνεται αρκετά δύσκολο λόγω πολυπλοκότητας. Εκτός 

από μεμονωμένες εφαρμογές πρέπει να ελέγξουμε και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι 

διάφορες υπηρεσίες [12], [13], [14], [16]. 

 

3.3 Σύγκριση των δυο Αρχιτεκτονικών. 

Για την σύγκριση των δυο αρχιτεκτονικών στηριζόμαστε στο άρθρο του συγγραφέα Hiren 

Dhaduk το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα simform. Η μελέτη συγκρίνει τις δυο 

αρχιτεκτονικές με βάση την αποδοτικότητα, την πολυπλοκότητα, το επίπεδο δοκιμής, καθώς και τη 

δομή των ομάδων [17].  

 

3.3.1 Αποδοτικότητα 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μετρήσουμε την αποδοτικότητα 

εφαρμογής. Η αποδοτικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά η παρούσα ενότητα της 
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διπλωματικής έχει στηριχθεί σε μια ερευνά η οποία μελετά την αποδοτικότητα βασισμένη μόνο 

στην καθυστέρηση. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγουμένη ενότητα η επικοινωνία μεταξύ δυο 

μικροϋπηρεσιών στα πλαίσια μιας εφαρμογής γίνεται μέσω internet, χρησιμοποιώντας API και 

πρωτόκολλά HTTP. Είναι λοιπόν λογικό, να υπάρχει μια καθυστέρηση στην επικοινωνία των 

υπηρεσιών. Στην περίπτωση των μονολιθικών δικτύων οι κλήσεις από την μια υπηρεσία στην άλλη 

είναι local. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης της εφαρμογής ως προς την 

καθυστέρηση. 

 

 

Εικόνα 9: Σύγκριση αρχιτεκτονικών ως προς την αποδοτικότητα 

 

Το γράφημα έχει προκύψει από τη σύγκριση μιας μονολιθικής εφαρμογής με μια εφαρμογή 

μικροϋπηρεσιών. Η σύγκριση των δυο εφαρμογών έγινε με βάση την καθυστέρηση απόκρισης. Η 
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εφαρμογή που οικοδομήθηκε με βάση την αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, αποτελείται από 

τέσσερεις απομονωμένες υπηρεσίες κάθε μια από τις οποίες λειτουργεί σε ένα ξεχωριστό Docker 

container. Η εφαρμογή που οικοδομήθηκε με βάση την μονολιθική αρχιτεκτονική, αποτελείται από 

τρία μέρη (user interface, εφαρμογή, βάση δεδομένων) τα οποία τρέχουν απευθείας σε ένα 

μηχάνημα. Όπως παρατηρούμε στα παραπάνω διαγράμματα, η μονολιθική αρχιτεκτονική είναι 

ελάχιστα γρηγορότερη σε επίπεδο επικοινωνίας υπηρεσιών [17]. 

 

3.3.2 Πολυπλοκότητα 

 

Για τη δημιουργία μιας εφαρμογής με χρήση αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών, 

χρησιμοποιούνται πολλές γλώσσες προγραμματισμού και πολυάριθμες βάσεις δεδομένων. Έτσι 

χρειάζονται και πολλές βιβλιοθήκες και εξαρτήσεις καθώς και συγχρονισμός των επιμέρους 

υπηρεσιών. Επιπλέον ο χειρισμός των clusters και των containers τα οποία χρησιμοποιούνται 

αρκετά στις εφαρμογές μικροϋπηρεσιών χρειάζονται μεγάλη τεχνογνωσία. Οι μονολιθικές 

εφαρμογές από την άλλη πλευρά είναι πολύ εύκολες στη δημιουργία και τη διαχείριση τους αφού 

αποτελούνται από μια βάση κώδικα και μια βιβλιοθήκη. Επιπλέον όλες οι υπηρεσίες μοιράζονται 

την ίδια βάση δεδομένων. Γίνεται εμφανές λοιπόν ότι για εφαρμογές μικρής κλίμακας είναι 

προτιμότερη η επιλογή της μονολιθικής αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση όμως μεγάλων εφαρμογών 

τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει διότι με την διόγκωση της εφαρμογής, διογκώνεται 

και η βάση κώδικα με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Σχεδόν όλες οι μεγάλες 

εταιρίες, οι οποίες ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας μονολιθικά δίκτυα, στράφηκαν στην πορεία στης 

υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την παραγωγικότητα 

κάθε συστήματος σε σχέση με την πολυπλοκότητα της βάσης [17]. 
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Εικόνα 10: Σύγκριση αρχιτεκτονικών ως προς την πολυπλοκότητα 

 

3.3.3 Επίπεδο δοκιμής  

 

Η δοκιμή μιας εφαρμογής είναι πιο εύκολη όταν αυτή βασίζεται σε μονολιθική αρχιτεκτονική. 

Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μόνο ένα αρχείο κώδικα για δοκιμή και αποσφαλμάτωση. Το επίπεδο 

δοκιμής στα δίκτυα μικροϋπηρεσιών είναι αρκετά πιο περίπλοκο. Αρχικά πρέπει να δοκιμαστεί 

κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και στη συνέχεια πως αυτές επικοινωνούν μεταξύ τους. Μπορεί όλες οι 

υπηρεσίες που συμμετέχουν σε μια εφαρμογή να λειτουργών σωστά, αλλά η εφαρμογή να μην 

τρέχει. Για τη διόρθωση του λάθους είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών ομάδων οι οποίες 

δουλεύουν τις επιμέρους υπηρεσίες. Η ερευνά παρουσιάζει εικόνες μιας εφαρμογής video on 

demand η οποία υλοποιείται και με τις δυο αρχιτεκτονικές [17]. 
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Εικόνα 11: Επίπεδο δοκιμής μονολιθικού δικτύου 

 

 

 

Εικόνα 12: Επίπεδο δοκιμής δικτύου μικροϋπηρεσιών 
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Παρατηρώντας τις δυο εικόνες γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι εφαρμογές μικροϋπηρεσιών 

είναι πιο συνθέτες σε επίπεδο δοκιμής και για αυτό χρειάζονται ειδικευμένες ομάδες μηχανικών για 

διασφάλιση ποιότητας τους. Αυτό προσθέτει και ένα επιπλέον κόστος για τη δημιουργία της 

εφαρμογής [17]. 

3.3.4 Δομή ομάδων 

 

Οι ομάδες που υλοποιούν εφαρμογές βασισμένες στη μονολιθική αρχιτεκτονική είναι γενικά 

μεγάλες, με πολλούς προγραμματιστές που συμπληρώνουν την ίδια βάση κώδικα αλλά κάνεις δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη της συνολικής κατασκευής. Κάθε αλλαγή που πραγματοποιεί μια ομάδα 

επηρεάζει τις υπόλοιπες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή συνεργασία. Οι ομάδες οι οποίες 

υλοποιούν εφαρμογές βασισμένες στην αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών διαφέρουν σημαντικά ως 

προς τη δομή. Αποτελούνται από λίγα άτομα και κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για μια μόνο υπηρεσία 

της εφαρμογής πάνω στην οποία δουλεύει. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα επικοινωνίας. 

Επιπλέον η ευελιξία που προσφέρει αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει τον συνδυασμό αρκετών 

τεχνολογιών. Έτσι μπορούν να προσλαμβάνονται σωστό είδος ειδικών για κάθε θέση. Για 

παράδειγμα δεν είμαστε αναγκασμένοι να προσλάβουμε είδους ξεπερασμένων τεχνολογιών επειδή 

η εφαρμογή ξεκίνησε να χτίζεται πάνω στις τεχνολογίες αυτές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 

νέα υπηρεσία που στηρίζεται στην καταλληλότερη τεχνολογία και να προσλάβουμε μια ομάδα 

ειδικών να εργάζεται πάνω σε αυτή [17]. 

 

Εικόνα 13: Δομές ομάδων στις αρχιτεκτονικές 
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3.4 Επιλογή τεχνολογίας με βάση τις ανάγκες μας. 

 

Αν και η μεγαλύτερη μερίδα των εργαζομένων στην ανάπτυξη εφαρμογών συμφωνούν ότι η 

επιλογή της αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών αποτελεί μια καλύτερη λύση, υπάρχουν και κάποιες 

περιπτώσεις στις οποίες η μονολιθική αρχιτεκτονική επιλέγεται: 

1. Κάποιες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο ξεκίνημα τους, μπορεί να 

δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις ευρύτερες απαιτήσεις μιας αρχιτεκτονικής 

μικροϋπηρεσιών. 

2. Αν σκοπός είναι η δημιουργία μιας μικρής και απλής εφαρμογής που θέλουμε να διατεθεί 

γρήγορα στην αγορά. Με την μονολιθική αρχιτεκτονική κάποιες διαδικασίες θα γίνουν πολύ 

πιο γρήγορα αφού θα υπάρχει μόνο μια βάση κώδικα. 

3. Αν είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα υπάρξει περιορισμένη κλιμάκωση της εφαρμογής, 

επιλέγουμε μονολιθική εφαρμογή ώστε να είναι πιο εύκολη στη διαχείριση. 

6. Αν δεν επιθυμούμε να ψάξουμε εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται για τη δημιουργία 

και διαχείριση των μικροϋπηρεσιών [16]. 

 

3.5 Παραδείγματα εταιριών που χρησιμοποιούν μικροϋπηρεσίες  

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγουμένη ενότητα, η αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών λόγω των 

χαρακτηριστικών της, ταιριάζει καλύτερα σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας αλλά και σε εφαρμογές 

που χρειάζονται ευελιξία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι αποτελεί τη βέλτιστη λύση για μεγάλες 

εταιρίες όπως το Netflix, το eBay, το Spotify κ.α. [18].  

 

Netflix: Το Netflix αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης το 2009 επειδή είχε 

υιοθετήσει μονολιθική αρχιτεκτονική για την οργάνωση του. Η υποδομή του δεν μπορούσε να 

αντέξει το φόρτο εργασίας που προέκυψε με αποτέλεσμα η μετάβαση από μονολιθική 

αρχιτεκτονική σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών να αποτελεί μονόδρομο. Το Netflix αποτέλεσε 
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μια από τις πρώτες μεγάλες εταιρίες που υιοθέτησε την αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών και σήμερα 

εκτιμάται ότι κατέχει ένα μεγάλο αριθμό μικροϋπηρεσιών κάθε μια από της οποίες διαχειρίζεται 

διαφορετικά μέρη της πλατφόρμας, ενώ τα update που σκοπεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Spotify: Το Spotify αποτελεί μια εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου που μετρά εκατομμύρια 

χρήστες ανά τον κόσμο. Επίσης στο χώρο που δραστηριοποιείται το Spotify καλείται να 

ανταγωνιστεί εταιρίες κολοσσούς όπως η google, η apple κ.α. Για να μπορέσει να αντιδράσει 

γρήγορα απέναντι στις νέες προκλήσεις, η υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών ήταν 

επιτακτική. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει δώσει τη δυνατότητα στο Spotify να δημιουργεί αυτόνομες 

μικροϋπηρεσίες που διευκολύνουν το χρήστη, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία μέσω της οποίας 

του προτείνονται κομμάτια με βάση τις επιλογές μουσικής που έκανε στο παρελθόν. 

eBay: Το eBay επίσης ξεκίνησε ως εταιρία μονολιθικής αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα να 

φτάσει να έχει 3,4 εκατομμύρια γραμμές κώδικα σε ένα μόνο αρχείο. Η πολυπλοκότητα είχε γίνει 

τεράστια με αποτέλεσμα να στραφεί στην υιοθέτηση μικροϋπηρεσιών [18]. 

 

3.6 Συμπέρασμα σύγκρισης και επιλογή καταλληλότερης αρχιτεκτονικής 

 

Όπως γίνεται φανερό από την ανάλυση των δυο αρχιτεκτονικών μοντέλων, η αρχιτεκτονική των 

μικροϋπηρεσιών παρουσιάζει κάποια σημαντικά οφέλη σε σχέση με την μονολιθική. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των έξυπνων σπιτιών οπού η επεκτασιμότητα αποτελεί πολύ σημαντική προϋπόθεση, 

μια μονολιθική αρχιτεκτονική δεν θα αποτελούσε τη βέλτιστη λύση. Αντίθετα τα χαρακτηριστικά 

των μικροϋπηρεσιών εξυπηρετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες του δικτύου. 
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Κεφάλαιο 4: Σύγκριση τεχνολογιών για δημιουργία δικτύου 

μικροϋπηρεσιών 
 

Ξεκινώντας κάποιος να οικοδομεί ένα δίκτυο βασισμένο στην αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, 

καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δυο τεχνολογίες ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι τεχνολογίες με 

τις οποίες δημιουργείται ένα δίκτυο μικροϋπηρεσιών είναι τα virtual machines και τα containers. 

Συνηθέστερο περιβάλλον δημιουργίας containers είναι το Docker [19], [20]. 

 

4.1 Virtual machine 

Η εικονική μηχανή (virtual machine) είναι ένας εικονικός υπολογιστής με ολοκληρωμένη δομή 

(με επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο, κάρτα δικτύου και άλλα) και με το δικό του λειτουργικό 

(π.χ. windows, Linux κ.α.) ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα πραγματικό υπολογιστή. Μέσα στον 

πραγματικό υπολογιστή μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερους από έναν εικονικούς 

υπολογιστές, καθένας από τους οποίους να εκτελεί μια διαδικασία ή να τρέχει προγράμματα, 

ανεξάρτητα από την λειτουργία του πραγματικού υπολογιστή. Τα λειτουργικά συστήματα των 

εικονικών υπολογιστών τρέχουν σε παράθυρα στο λειτουργικό σύστημα του κεντρικού υπολογιστή, 

όπως ακριβώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα συμβατό με τον φυσικό υπολογιστή. Το 

λειτουργικό σύστημα του εικονικού υπολογιστή, λειτουργεί κανονικά, σαν να τρέχει σε ένα φυσικό 

υπολογιστή. Στην αντίληψη του χρήστη, η εικονική μηχανή φαίνεται να είναι ένας πραγματικός, 

φυσικός υπολογιστής. Ευρέως διαδεδομένο λογισμικό για την δημιουργία virtual machines είναι το 

λογισμικό VirtualBox. Το VirtualBox μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα virtual 

machine στο εσωτερικό του φυσικού μας μέσου. Τα χαρακτηριστικά του εικονικού αυτού 

υπολογιστή είναι προκαθορισμένα από το χρήστη [21], [22], [23]. 

 

Εικόνα 14: Λογότυπο προγράμματος VirtualBox 
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4.1.1 Αρχιτεκτονική virtual machines 

 

 Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στην περίπτωση των virtual machine υπάρχουν δύο τύποι 

αρχιτεκτονικής [22], [23], [24]. 

 

 

Εικόνα 15: Αρχιτεκτονικές εικονικοποίησης virtual machine 

 

1. Με χρήση hypervisor type 1: Πάνω στο hardware της φυσικής συσκευής (host machine) 

υπάρχει ένας hypervisor. O hypervisor αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο εκκινεί και 

χειρίζεται τα virtual machines. Όταν ο hypervisor βρίσκεται απευθείας πάνω στο hardware 

του host machine τότε παρατηρείται μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πάνω σε αυτόν 

δημιουργούνται ένα η και περισσότερα virtual machines κάθε ένα από τα οποία διαθέτει και 

ένα δικό του λειτουργικό σύστημα (Guest OS). Μέσα στο κάθε virtual machine μπορούν να 

εγκατασταθούν μια η και περισσότερες εφαρμογές. 

2. Με χρήση hypervisor type 2: Όταν ο hypervisor είναι τύπου δύο τότε δε βρίσκεται 

απευθείας πάνω στο hardware του host machine αλλά πάνω στο λειτουργικό του σύστημα. 

Τέτοιο παράδειγμα είναι το ευρέως διαδεδομένο VirtualBox. Σε αυτή την περίπτωση η 

αποδοτικότητα είναι ελάχιστα μειωμένη. Η αρχιτεκτονική του virtualization δεν 

παρουσιάζει διάφορες από το type 1 στα πιο πάνω στρώματα [22], [23], [24]. 
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4.1.2 Πλεονεκτήματα virtual machine 

 

Οι εικονικές μηχανές παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα και χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

εφαρμογές τόσο σε επίπεδο χρηστών όσο και σε επίπεδο εταιριών. 

1. Ένας χρήστης διαθέτει στον υπολογιστή του ένα λειτουργικό σύστημα π.χ. Windows 

Δημιουργώντας μια εικονική μηχανή στον ίδιο υπολογιστή έχει τη δυνατότητα να τρέχει και 

δεύτερο λειτουργικό σύστημα π.χ. Linux ή άλλο, για να μπορεί να εκτελεί λειτουργίες οι 

οποίες είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν στο λειτουργικό σύστημα του host machine. 

Έτσι ο χρήστης στον ίδιο υπολογιστή διαθέτει περισσότερα λειτουργικά συστήματα τα 

οποία λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

2. Ένας χρήστης έχει δυνατότητα να επιλέξει, να επεξεργαστεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες, 

και να μελετήσει ένα άγνωστο σε αυτόν λειτουργικό σύστημα με σκοπό την προμήθεια του 

ή όχι. Τοποθετώντας το λειτουργικό σε μια εικονική μηχανή δεν επηρεάζει την λειτουργία 

του φυσικού του υπολογιστή και πραγματοποιεί τις παραπάνω ενέργειες. Ακόμα με τη 

χρήση των virtual machine, δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης παλιού λογισμικού 

το οποίο ήταν συμβατό μόνο με παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και υλικού. 

3. Η κατανομή πολλαπλών εφαρμογών στο ίδιο υλικό, βελτιώνει σημαντικά τη χρήση και 

μειώνει το κόστος του υλικού. Αν για την πραγματοποίηση κάθε διεργασίας στα πλαίσια 

μιας εφαρμογής χρειαζόμασταν ένα φυσικό μέσο αυτό θα αύξανε σημαντικά την ανάγκη 

πόρων. Επιπλέον κάθε φυσικό μέσο θα λειτουργούσε σε πολύ χαμηλή ισχύ με αποτέλεσμα 

να είχαμε σπατάλη φυσικού υλικού. Αντίθετα με την χρήση εικονικοποίησης μας δίνεται η 

δυνατότητα να τρέχουμε πολλαπλές υπηρεσίες στο εσωτερικό ενός μόνο φυσικού μέσου. 

Κάθε μια από τις υπηρεσίες αυτές θα τρέχει στο εσωτερικό ενός virtual machine. Για 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πολλαπλούς διακομιστές, οι υπάρχοντες διακομιστές 

μπορούν να τοποθετηθούν σε εικονικές μηχανές και να τρέξουν σε έναν μόνο υπολογιστή.  

4. Η μείωση των συσκευών μειώνει σημαντικά και την κατανάλωση φυσικού χώρου. Σε 

επίπεδο εταιριών μπορεί να υπάρχει μόνο ένας κεντρικός διακομιστής και όχι πολλαπλοί. 

Αυτό προσφέρει σημαντική οικονομία χώρου και βελτιωμένη οργάνωση αφού δεν υπάρχουν 

πολλαπλοί φυσικοί πόροι και καλώδια.  
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5. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη ευελιξία και εξατομίκευση στα περιβάλλοντα που δημιουργούνται 

με το virtual machine και δεν χρειάζεται να είναι απολύτως ίδια με αποτέλεσμα ο κάθε 

χρήστης του ίδιου φυσικού υπολογιστή να καθορίζει τις προσωπικές του ρυθμίσεις. 

6. Με τη χρήση των virtual machine απλοποιείται η διαδικασία του backup αντί να 

δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας για κάθε αρχείου ξεχωριστά μπορούμε να 

δημιουργήσουμε κατευθείαν backup για όλη την εικονική μηχανή  

7. Ενημερώσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα από τον πάροχο υπηρεσιών του virtual 

machine. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το περιβάλλον να είναι πάντα ενημερωμένο.  

8. Με την εικονικοποίηση επίσης μειώνεται το ενεργειακό κόστος. Αφού όπως αναφέρθηκε 

έχουμε σημαντική μείωση φυσικών πόρων, κατ’ επέκταση έχουμε πολύ χαμηλότερη χρήση 

ενέργειας (λιγότερα μηχανήματα, τροφοδοτικά κ.α). 

9. Υπάρχει πλήρης απομόνωση μεταξύ των virtual machines αλλά και μεταξύ virtual machine 

και φυσικού μέσου. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια του συνολικού συστήματος αφού αν μια 

εικονική μηχανή προσβληθεί από έναν ιό, αυτός θα περιοριστεί εσωτερικά της μηχανής και 

δεν θα βλάψει το host η κάποιο άλλο guest machine. Βέβαια τα virtual machine 

παρουσιάζουν κάποια κενά ασφάλειας τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι hackers, 

βλάπτοντας έτσι όχι μόνο την μια μηχανή αλλά συνολικά το σύστημα. 

10. Τα virtual machines χαρακτηρίζονται και από μεγάλη ευελιξία αφού είναι εύκολη η 

μεταφορά τους από ένα hypervisor σε έναν άλλο σε ένα διαφορετικό μηχάνημα. 

11. Χαρακτηρίζονται από επεκτασιμότητα αφού επιτρέπουν την κλιμάκωση της εφαρμογής 

προσθέτοντας περισσοτέρους εικονικούς διακομιστές στους οποίους γίνεται καλύτερη 

κατανομή του φόρτου εργασίας. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η διαθεσιμότητα και η απόδοση 

των εφαρμογών [19], [21], [22]. 

 

4.1.3 Μειονεκτήματα virtual machine 

 

1. Τα virtual machine δεσμεύουν αρκετούς πόρους του host machine για τη δημιουργία 

τους με αποτέλεσμα αν το φυσικό υλικό δεν είναι υψηλών δυνατοτήτων να 

παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη 

λειτουργία. 
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2. Το γεγονός ότι τα virtual machines μοιράζονται κάποιους κοινούς πόρους μπορεί να 

οδηγήσει σε κάποια κοινά σημεία αστοχίας. Δύο εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται σε 

δύο διαφορετικά vms μοιράζονται κάποιους κοινούς φυσικούς πόρους και πόρους 

λογισμικού όπως για παράδειγμα τους πυρήνες του επεξεργαστή, το δίσκο, τον 

hypervisor, το κεντρικό λειτουργικό σύστημα κ.α. Έτσι αν μια εφαρμογή αποτύχει 

μπορεί να επηρεάσει την άλλη ή και συνολικά το σύστημα. 

3. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των virtual machines τόσο πιο περίπλοκο γίνεται το σύστημα 

με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για παρεμβολές από μια εφαρμογή που 

εκτελείται σε ένα guest machine σε μια άλλη που βρίσκεται σε άλλο. Αυτό κάνει το 

σύστημα λιγότερο αξιόπιστο. 

4. Αν και η χρήση virtual machines αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, προσφέρει στο σύστημα και μια νέα ευπάθεια. Ο hypervisor ο οποίος υπάρχει 

στην αρχιτεκτονική των virtual machines μπορεί να αποτελέσει ένα τρωτό σημείο του 

συνολικού συστήματος το οποίο θα αποτελέσει στόχο επιθέσεων. Στη συνέχεια η 

επίθεση ενδεχομένως να μην περιοριστεί στον hypervisor αλλά να βλάψει όλο το 

σύστημα. 

5. Επειδή τα virtual machines αποτελούν μια σχετικά νέα και πολύπλοκη τεχνολογία 

ενδέχεται να παρουσιάσουν ένα πλήθος ελαττωμάτων. Επιπλέον χρειάζεται μεγαλύτερη 

τεχνογνωσία για την δημιουργία ενός δικτύου βασισμένο σε αυτά. 

6. Λόγω της πολυπλοκότητας των virtual machines αυξάνεται σημαντικά το κόστος τόσο 

σε χρόνο, όσο και σε χρήματα αφού χρειάζονται εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών οι 

οποίες κοστίζουν περισσότερο αλλά και μεγαλύτερη περίοδος δοκίμων [19], [21], [22]. 

4.2 Η πλατφόρμα docker για τη δημιουργία container 

 

To docker είναι μια πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα με την οποία μπορούμε να 

κάνουμε εικονικοποίηση (virtualization) σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Δίνει τη δυνατότητα 

εγκατάστασης μόνο της εφαρμογής ή υπηρεσίας που επιθυμεί ο χρήστης χωρίς επιπλέον 

λειτουργικό σύστημα, σε ένα απομονωμένο περιβάλλον από το κανονικό του συστήματος, 

επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία στη μονάδα επεξεργασίας CPU, τη κάρτα γραφικών GPU και τη 

μνήμη RAM του υπολογιστή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται για τη λειτουργία της ένας 



45 

 

ισχυρός (και ακριβός) υπολογιστής, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και το Raspberry Pi. 

Επίσης λόγω της οικονομίας πόρων που επιτυγχάνει είναι δυνατόν να τρέξουν πολύ περισσότερες 

εφαρμογές. Το docker είναι μία υπηρεσία με την οποία ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει 

περιστασιακά ή να τρέχει μόνιμα, εφαρμογές που δεν επιθυμεί ή δεν είναι εύκολο να εγκατασταθούν 

κανονικά στον υπολογιστή του. Μπορεί δηλαδή σε ένα υπολογιστή με λειτουργικό Windows να 

τρέξει μία Linux υπηρεσία (και το αντίστροφο) ή μπορεί να χρησιμοποιήσει μία άγνωστη εφαρμογή, 

χωρίς να κινδυνεύσει το υπόλοιπο λειτουργικό του σύστημα, στη περίπτωση που είναι μολυσμένη 

με κάποιον ιό. Οι εφαρμογές αυτές τρέχουν σε ένα περιορισμένο κουτί (container), "φούσκα" τα 

περιεχόμενα του οποίου είναι απομονωμένα από το υπόλοιπο περιβάλλον του υπολογιστή. Με αυτό 

τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τη διαγράψει από το σύστημά του όταν δεν την 

επιθυμεί ή θεωρεί ότι είναι επικίνδυνη. Προφανώς και το docker δεν απευθύνεται στο μέσο χρήστη 

υπολογιστή, αλλά  σε χρήστες σχετικούς με την τεχνολογία των containers. Το docker είναι 

κατάλληλη επιλογή για τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του server μιας εταιρίας, επειδή το 

docker σε σχέση με ένα "συμβατικό" Server προστατεύει το βασικό  λειτουργικό σύστημα έτσι ώστε 

να είναι ασφαλές. Στη περίπτωση που συμβεί κάτι σε κάποιο container δεν επηρεάζονται όλα 

υπόλοιπα ούτε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Επιπλέον η δημιουργία και η διαγραφή 

ενός container είναι εύκολη διαδικασία και υπάρχει δυνατότητα πολλών Web Server ακόμη και σε 

αδύναμες συσκευές όπως το Raspberry Pi. Τέλος το σύστημά διατηρείται πάντα τακτοποιημένο και 

καθαρό [22], [25]. 

 

4.2.1 Αρχιτεκτονική docker 

 

Στην αρχιτεκτονική docker το πιο χαμηλό στρώμα, είναι το στρώμα του υλικού (hardware layer), 

το οποίο μπορεί να είναι ένα Raspberry Pi, ένα laptop αλλά και χώρος στο cloud. Πάνω στο στρώμα 

του υλικού, υπάρχει το λειτουργικό του σύστημα του host machine και πάνω από αυτό το docker 

daemon. Το docker daemon αποτελεί μια υπηρεσία η οποία τρέχει στο υπόβαθρο του host 

λειτουργικού συστήματος και διαχειρίζεται οτιδήποτε χρειάζεται για να τρέξουν τα docker 

containers. Στη συνέχεια πάνω στο docker daemon υπάρχουν docker images δηλαδή κάποια αρχεία 

τα οποία περιέχουν εξαρτήσεις, προγράμματα και βιβλιοθήκες τις οποίες χρειάζονται τα containers 
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για να τρέξουν ομαλά. Το docker daemon εκκινεί αυτές τις εικόνες δημιουργώντας έτσι τα container 

τα οποία επιτελούν τις επιθυμητές λειτουργίες [22], [24]. 

 

                                 

Εικόνα 16: Αρχιτεκτονική εικονικοποίησης docker container 

 

4.2.2 Πλεονεκτήματα docker 

 

1. Η χρήση docker containers συμβάλει σημαντικά στη μείωση των φυσικών συσκευών. Για 

τη δημιουργία μιας εφαρμογής ενδέχεται να χρειάζονται αρκετές φυσικές συσκευές κάθε 

μια από τις οποίες επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η συνολική εφαρμογή ενδέχεται 

να είναι αρκετά ελαφριά με αποτέλεσμα όλες οι φυσικές συσκευές να δουλεύουν σε πολύ 

χαμηλή ισχύ. Αυτό οδηγεί σε άσκοπη σπαταλήσει πόρων. Το docker δίνει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής στο εσωτερικό ενός φυσικού μέσου. 

Κάθε λειτουργία θα έχει τη μορφή ενός docker container. Έτσι γίνεται καλύτερη διαχείριση 

των πόρων του δικτύου. 

2. Αφού με την χρήση docker containers μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των 

πόρων, αυτό βελτιώνει σημαντικά και το ενεργειακό κόστος αφού μειώνονται οι φυσικές 

συσκευές άρα μειώνεται και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. Η ύπαρξη πολλών φυσικών συσκευών οδηγούσε επίσης σε αύξηση της πολυπλοκότητας στη 

διαχείριση και συντήρησή τους. Χρειαζόταν δηλαδή να αναβαθμίζουμε και να συντηρούμε 

κάθε συσκευή ξεχωριστά καθώς και να ασχολούμαστε με την μεταξύ τους επικοινωνία. Με 
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τη χρήση docker containers δεν έχουμε να οργανώσουμε την διαχείριση πολλών φυσικών 

συσκευών αλλά όλες οι υπηρεσίες δημιουργούνται στο εσωτερικό ενός φυσικού μέσου, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα. 

4. Τα docker containers είναι αρκετά ελαφριά. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος 

αριθμός containers χωρίς να υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις πόρων. Τα containers μπορούν  

να εγκατασταθούν ακόμα και σε ένα Raspberry Pi, σε ένα φορητό υπολογιστή η στο cloud. 

5. Είναι εύκολα στη συντήρηση αφού έχουν πολυ απλή δομή. Κάθε docker containers 

δημιουργείται για να επιτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία μπορεί να 

είναι μια βάση δεδομένων, μια πλατφόρμα διαχείρισής οικιακού αυτοματισμού, ένα 

πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων κ.α. Αν οι ανάγκες της εφαρμογής που δημιουργούμε 

χρειάζονται παραπάνω υπηρεσίες απλά δημιουργούμε περισσότερα containers. 

6. Είναι αρκετά εύκολα στη δημιουργία αφού το μόνο που χρειάζονται για να δημιουργηθούν 

είναι μια εντολή. Για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον docker αρκεί να 

εισέλθουμε στο docker Hub και από εκεί να εντοπίσουμε το όνομα του docker image της 

βάσης δεδομένων την οποία θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 

την εντολή docker run και το όνομα της εικόνας από το Linux terminal η εγκατάσταση 

ξεκινά [25], [26], [27]. 

 

4.2.3 Μειονεκτήματα docker 

 

1. Αν και η χρήση containers βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση των πόρων, μειώνει τις 

επιδόσεις λόγω της αρχιτεκτονικής την οποία ακολουθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή το docker 

daemon σε αντίθεση με τον hypervisor δεν βρίσκεται απευθείας πάνω στο στρώμα του 

υλικού. 

2. Η αγορά στον χώρο των containers έχει διασπαστεί. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού 

μεταξύ των εταιριών της βιομηχανίας των containers, ορισμένα προϊόντα στην αγορά δεν 

συνεργάζονται με αλλά. Για παράδειγμα η πλατφόρμα containers της Red Hat με όνομα 

OpenShift λειτουργεί μόνο με ενορχηστρωτή Kubernetes. 

3. To docker διευκολύνει σημαντικά την δημιουργία και την δοκιμή μιας εφαρμογής. Τα 

αρχεία docker images περιέχουν ενσωματωμένες τις εξαρτήσεις και τις βιβλιοθήκες οι 
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οποίες χρειάζονται τα containers για δημιουργία και για ομαλή λειτουργία με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει κίνδυνος ασυμβατότητας. Όμως για την δημιουργία μιας εφαρμογής σε 

περιβάλλον docker χρειάζεται αρκετά μεγάλη τεχνογνωσία. Χρειάζεται να ρυθμίσουμε τον 

χώρο αποθήκευσης του κάθε container, το πως θα επικοινωνεί με το host machine, την 

επικοινωνία μεταξύ containers κ.α. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δεν αποτελεί τη 

βέλτιστη λύση σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή που καλούμαστε να υλοποιήσουμε είναι 

σχετικά απλή. 

4. Τα αρχεία docker images είναι δημιουργημένα για να τρέχουν σε ένα συγκεκριμένο 

λειτουργικό σύστημα. Τα containers δεν διαθέτουν δικό τους λειτουργικό σύστημα αλλά 

δημιουργούνται πάνω στο λειτουργικό σύστημα του host machine. Έτσι, αν για παράδειγμα 

ένα container είναι δημιουργημένο για να λειτουργεί σε Linux ubuntu αδυνατεί να τρέξει σε 

windows 

5. Πάρα το γεγονός ότι το docker αναπτύσσεται γρήγορα προσφέροντας νέες δυνατότητες και 

ευκολίες στους χρήστες, πολλές φορές δεν ενημερώνει τα αντίστοιχα έγγραφα ενημέρωσης. 

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους χρήστες σχετικά με την δημιουργία 

μιας εφαρμογής [26], [27], [28], [29]. 

 

4.3 Διαφορές docker containers και virtual machines 

 

Οι δυο τεχνολογίες που αναλυθήκαν παραπάνω χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

εφαρμογών. Παρουσιάζουν όμως μεταξύ τους σημαντικές διάφορες τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο 

χρήστης για να επιλέξει τη βέλτιστη για αυτόν τεχνολογία. Οι βασικότερες διάφορες των δυο τύπων 

εικονικοποίησης είναι οι εξής: 

1. Ακολουθούν διαφορετικό αρχιτεκτονικό μοντέλο. Στο docker ,τα containers δεν διαθέτουν 

λειτουργικό σύστημα αλλά οικοδομούνται όλα πάνω στο λειτουργικό σύστημα το host os 

που τα φιλοξενεί. Επιπλέον μοιράζονται και ένα κοινό πυρήνα. Στην περίπτωση των virtual 

machine κάθε μηχανή διαθέτει το δικό της λειτουργικό σύστημα και δεσμεύει κάποιους 

πόρους του host machine για τη λειτουργία της. 

2. Σε επίπεδο απόδοσης το docker αποτελεί τη βέλτιστη λύση αφού για τη δημιουργία ενός 

container απαιτείται η δέσμευση λιγότερων  πόρων (στο εσωτερικό των containers δεν 
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υπάρχει λειτουργικό σύστημα) του host machine από ότι για τη δημιουργία ενός virtual 

machine. Τα virtual machine για τη δημιουργία τους χρειάζεται να δεσμεύσουν σημαντικό 

αποθηκευτικό χώρο στο δίσκο και ένα μέρος της ισχύς του επεξεργαστή αφού για την 

λειτουργία τους πρέπει να εγκατασταθεί ένα λειτουργικό σύστημα στο εσωτερικό της 

μηχανής.  

3. Η αρχιτεκτονική που ακολουθεί το docker ευνοεί την επεκτασιμότητα. Τα docker containers 

είναι πολύ ελαφριά, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων 

τους αν αυτό χρειάζεται στην εφαρμογή. Η δημιουργία αντίγραφου ενός virtual machine 

είναι αισθητά δυσκολότερη αφού πρέπει να δημιουργήσουμε αντίγραφο του λειτουργικού 

συστήματος που βρίσκεται στο εσωτερικοί της μηχανής. Επιπλέον πρέπει να δεσμεύσουμε 

και έναν νέο πυρήνα καθώς και αποθηκευτικό χώρο του host OS. 

4. Οι δυο τεχνολογίες διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την απομόνωση. Στην περίπτωση των 

virtual machine έχουμε απομόνωση μηχανής ενώ στα docker containers  έχουμε απομόνωση 

σε επίπεδο διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα τα virtual machines αποτελούν ένα κανονικό 

εικονικό υπολογιστή ο οποίος μπορεί να εκτελέσει πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα. Η 

απομόνωση που συναντάμε στα vms ονομάζεται και απομόνωση μηχανής. Στην περίπτωση 

των docker containers πλέον δεν υπάρχουν εικονικοί υπολογιστές με πολλές δυνατότητες 

αλλά κάποια εγκατεστημένα containers καθένα από τα οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη 

λειτουργία. Κάθε container είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα και για αυτό αναφέρεται 

και ως απομόνωση διεργασιών. Η απομόνωση σε επίπεδο μηχανής αποτελεί μια καλή λύση 

τόσο για τη μείωση των παρεμβολών ανάμεσα στις εικονικές μηχανές αλλά αυξάνει και τα 

επίπεδα ασφάλειας του συνολικού συστήματος. 

5. Τα docker containers έχουν αισθητά μικρότερο χρόνο εκκίνησης από τα virtual machines. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος της εικονικής μηχανής 

τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειάζεται για τη εκκίνηση της. 

6. Η δημιουργία ενός docker container είναι ευκολότερη και γρηγορότερη. Για την δημιουργία 

ενός virtual machine χρειάζεται αρκετός χρόνος για την προσαρμογή των κατάλληλων 

ρυθμίσεων αλλά και για την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Αντίθετα για την 

δημιουργία ενός docker container αρκεί η πληκτρολόγηση μιας εντολής στο terminal και η 

διαδικασία δημιουργίας διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.  
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Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η εικονικοποίηση με containers φαίνεται ως βέλτιστη 

λύση, τα virtual machine συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάθε χρήστης ο 

οποίος θέλει να δημιουργήσει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία εικονοποίησης 

καλείται να επιλέξει μια από τις δυο τεχνικές βασιζόμενος στις ανάγκες του και στο φυσικό υλικό 

το οποίο διαθέτει [19], [22], [24]. 

 

4.4 Συμπέρασμα σύγκρισης και επιλογή τεχνολογίας υλοποίησης δικτύου 

μικροϋπηρεσιών. 

 

Από την ανάλυση των δυο τεχνολογιών γίνονται αντιληπτές οι διάφορες τους. Τα containers 

αποτελούν κάποια «μαύρα κουτιά» κάθε ένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης λειτουργίας. Αντίθετα τα virtual machines αποτελούν αυτόνομες μηχανές με δικό 

τους λειτουργικό σύστημα οι οποίες είναι σε θέση να επιτελέσουν αρκετές λειτουργίες. Για τις 

ανάγκες ενός δικτύου έξυπνου σπιτιού, βέλτιστη λύση αποτελούν τα docker containers αφού στόχος 

μας είναι κάθε υπηρεσία (βάση δεδομένων ,πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων κτλ.) να τρέχει σε 

ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι η επιλογή των virtual machines για την υλοποίηση του δικτύου 

θα ήταν λανθασμένη αφού θα είχαμε σημαντική σπατάλη πόρων συστήματος.  

Για τη διαχείριση του δικτύου θα χρειαστεί μια πλατφόρμα διαχείρισης και αλληλεπίδρασης 

ανοιχτού κώδικα. Σε προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο. Η χρησιμοποίηση τεχνολογίας docker containers μας οδηγεί στην επιλογή του Home 

Assistant για τη διαχείριση του δικτύου αφού η εγκατάστασή του μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στη 

συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το docker image του Home Assistant, δηλαδή το αρχείο που 

περιλαμβάνει όλες τις εξαρτήσεις, τα εκτελέσιμα αρχεία και τις βιβλιοθήκες του προγράμματος 

ανανεώνεται διαρκώς στο repository του docker.  
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Κεφάλαιο 5: Θέματα ασφάλειας του έξυπνου σπιτιού 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα έξυπνα σπίτια χρησιμοποιούν συσκευές ΙoΤ, οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες σε ένα κεντρικό σύστημα Wi-Fi και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συλλέγουν 

δεδομένα από την καθημερινότητα του χρήστη, τα επεξεργάζονται και εξάγουν συμπεράσματα. Η 

παραβίαση των συσκευών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά προβλήματα και για αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται σημαντική μέριμνα για την θωράκιση τους από εξωτερικές κακόβουλες 

ενέργειες. Κάποιες συσκευές οι οποίες μπορεί να ανήκουν σε επώνυμες μάρκες ενδεχομένως να 

παρουσιάζουν σημαντικά κενά ασφαλείας με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η παραβίαση τους. Για 

παράδειγμα ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο της ηλεκτρονικής 

κλειδαριάς του σπιτιού και παραβιάζοντας την, να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου 

μας. Επιπλέον αν το κεντρικό δίκτυο του σπιτιού δεν είναι ασφαλές, τότε ένας εισβολέας μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, να μπορεί να συνδεθεί στο κινητό τηλέφωνο των ενοίκων, 

αποκτώντας πρόσβαση στους λογαριασμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους και σε άλλες 

ευαίσθητες πληροφορίες. Συγκεκριμένα οι συσκευές ΙoΤ είναι αρκετά ευπαθείς σε ένα μεγάλο 

σύνολο επιθέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που 

συλλέγουν και γι’ αυτό οι χρήστες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Οι ερευνητές εξετάζουν 16 

ευρέως χρησιμοποιούμενες έξυπνες οικιακές συσκευές οι οποίες παρουσίασαν 54 ευπάθειες που 

εξέθεσαν τους χρήστες. Υπολογίζεται ότι το 80% των συσκευών ΙoΤ είναι ευάλωτες σε ένα ευρύ 

φάσμα επιθέσεων. Οι πληροφορίες που επεξεργάζεται το IoT από το σύνολο των συνδεδεμένων 

συσκευών μπορεί να αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ορισμένες από τις πληροφορίες 

αυτές μπορεί να είναι αυστηρά προσωπικές (σε συστήματα παρακολούθησης ή πληροφορίες υγείας) 

και άλλες λιγότερο (ότι αφορά σύστημα θέρμανσης ή ψύξης ενός σπιτιού, οι έξυπνοι λαμπτήρες 

κ.α.). Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να διαρρέουν σε τρίτα άτομα και να 

γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο χρήστης θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια για κάθε 

πληροφορία που μοιράζεται με τη νέα αυτή τεχνολογία [30], [31].  
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5.1 Τρόποι προστασίας του έξυπνου σπιτιού από τις επιθέσεις και από τις 

εξωτερικές απειλές 

 

Ως πρώτη αντιμετώπιση μπορεί να θεωρηθεί η απομόνωση ορισμένων συσκευών ΙoΤ από το 

κεντρικό δίκτυο του σπιτιού, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο επισκεπτών, στο οποίο θα συνδέονται 

τόσο επισκέπτες όσο και συσκευές εξαρτώμενες από το cloud, τις οποίες δεν εμπιστευόμαστε και 

δεν θέλουμε να τους δώσουμε πρόσβαση στο κεντρικό μας δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό ακόμα και 

αν μία από τις συσκευές του σπιτιού καταληφθεί από έναν εισβολέα, αυτός δεν θα μπορέσει να 

αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του κεντρικού δικτύου όπου ενδεχομένως να έχουμε 

σημαντικές πληροφορίες όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, πληροφορίες ευαίσθητου περιεχομένου, 

πληροφορίες επικοινωνίας με φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και άλλα. Το δίκτυο επισκεπτών 

δε βοηθά στην ασφάλεια των ίδιων συσκευών οι οποίες μπορούν να γίνουν στόχος επιθέσεων 

(Ddos) αλλά διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπόλοιπων συσκευών που βρίσκονται στο κεντρικό 

δίκτυο. Επιπλέον η χρήση ισχυρών κωδικών τόσο στις συσκευές όσο και στο router και η 

αντικατάσταση των εργοστασιακών κωδικών με άλλους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

θωράκιση των συσκευών μας και κατ’ επέκταση της προσωπικής μας ζωής. Οι εργοστασιακοί 

κωδικοί είναι περισσότερο ευάλωτοι και προσβάσιμοι, γι’ αυτό πολλές φορές οι εταιρίες 

συμβουλεύουν για την άμεση αντικατάσταση τους μετά την ενεργοποίηση των αντίστοιχων 

συσκευών. Η διαρκής αναβάθμιση του λογισμικού των συσκευών είναι πολύ σημαντική 

παράμετρος για την ενίσχυση της ασφάλειας τους, αφού με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται τα πιο 

σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η αποφυγή της χρήσης του cloud όπου αυτό είναι δυνατό, 

συμβάλλει στη μείωση του ρίσκου κλοπής δεδομένων από τις συσκευές και εγκατάσταση σ’ αυτές 

κακόβουλου λογισμικού. Η χρήση firewalls ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των συσκευών και 

ενημερώνει άμεσα το κεντρικό δίκτυο, όταν εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία ή κάποια ασυνήθιστη 

συμπεριφορά (ανωμαλία) κατά την λειτουργία μιας συσκευής. Τέλος η νομοθεσία θα πρέπει να 

είναι αυστηρή σε περιπτώσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευση αυτών. Φυσικά 

σε κάποιους από τους παραπάνω τρόπους προστασίας του καταναλωτή πρέπει και οι εταιρίες που 

κατασκευάζουν τα προϊόντα να στηρίζουν τους καταναλωτές που τις εμπιστεύτηκαν, αλλά και οι 

κυβερνήσεις να μεριμνούν για τη συμμόρφωση των εταιριών με τις παραπάνω ενέργειες και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων [30], [31], [32]. 
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Κεφάλαιο 6: Δημιουργία Self-hosted δικτύου 
 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγουμένη ενότητα τα έξυπνα σπίτια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή 

μας και με την πάροδο του χρόνου θα εξυπηρετούν όλο και περισσότερες λειτουργίες. Πολλές φορές 

οι λειτουργίες αυτές μπορεί να αποτελούν ανάγκη για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες. Τα άτομα αυτά μπορεί να αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να ανήκουν στην τρίτη 

ηλικία ή να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι αυτή 

η μερίδα των ανθρώπων χρειάζεται αρκετά χρήματα για την κάλυψη άλλων αναγκών 

(παραδείγματος χάρη φάρμακα) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαθέτουν χρήματα για να 

εξοπλίσουν το σπίτι τους με τις συσκευές και τις εγκαταστάσεις που προσφέρει η αγορά. Έτσι θα 

ήταν πάρα πολύ σημαντική η δημιουργία ενός self-hosted δικτύου, το οποίο θα μπορούσε να τρέχει 

σε συσκευές όπως Raspberry Pi αλλά και σε ένα παλιό υπολογιστή. Στη συνέχεια της εργασίας θα 

παρουσιαστεί μία self-hosted λύση ενός δικτύου μικροϋπηρεσιών σε περιβάλλον docker. Tο δίκτυο 

θα τρέχει σε ένα φορητό υπολογιστή και θα εξυπηρετεί τις υπηρεσίες που χρειάζονται σε ένα έξυπνο 

σπίτι. 

Για τη δημιουργία ενός δικτύου έξυπνου σπιτιού, απαραίτητη είναι η παρουσία ενός αισθητήρα, 

ο οποίος θα λαμβάνει μετρήσεις όπως για παράδειγμα θερμοκρασία και υγρασία από τον χώρο του 

σπιτιού, οι οποίες θα μεταφέρονται στο εσωτερικό του δικτύου, θα επεξεργάζονται και θα 

δημιουργούνται αυτοματισμοί. Στο δίκτυο που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία θα 

χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας wemos d1 mini, τον οποίο χειριζόμαστε μέσω λογισμικού 

Tasmota. Επιπλέον χρειάζεται και ένα φυσικό μέσο, το οποίο θα φιλοξενεί το δίκτυο. Για αυτόν τον 

σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ένας φορητός υπολογιστής περιορισμένων δυνατοτήτων.  

 

6.1 Υπηρεσίες που χρειάζονται για τη δημιουργία του δικτύου 

Για τη δημιουργία του δικτύου σε περιβάλλον docker, οι υπηρεσίες που χρειάζονται είναι οι εξής:  

1) MQTT 

Είναι το πρωτόκολλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του 

αισθητήρα wemos d1 mini και της βάσης δεδομένων. 
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2) Node Red 

Το Node Red είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών και αυτοματισμών σε εικονικό περιβάλλον. 

Το εικονικό αυτό εργαλείο δουλεύει ως δίαυλος ο οποίος μεταφέρει τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνει το φυσικό μέσο, τις επεξεργάζεται, δημιουργεί αυτοματισμούς και τις μεταφέρει στη 

βάση δεδομένων, όπου και αποθηκεύονται. Το Node Red είναι ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη 

πρόγραμμα το οποίο έχει πολλές εφαρμογές.  

3) Home Assistant 

Το Home Assistant αποτελεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο 

ελέγχου του δικτύου. Σε αυτό θα αποστέλλουμε επίσης τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο 

φυσικό μέσο και θα δημιουργούνται αυτοματισμοί. Το Home Assistant αποτελεί ένα πολύ βασικό 

και ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για το χειρισμό του έξυπνου σπιτιού. 

4) Influx DB 

Στην κατασκευή του δικτύου πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η βάση δεδομένων. Επιλέγουμε 

να χρησιμοποιήσουμε την Influx η οποία είναι μία βάση ανοιχτού κώδικα και αποθηκεύει με 

χρονική σειρά τα δεδομένα. Η Influx είναι ευρέως διαδεδομένη με εκατομμύρια λήψεις στο docker 

Hub. Σε αυτή θα αποθηκεύονται τα δεδομένα που στη συνέχεια θα αποστέλλονται σε μία άλλη 

υπηρεσία για την προβολή τους σε μορφή dashboard. 

5) Grafana 

Το Grafana αποτελεί μία υπηρεσία εικονικοποίησης στην οποία αποστέλλονται δεδομένα από τη 

βάση δεδομένων και παρουσιάζονται με μορφή dashboard. Το Influx και το Grafana συνδέονται 

εύκολα μεταξύ τους, και αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για την κατασκευή δικτύων 

μικροϋπηρεσιών.  

6) Portainer 

Η τελευταία υπηρεσία που συμπεριλαμβάνουμε στο δίκτυο μας είναι το Portainer που αποτελεί μία 

υπηρεσία που ενορχηστρώνει τα υπόλοιπα κοντέινερ και μας βοηθά σε πολύ μεγάλο βαθμό στη 

διαχείριση τους. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ειδικά όταν το δίκτυο είναι πολύπλοκο.  
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6.2 Εγκατάσταση υπηρεσιών δικτύου 

 

Βήμα 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DOCKER 

Πρώτο μέλημά για τη δημιουργία του δικτύου είναι να 

κατεβάσουμε στο Linux φορητό μας το πρόγραμμα docker. 

Ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιστούμε το docker είναι αρκετά 

απλός. 

Για την εγκατάσταση του docker σε λειτουργικό σύστημα Linux Ubuntu 20.04 ακολουθούμε τα 

έξης βήματα: 

1) Ανοίγουμε το Linux terminal και τρέχουμε την εντολή:  

 

Έτσι διαγράφουμε παλιές εκδόσεις docker οι οποίες ενδέχεται να υπήρχαν εγκατεστημένες. 

2) Κάνουμε update τα πακέτα APT χρησιμοποιώντας την εντολή: 

 

3) Εγκαθιστούμε κάποιες εξαρτήσεις τις οποίες χρειάζεται το docker χρησιμοποιώντας την εντολή: 

 

4) Προσθέτουμε το επίσημο κλειδί GPG χρησιμοποιώντας τις εντολές: 
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5) Προσθέτουμε το docker repository από το οποίο και θα κατεβάσουμε την έκδοση docker που 

επιθυμούμε χρησιμοποιώντας την εντολή: 

 

6) Κάνουμε update τα APT πακέτα και κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του docker Engine 

χρησιμοποιώντας τις εντολές: 

 

7) Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργιά του docker χρησιμοποιώντας την εντολή που τρέχει την 

εικόνα Hello World. 

 

 

Βήμα 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PORTAINER 

Μετά την εγκατάσταση του docker και τη σύνδεση του αισθητήρα wemos d1 στο δίκτυο wifi 

πρέπει να εγκαταστήσουμε την υπηρεσία Portainer. Όπως έχει αναφερθεί η υπηρεσία αυτή έχει ένα 

καθαρό και εύκολο στη χρήση εικονικό περιβάλλον που μας βοηθά στη διαχείριση των υπολοίπων 

containers και γενικότερα στη διαχείριση του δικτύου. Η δημιουργία container για την υπηρεσία 

Portainer είναι αρκετά απλή. Αρχικά πρέπει να εισέλθουμε στην ιστοσελίδα docker Hub όπου και 

υπάρχουν όλες οι εικόνες docker, δηλαδή όλα τα αρχεία που περιέχουν οι βιβλιοθήκες και 

εξαρτήσεις για τη δημιουργία των containers. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε το όνομα του 

προγράμματος το οποίο θέλουμε να εγκαταστήσουμε (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Portainer) 

ανοίγουμε το terminal και πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή: 

docker run  -d –p 8000:8000 –p 9000:9000 –name=portainer –restart=always 
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-v portainer_data:/data  portainer/portainer-ce 

 

Επεξήγηση συμβόλων και κωδικών 

-d: Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της διεργασίας σε detached mode. Αυτό μας βοηθά καθώς η 

εντολή τρέχει στο background, με αποτέλεσμα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το terminal για 

άλλες διαδικασίες. 

–p 9000:9000/–p 8000:8000: Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του παράθυρου από το οποίο το 

container θα επικοινωνεί με το host machine. Επιπλέον καθορίζει το port στο οποίο θα δημιουργηθεί 

η υπηρεσία μας στο τοπικό δίκτυο. 

–name=portainer: Χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε το όνομα του container το οποίο 

δημιουργούμε. 

–restart=always: Χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε ότι το container θα κάνει επανεκκίνηση 

κάθε φόρα που θα εκκινούμε το host machine. 

–v portainer_data:/data: Χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε τον αποθηκευτικό χώρο του 

portainer με έναν αποθηκευτικό χώρο στο host machine. Έτσι σε περίπτωση που καταστραφεί το 

container τα δεδομένα του δεν θα χαθούν. 

portainer/portainer-ce: Στο τέλος της εντολής προσθέτουμε το όνομα της εικόνας την όποια 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή του container. 

Αν η εντολή έχει τρέξει επιτυχώς, τότε η υπηρεσία portainer έχει δημιουργηθεί στην διεύθυνση 

IP του τοπικού μας δικτύου ακολουθουμένη από άνω κάτω τέλεια και το port 9000. Το εικονικό 

περιβάλλον του portainer είναι το ακόλουθο: 

data://data:Χρησιμοποιειται
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Σχήμα 1: Αρχική σελίδα της πλατφόρμας διαχείρισης portainer 

 

Στο εσωτερικό του portainer μπορούμε να ελέγξουμε αν τα υπόλοιπα containers λειτουργούν 

σωστά και πληροφορίες σχετικά με τους χώρους αποθήκευσης, τις εικόνες docker και τα δίκτυα του 

project που δημιουργούμε. 

 

ΒΗΜΑ 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DOCKERCOMPOSE 

Για τη διευκόλυνση μας επιλεγούμε να μην οικοδομήσουμε το δίκτυο δημιουργώντας τις 

υπηρεσίες μία μία με την εντολή run και το όνομα της εικόνας. Αντιθέτως επιλεγούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο του docker το οποίο μας βοηθά να καθορίσουμε δίκτυα τα όποια 

αποτελούνται από πολυάριθμα containers. Αυτό το εργαλείο ονομάζεται docker-compose. Με το 

docker-compose έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα yaml αρχείο μέσα στο όποια θα 

περιέχονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία των υπηρεσιών του δικτύου. 

Το αρχείο αυτό στη συνέχεια το τρέχουμε μέσω Linux treminal με την εντολή docker-compose up. 

Στα λειτουργικά συστήματα Windows και iOS το docker-compose κατεβαίνει απευθείας μαζί με το 

docker ενώ στα λειτουργικά συστήματα Linux o χρήστης πρέπει να το κατεβάσει ακολουθώντας 

κάποια βήματα. 

Για την εγκαταστάτη του docker-compose σε λειτουργικό σύστημα Linux χρησιμοποιούμε τις 

ακόλουθες εντολές: 

$ sudo apt-get up date: Για την ενημέρωση των πακέτων apt. 
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$ sudo apt-get install docker-compose-plugin: Για την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του 

docker-compose. 

$ docker-compose version: Για να ελέγξουμε την ορθή εγκατάσταση του εργαλείου. 

 

ΒΗΜΑ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ MOSQUITTO BROKER 

Για την επικοινωνία του φυσικού μέσου με το δίκτυο χρειάζεται ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Για την ανάγκη αύτη θα χρησιμοποιηθεί ένας mosquitto broker. Για τη δημιουργία της υπηρεσίας 

θα ορίσουμε ένα yaml αρχείο από το Linux terminal, με χρήση της εντολής nano, το οποίο θα 

ονομάσουμε compose-file. Στο εσωτερικό του αρχείου, θα συμπληρώσουμε τον κώδικα που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

image: Προσθέτουμε το όνομα της εικόνας την όποια έχουμε βρει από το docker hub. 

container_name: Καθορίζουμε το όνομα το οποίο θέλουμε να λάβει το container. 

Volumes: Αντιστοιχίζουμε τον χώρο αποθήκευσης του container με ένα χώρο αποθήκευσης στο 

host machine. 

Ports: Καθορίζουμε τα ports μέσω των οποίων θα επικοινωνεί ο mosquitto broker με το host 

machine. 

Restart: Καθορίζουμε κάθε ποτέ θα επανεκκινείται το container. 
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Παρατηρούμε πως στο πεδίο volume έχουμε αντιστοιχίσει τον φάκελο αποθήκευσης mosquitto 

που βρίσκεται εσωτερικά στο container, με ένα φάκελο mosquitto ο όποιος βρίσκεται στο host 

machine. Στο συγκεκριμένο φάκελο θα αποθηκευτούν όλα τα αρχεία για το configuration του 

broker. Στο εσωτερικό του φακέλου mosquitto δημιουργούμε έναν φάκελο με όνομα config. Μέσα 

σε αυτόν δημιουργούμε ένα αρχείο mosquitto.conf όπου και θα προσθέσουμε τις ρυθμίσεις για το 

container. Στο εσωτερικό του config file προσθέτουμε τον κώδικα της παρακάτω φωτογραφίας. 

 

 

 

Persistence true : Αποθηκεύει δεδομένα του broker όχι μόνο στη μνήμη αλλά και στο δίσκο. 

Log_dest file/mosquitto/log/mosquitto.log: Αποθηκεύει τις πληροφορίες σύνδεσης στον φάκελο 

log στο αρχείο mosquitto.log. 

Με την χρήση των παραπάνω εντολών και κάνοντας up το compose-file δημιουργείται ένας 

mosquitto broker ο όποιος όμως δεν προστατεύεται από κωδικό με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει 

προσβάσιμος από οποιοσδήποτε χρήστη είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο. 

Για τη θωράκιση του broker με όνομα και κωδικό αρκεί να ακολουθήσουμε μια σύντομη 

διαδικασία. 

1) Εκκινούμε το yaml file από το terminal χρησιμοποιώντας την εντολή docker-compose up. Για 

την εκκίνηση του yaml αρχείου πρέπει να βρισκόμαστε στο εσωτερικό του φακέλου στον οποίο 

είναι αποθηκευμένο. 

2) Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Portainer που έχει εγκατασταθεί σε προηγούμενο βήμα και 

επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργιά του mosquitto container. 



61 

 

 

3) Επιλέγουμε το container και στη συνέχεια την επιλογή console. Τέλος επιλεγούμε connect για να 

βρεθούμε στο εσωτερικό του container. 

 

Σχήμα 2: Menu πληροφοριών mosquitto container 

 

Σχήμα 3: Εικόνα εσωτερικά του container mosquitto 

 

4) Χρησιμοποιούμε την εντολή: 

mosquitto_passwd -c  /mosquitto/config/password.txt spiros 

Δημιουργούμε έτσι ένα καινούριο χρήστη στο μονοπάτι με όνομα spiros του οποίου το password 

θα αποθηκευτεί στο path /mosquitto/config/password.txt. Αφού πληκτρολογήσουμε την παραπάνω 
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εντολή θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το χρήστη. Στη 

συνέχεια πληκτρολογούμε την εντολή exit για να βγούμε από το εσωτερικό του container. 

5) Αν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, στον φάκελο config του mosquitto δημιουργείται 

ένα νέο αρχείο με όνομα password.txt. Το αρχείο περιέχει τον κωδικό που ορίσαμε σε 

κωδικοποιημένη μορφή. 

6) Τέλος αφαιρούμε τις διέσεις από το πεδίο authentication του mosquitto.conf αρχείου και 

επανεκκινούμε το container μέσω του Portainer. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε τον broker με 

κωδικό ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ NODERED 

Για την επεξεργασία των δεδομένων τα όποια λαμβάνονται από τον αισθητήρα wemos d1 mini 

και μεταφέρονται από το mosquitto broker θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Node Red. Επιπλέον το 

Node Red θα έχει εφαρμογή και στη δημιουργία κάποιων αυτοματισμών που είναι απαραίτητοι για 

το self-hosted δίκτυο το οποίο οικοδομούμε. Αρχικά για την εγκατάσταση του Node Red σε 

περιβάλλον docker, είναι απαραίτητη η προσθήκη του ακόλουθου κώδικα στο εσωτερικό του 

compose-file. 
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Image: Το όνομα της εικόνας που κατεβάζουμε από την ιστοσελίδα docker Hub 

container_name: Το όνομα του container 

ports: Η υπηρεσία Node Red επικοινωνεί μέσω του port 1880 με το host machine 

restart: Επανεκκινείται το container κάθε φορά που ανοίγουμε το host machine. 

Αφού προσθέσουμε τον κώδικα στο yaml αρχείο πληκτρολογούμε την εντολή docker-compose 

up στο terminal και δημιουργούμε το docker container. Ελέγχουμε την ορθή λειτουργιά του Node 

Red μέσω του Portainer και πατώντας πάνω στην IP που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος, 

μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Node Red. 

 

 

Σχήμα 4: Περιβάλλον Node Red 

Αυτό το περιβάλλον θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυτοματισμών και την επεξεργασία 

δεδομένων σε επόμενη ενότητα. 

ΒΗΜΑ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ INFLUXDB 

Απαραίτητη για τη δημιουργία ενός δικτύου μικροϋπηρεσιών είναι η ύπαρξη μιας βάσης 

δεδομένων, η βάση που επιλέγεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου δικτύου ονομάζεται Influxdb. 
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Η Influx είναι μια βάση η όποια αποθηκεύει τα δεδομένα με χρονική σειρά. Για τη δημιουργία του 

Influx container προσθέτουμε στο compose-file τον κώδικα της εικόνας. 

 

 

Συμπληρώνουμε τα πεδία με την ιδία λογική όπως στις προηγούμενες υπηρεσίες. Μονή 

προσθήκη είναι το πεδίο environment στο οποίο εισάγουμε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουμε κατά την είσοδο στη βάση δεδομένων. 

Ακολουθώντας την ιδία διαδικασία πληκτρολογούμε στο terminal την εντολή docker-compose 

up για την προσθήκη της νέας υπηρεσίας στο δίκτυο. Από το εσωτερικό του portainer ελέγχουμε 

την ορθή λειτουργία του container. Πληκτρολογούμε την IP του δικτύου που έχει δοθεί στην 

υπηρεσία και μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Influx. 
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Σχήμα 5: Περιβάλλον Influxdb 

 

ΒΗΜΑ 7: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ GRAFANA 

Τo Grafana αποτελεί μια υπηρεσία η όποια θα λαμβάνει τα δεδομένα από τη βάση και θα τα 

χρησιμοποιεί για τη δημιουργία dashboard. Για τη δημιουργία του Grafana container προσθέτουμε 

στο compose-file του κώδικα της παρακάτω εικόνας. 
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Τα πεδία συμπληρώνονται με βάση την ιδία λογική που συμπληρωθήκαν και στις προηγούμενες 

υπηρεσίες. Ένα πρόσθετο πεδίο είναι το depens_on και το links, τα όποια συμβάλλουν στη σύνδεση 

της υπηρεσίας Grafana με τη βάση δεδομένων Influx που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα. 

Χρησιμοποιούμε την εντολή docker compose up για την οικοδόμηση της υπηρεσίας Grafana. 

Στη συνέχεια μέσω του Portainer εντοπίζουμε τη διεύθυνση IP που έχει δοθεί στην υπηρεσία. 

Πατώντας πάνω στην IP μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Grafana. 

 

 

Σχήμα 6: Περιβάλλον Grafana 

ΒΗΜΑ 8: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HOME ASSISTANT 

Για τον χειρισμό του οικιακού μας δικτύου θα χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα 

αλληλεπίδρασης ανοικτού κώδικα. Αυτή η πλατφόρμα είναι το Ηome Αssistant. Δημιουργούμε την 

υπηρεσία Ηome Αssistant προσθέτοντας στο compose file τον κώδικα της παρακάτω εικόνας και 

τρέχουμε την εντολή docker-compose up. 
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Η επιλογή host στο πεδίο network_mode προσφέρει στο container πρόσβαση στο δίκτυο που 

βρίσκεται το host machine το οποίο το φιλοξένει. Συνεπώς η υπηρεσία home assistant μπορεί να 

γίνεται πρόσβαση από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Το container του 

Home Assistant επικοινωνεί μέσω του παράθυρου 8123. Ανατρέχοντας στην IP διεύθυνση του host 

machine ακολουθουμένη από το παράθυρο 8123 και συναντάμε το περιβάλλον Home Assistant που 

δημιουργήσαμε. 

 

 

Σχήμα 7: Περιβάλλον Home Assistant 
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Μετά την εγκατάσταση όλων των containers το δίκτυο στην πλατφόρμα ενορχήστρωσης Portainer 

θα έχει την ακόλουθη μορφή. 

 

Σχήμα 8: Τελική εικόνα πλατφόρμας διαχείρισης  portainer μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών 

6.3 Ρύθμιση του wemos d1 mini 

 

Συνδέουμε τον αισθητήρα σε παροχή ρεύματος και τον ρυθμίζουμε ώστε να συνδεθεί στο 

οικιακό μας δίκτυο WiFi. Για να τον προγραμματίσουμε πρέπει να εισέλθουμε εσωτερικά στο 

Tasmota το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα χειρισμού του αισθητήρα, να ανατρέξουμε στο πεδίο 

WiFi και να προσθέσουμε το όνομα και τον κωδικό του δικτύου μας. Όταν δώσουμε αυτά τα 

στοιχεία κάθε φορά που θα εκκινούμε τον αισθητήρα, αυτός θα συνδέεται απευθείας στο οικιακό 

μας δίκτυο 
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Σχήμα 9: Menu πλατφόρμας διαχείρισης Tasmota: 

6.4 Σύνδεση υπηρεσιών δικτύου 

Βήμα 1 : Αφού συνδέσουμε τον αισθητήρα στο WiFi πληκτρολογούμε την IP που του έχει δοθεί 

στο οικιακό μας δίκτυο και μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Tasmota. 

 

Σχήμα 10: Αρχικό Menu Tasmota 
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Αν δεν γνωρίζουμε την IP του αισθητήρα μεταβαίνουμε στο σημείο ελέγχου του router του 

οικιακού μας δικτύου και την εντοπίζουμε. Στο περιβάλλον Tasmota επιλεγούμε το configuration 

και στη συνέχεια το πεδίο configure MQTT. 

 

Σχήμα 11: Menu διαμόρφωσης πλατφόρμας διαχείρισης Tasmota 

Σκοπός είναι η σύνδεση του αισθητήρα στον mosquitto broker που έχουμε δημιουργήσει στην 

προηγούμενη ενότητα. Στο πεδίο host εισάγουμε την διεύθυνση IP του host machine το οποίο 

φιλοξένει την υπηρεσία. Αύτη δεν είναι άλλη από την διεύθυνση που έχει δώσει το δίκτυο στο 

φορητό μας. Επιπλέον στο πεδίο port προσθέτουμε το παράθυρο μέσω του οποίου ανταλλάσσει 

πληροφορίες το mosquitto container. 

Στα πεδία user και password εισάγουμε τα στοιχειά του broker που δημιουργήσαμε και στο topic 

πληκτρολογούμε τα θέματα στα όποια θέλουμε να κάνουμε subscribe. Πιο συγκεκριμένα το topic 

καθορίζει ποιες πληροφορίες επιθυμούμε να λαμβάνουμε από τον αισθητήρα. Πληκτρολογώντας 

IOTLab/node55 λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνει ο αισθητήρας node55. 

Πατώντας save αν όλες οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σωστά, ο αισθητήρας συνδέεται στον mosquitto 

broker. 
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Σχήμα 12: Menu σύνδεσης του αισθητήρα στον mosquitto broker 

 

Βήμα 2 : Πληκτρολογούμε την κατάλληλη διεύθυνση IP και μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Node 

Red. Στο περιβάλλον αυτό θα δημιουργηθεί ένα flow για την εξυπηρέτηση ενός αυτοματισμού 

πυρασφάλειας. Τέλος μέσω του Node Red τα δεδομένα θα σταλούν στη βάση δεδομένων Influx. 

α) Για την εισαγωγή των δεδομένων του αισθητήρα στο flow του Node Red χρησιμοποιούμε το 

build in node MQTT in. Ανοίγουμε το node και ξεκινάμε την επεξεργασία. 

 

 

Σχήμα 13: MQTT in node 
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Σχήμα 14: Το MQTT in node εσωτερικά 

 

Στο πεδίο topic του node MQTT in, καθορίζουμε ποιες πληροφορίες επιθυμούμε να λαμβάνουμε 

από τον αισθητήρα wemos. Συμπληρώνοντας: 

tele/IOTLab/node55/SENSOR 

αντλούμε όλες τις πληροφορίες από το sensor 55.  
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Σχήμα 15: διαμόρφωση του πεδίου Connection 

Στο πεδίο server της επιλογής connection εισάγουμε τη διεύθυνση που έχει δοθεί στον mosquitto 

broker στο τοπικό δίκτυο και το port 1883 από το οποίο το container επικοινωνεί με το host machine. 

 

 

Σχήμα 16: Διαμόρφωση του πεδίου Security 

 



74 

 

Στο πεδίο security χρειάζεται να εισάγουμε το username και το password του broker που 

δημιουργήσαμε σε προηγούμενη ενότητα. Αφού εισάγουμε και αυτά τα στοιχειά το node αποκτά 

πρόσβαση στην υπηρεσία mosquitto. 

β) Αφού έχουμε ολοκληρώσει την ρύθμιση του MQTT in,στη συνέχεια του flow προσθέτουμε ένα 

json node. Το json node χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση των πληροφοριών. Αντί να 

λαμβάνουμε ένα string με τα δεδομένα που έχει καταγράψει ο αισθητήρας λαμβάνουμε ένα 

αντικείμενο. Η συμβολή του json node αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Σχήμα 17: Λαμβανόμενες πληροφορίες απο wemos d1 mini 

 

 

 

 

Σχήμα 19: Λαμβανόμενες πληροφορίες σε μορφή json 

 

γ) Στη συνέχεια του flow προσθέτουμε ένα change node. Σκοπός του είναι να απομονώσει την τιμή 

της θερμοκρασίας από τη συνολική πληροφορία που παρέχεται από το MQTT in. 

 

Σχήμα 18: Json node 
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Σχήμα 20: Το Change node εσωτερικά 

 

 

Σχήμα 21: Change node 

 

Με την εντολή set ορίζουμε στη θέση payload την πληροφορία που υπάρχει εσωτερικά της 

μεταβλητής payload.DS18B20.Temperature όπου: 

DS18B20: Το όνομα του αντικείμενου μέσα στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες. 

Temperature: Η μεταβλητή την όποια θέλουμε να απομονώσουμε από το αντικείμενο. 

δ) Για τη δημιουργία του αυτοματισμού πυρασφάλειας χρειάζεται στο τέλος του flow να 

προσθέσουμε ένα switch node. Το switch node θα δέχεται τη θερμοκρασία και ανάλογα με την τιμή 

της θα δρομολογεί την πληροφορία στην κατάλληλη έξοδο. Ορίζουμε ένα άνω όριο θερμοκρασίας. 

• i) Αν η θερμοκρασία που μετράται είναι μεγαλύτερη από το όριο, τότε το switch node 

δρομολογεί την πληροφορία στην πρώτη έξοδο που είναι συνδεδεμένο ένα change node με 

όνομα ON. Δουλεία του ON change node είναι να τοποθετήσει στην μεταβλητή payload την 

λέξη ON. Στη συνέχεια θα αποστείλει το payload στο επόμενο node του flow. 

• ii) Αν η θερμοκρασία που μετράται είναι μικρότερη από το όριο τότε το switch node 

δρομολογεί την πληροφορία στην δεύτερη έξοδο όπου είναι συνδεδεμένο ένα change node 
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με όνομα OFF. Δουλεία του OFF change node είναι να τοποθετήσει στην μεταβλητή payload 

την λέξη OFF. Στη συνέχεια θα αποστείλει το payload στο επόμενο node του flow. 

 

 

Σχήμα 22: Το switch node εσωτερικά 

 

 

ε) Οι πληροφορίες ON και OFF θα αποσταλούν μέσω του node MQTT out στον mosquitto broker 

και από εκεί στον αισθητήρα wemos δίνοντας του εντολή για άνοιγμα ή κλείσιμο αντίστοιχα του 

ρελέ. 

Για την αποστολή των πληροφοριών χρειάζεται μια επεξεργασία του MQTT out node. 
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Σχήμα 23: Το MQTT out node εσωτερικά 

Παρατηρούμε ότι κατά την εισαγωγή του node στο flow οι πληροφορίες server είναι ήδη 

καταχωρημένες (αφού τις καταχωρίσαμε στο MQTT in σε προηγούμενο βήμα). Το μόνο που 

χρειάζεται να συμπληρώσουμε είναι το topic στο οποίο θα αποσταλούν τα δεδομένα. Για να 

καθορίσουμε την κατάσταση του ρελέ του αισθητήρα το topic που πρέπει να επιλέξουμε είναι το:  

cmnd/IOTLab/node55/POWER 

Αν αποσταλεί πληροφορία OFF τότε το ρελέ θα μείνει ανοιχτό με αποτέλεσμα η ενσωματωμένη 

πρίζα του αισθητήρα να μη διαρρέεται από ρεύμα. 

Αν αποσταλεί πληροφορία ON τότε το ρελέ θα κλείσει με αποτέλεσμα η ενσωματωμένη πρίζα του 

αισθητήρα να διαρρέεται από ρεύμα. 

Η διαδικασία αυτή εξυπηρετεί ένα αυτοματισμό πυρασφαλείας αν στην πρίζα του αισθητήρα 

συνδέσουμε μια σειρήνα. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που η θερμοκρασία περνά ένα άνω όριο και 

χαρακτηρίζεται ως μη φυσιολογική, τότε θα στέλνεται μέσω Node Red η πληροφορία ON που θα 

οδηγεί τον αισθητήρα να κλείσει το ρελέ. Όταν το ρελέ κλείσει η σειρήνα θα διαρρέεται από ρεύμα 

και θα χτυπάει ειδοποιώντας έτσι πως ενδεχομένως το σπίτι να έχει πάρει φωτιά. 

Η τελική μορφή του flow που δημιουργήσαμε παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Σχήμα 24: Τελική μορφή  flow για αυτοματισμό πυρασφάλειας 

 

Βήμα 3: Χρησιμοποιούμε το Node Red επίσης και για την αποθήκευση των μετρήσεων του 

αισθητήρα στη βάση δεδομένων Influx. Για την επίτευξη αυτής της διαδικασίας χρειάζεται να 

μεταβούμε στην επιλογή manage palette του Node Red και να κατεβάσουμε το node με όνομα node-

red-contra-influxdb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 25: Node Red menu 

Σχήμα 26: Influx db node στο Node Red 
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Αφού πατήσουμε install παρατηρούμε ότι στο αριστερό μέρος του προγράμματος εμφανίζονται 

τρεις νέες επιλογές. 

 

 

Σχήμα 27: Influx nodes 

 

Επιλεγούμε το Influxdb out και το συνδέουμε στο flow όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Σχήμα 28: Τελική μορφή flow με προσθήκη Influx node 

 

Μεταβαίνουμε μέσω του docker Portainer στη διεύθυνση της υπηρεσίας Influxdb και δημιουργούμε 

λογαριασμό ορίζοντας όνομα χρήστη και κωδικό. 
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Σχήμα 29: Περιβάλλον Influx 

 

Δημιουργούμε ένα organization με όνομα my_organization και ένα bucket με όνομα my_bucket. 

Στο bucket αυτό στη συνέχεια θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα. Με τη δημιουργία λογαριασμού 

δημιουργείται αυτόματα και ένα API token το οποίο είναι απαραίτητο για την αποθήκευση 

δεδομένων στη βάση. 

Επιστρέφουμε σε περιβάλλον Node Red και μεταβαίνουμε στο εσωτερικό του Influxdb out node. 

Στο πεδίο organization προσθέτουμε το όνομα my_organization που μόλις δημιουργήσαμε, ενώ στο 

bucket προσθέτουμε my_bucket. 

Στο πεδίο Measurement συμπληρώνουμε το όνομα το οποίο θέλουμε να έχει η μεταβλητή που 

λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε στο my_bucket. 

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το πεδίο server: 

α) Επιλεγούμε την version 2.0 . 

β) Ως URL συμπληρώνουμε την διεύθυνση τοπικού δικτύου η όποια έχει δοθεί     στην 

υπηρεσία influx και το port 8086. 
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γ) Συμπληρώνουμε το token το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τον λογαριασμό.(Από την 

υπηρεσία Influxdb > APITokens > Spiros’sToken ). 

 

 

Σχήμα 30: Το Influxdb out node εσωτερικά 

 

Σχήμα 31: Διαμόρφωση πεδίου server 
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Σχήμα 32: Influx API token 

 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι η σύνδεση των δυο υπηρεσιών έχει γίνει με επιτυχία μεταβαίνουμε σε 

περιβάλλον Influx. Επιλεγούμε 

explore>my_bucket>my_temp 

πατώντας submit θα πρέπει να εμφανίζονται οι μετρήσεις θερμοκρασίας σε μορφή γραφικής 

παράστασης. 

 

 

Σχήμα 33: Γραφική παράσταση του Influx για τις τιμές θερμοκρασίας του αισθητήρα 
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Βήμα 4 : Για τη δημιουργία dashboard μεταβαίνουμε σε περιβάλλον Grafana. Επιλέγουμε add your 

first data source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφερόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου επιλέγουμε τη βάση δεδομένων της οποίας τα στοιχεία 

θα παρουσιαστούν με μορφή dashboard. Ως βάση δεδομένων θα επιλέξουμε την Influxdb όπου 

αποθηκεύουμε τα δεδομένα του αισθητήρα. 

 

Σχήμα 34: Πεδίο επιλογής πηγής δεδομένων 
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α) Προσθέτουμε το όνομα που επιθυμούμε στο data source. 

β) Στο πεδίο url προσθέτουμε τη διεύθυνση τοπικού δικτύου που έχει δοθεί στο container Influxdb 

και ως port δηλώνουμε το 8086. 

γ) Εισάγουμε τo username και το password του λογαριασμού Influxdb που δημιουργήσαμε. 

δ) Συμπληρώνουμε με my_organization και my_bucket τα αντίστοιχα πεδία. 

ε) Στο πεδίο token προσθέτουμε το API token του Influxdb. 

στ) Επιλέγουμε save & test και το data source δημιουργείται. 

Μεταβαίνουμε στην επιλογή create your first dashboard από την αρχική οθόνη του Grafana. 

α) Επιλέγουμε add an empty panel. 

β) Στο πεδίο data source επιλέγουμε την πηγή δεδομένων που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο 

βήμα. 

γ) Στο πεδίο στο κάτω μέρος της οθόνης συμπληρώνουμε τον κώδικα που βρίσκουμε στο script 

editor της Influxdb. 

 

Σχήμα 35: Καθορισμός βάσης δεδομένων για δημιουργία dashboard στο Grafana 
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Σχήμα 36: Πεδίο Script Editor στο Influxdb 

 

 

 
Σχήμα 37: Κώδικας για δημιουργία Grafana dashboard 
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δ) Επιλέγουμε Apply και δημιουργούμε ένα dashboard το οποίο εμφανίζει τη θερμοκρασία που 

λαμβάνει ο αισθητήρας σε σχέση με το χρόνο. 

 

 

Τελευταία προσθήκη στο self hosted δίκτυο που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική 

εργασία, θα αποτελέσει η δημιουργία ενός αυτοματισμού χρησιμοποιώντας το Ηome Αssistant. 

Στόχος είναι η αυτόματη λειτουργία ενός κλιματιστικού σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Πιο 

συγκεκριμένα, κάθε φορά που η θερμοκρασία ανιχνεύεται από τον αισθητήρα wemos d1 mini 

ξεπερνά τους 30 βαθμούς τότε ο διακόπτης του αισθητήρα θα ενεργοποιείται. Στα άκρα του 

αισθητήρα θα υπάρχει συνδεδεμένο ένα κλιματιστικό το οποίο κάθε φορά που ο διακόπτης κλείνει 

θα διαρρέεται από ρεύμα και θα μπαίνει σε λειτουργία ψύχοντας τον χώρο. Όταν η θερμοκρασία 

φτάνει σε ένα επιθυμητό επίπεδο (πχ 25 βαθμούς) τότε θα ενεργοποιείται ένας άλλος αυτοματισμός 

που ανοίγει τον διακόπτη. Έτσι το κλιματιστικό θα σταματά να τροφοδοτείται από ρεύμα με 

αποτέλεσμα να διακόπτεται η ψύξη του χώρου. 

Για τη δημιουργία του αυτοματισμού χρειάζεται να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα: 

Βήμα 1: Εισερχόμαστε στο γραφικό περιβάλλον του Ηome Αssistant το οποίο έχει διεύθυνση την 

IP του υπολογιστή μας ακολουθουμένη από το port 8123. 

Σχήμα 38: Grafana dashboard 
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Βήμα 2: Στο γραφικό περιβάλλον του Ηome Αssistant μεταβαίνουμε στην επιλογή settings και στη 

συνέχεια στο Devices and Services. 

 

 
Σχήμα 39: Περιβάλλον ρυθμίσεων Home Assistant 

 

Βήμα 3: Επιλέγουμε integrations και στη συνέχεια add integration. Ψάχνουμε για την επιλογή 

MQTT και την προσθέτουμε. 

 

 
Σχήμα 40: Πεδίο integrations στο Home Assistant 

Βήμα 4: Ξεκινάμε να κάνουμε configure το MQTT χρησιμοποιώντας την IP διεύθυνση του Broker 

στο τοπικό δίκτυο το port μέσω του οποίου επικοινωνεί, καθώς και το username και το password 

του.  
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Σχήμα 41: Προσθήκη στοιχείων MQTT broker 

 

Βήμα 5: Αφού προσθέσουμε τα στοιχεία του broker στο πεδίο listen to a topic πληκτρολογούμε το 

σύμβολο # ώστε να λαμβάνουμε όλα τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει ο αισθητήρας. 

 
Σχήμα 42: Εμφάνιση πληροφοριών αισθητήρα σε περιβάλλον Home Assistant 

Βήμα 6: Αφού ρυθμίσουμε το Ηome Αssistant να δέχεται τα δεδομένα απο τον αισθητήρα, στη 

συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη θερμοκρασία που επιστρέφει ο αισθητήρας για τη 
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δημιουργία ενός αυτοματισμού. Μεταβαίνουμε στην επιλογή settings και στη συνέχεια στην 

επιλογή Automations and Scenes. 

Βήμα 7: Επιλέγουμε create automation και στη συνέχεια start with an empty automation. 

 

 
Σχήμα 43: Δημιουργία αυτοματισμού στο Home Assistant 

 

Βήμα 8: Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία του αυτοματισμού: 

1) Στο πεδίο triggers επιλέγουμε MQTT αφού μέσω αυτού του πρωτοκόλλου λαμβάνουμε 

πληροφορίες από τον αισθητήρα. Στο topic πληκτρολογούμε tele/IOTLab/node55/SENSOR 

κάνοντας έτσι εγγραφή στο θέμα που μας ενδιαφέρει. 

 

 
Σχήμα 44: Ρύθμιση πεδίου triggers στο Home Assistant 

 

2) Στη συνέχεια στο πεδίο conditions θα καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο 

αυτοματισμός. Επιλέγουμε template και στο πεδίο value template πληκτρολογούμε:  
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 “{{trigger.payload_json.DS18B20.Temperature>=30}}’’ 

Ο παραπάνω κώδικας απομονώνει την τιμή θερμοκρασίας που λαμβάνει ο αισθητήρας. Αν αυτή η 

τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30 τότε ο αυτοματισμός ενεργοποιείται. 

 

 
Σχήμα 45: Ρύθμιση πεδίου Conditions στο Home Assistant 

 

3) Τέλος πρέπει να καθοριστεί η δράση του αυτοματισμού κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτό θα 

πραγματοποιηθεί μέσω του πεδίου actions. Επιλέγουμε την συσκευή καθώς και τη δράση την οποία 

θέλουμε να πραγματοποιηθεί στα πεδίο Device και Action αντίστοιχα. 

 
Σχήμα 46: Ρύθμιση πεδίου Actions στο Home Assistant 

 
Αφού δημιουργήσουμε τον αυτοματισμό για ενεργοποίηση του κλιματιστικού εργαζόμαστε με 

ακριβώς τον ίδιο τρόπο για τον αυτοματισμό της απενεργοποίησης του. 
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Το τελικό διάγραμμα ροής πληροφορίας του self-hosted δικτύου παρουσιάζεται στην παρακάτω 

εικόνα.  

 

Σχήμα 47: Διάγραμμα ροής πληροφορίας 

  



92 

 

Συμπεράσματα έρευνας και μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες της 

τεχνολογίας IoT και των έξυπνων σπιτιών. Έγινε μια σύντομη εισαγωγή στα πρωτοκολλά που 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των έξυπνων συσκευών, στις εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία των έξυπνων σπιτιών, στις πλατφόρμες διαχείρισης ενός 

έξυπνου οικοσυστήματος καθώς και στους κίνδυνους ασφάλειας που αυτό μπορεί να αντιμετωπίζει. 

Αναλυθήκαν οι δύο αρχιτεκτονικές οικοδόμησης ενός δικτύου και επιλέχθηκε ως καταλληλότερη 

για τη δημιουργία δικτύου κάλυψης αναγκών έξυπνου σπιτιού, η αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών 

που χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα και ευελιξία. Επιπλέον αναλυθήκαν οι τεχνολογίες 

εικονικοποίησης virtual machine και containers. Τέλος παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός self-

hosted δικτύου βασισμένο σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών. Το δίκτυο οικοδομήθηκε με χρήση 

docker containers με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργιών έξυπνου σπιτιού. Αν και ένα τέτοιο 

δίκτυο χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό κόστος και μεγάλη επεκτασιμότητα, για την εγκατάσταση 

και σύνδεση των υπηρεσιών του χρειάζεται εξοικείωση με τον προγραμματισμό και με 

περιβάλλοντα δημιουργίας container όπως το docker.  

 

Προτάσεις για μελλοντική ερευνά:  

Βασιζόμενοι στη λογική ενός δίκτυο μικροϋπηρεσιών με χρήση containers για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών ενός έξυπνου σπιτιού, μπορούν να δημιουργηθούν παρόμοιας λογικής δίκτυα  για την 

εξυπηρέτηση άλλων αναγκών όπως: 

1. Δίκτυα για αυτοματοποίηση αγροτικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα ένα έξυπνο 

θερμοκήπιο που μπορεί να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινο δυναμικό θα ενίσχυε σημαντικά 

τον πρωτόγεννη τομέα ενός κράτους. 

2. Βιομηχανικά δίκτυα που εκτός από τις αυτοματοποιημένες διεργασίες για την παραγωγή 

προϊόντων θα παρουσιάζουν και αυτοματισμούς για την έγκαιρη διάγνωση βλαβών . 

Σε όλα τα σενάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ασφάλεια του δικτύου τα οποία είναι ευάλωτα σε ένα πλήθος κακόβουλων επιθέσεων. 
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Συντομογραφίες 
 

IoT Internet of things 

IP Internet Protocol 

App Application 

USB Universal Serial Bus 

Api Application programming interface 

MQTT Message Queuing Telemetry Transport 

URL Uniform Resource Locator 

GHz Gigahertz 

UI User Interface 

Wi-Fi Wireless fidelity 

κ.α. Και άλλα 

κτλ. Και τα λοιπά 

 

 


