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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η διαρκής εξάπλωση των εφαρμογών του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και καθημερινότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία 

εφαρμογών IoT αφορά τον πρωτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα τη βελτίωση και 

ενίσχυση της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής με καινοτόμες εφαρμογές έξυπνης 

γεωργίας και κτηνοτροφίας. Μια από αυτές τις εφαρμογές αφορά τη διαρκή 

παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, αμνοερίφια, χοίροι, πουλερικά, κ.ά.) 

που εκτρέφονται, τόσο για την παραγωγή κρέατος, όσο και για την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών, κλπ., προκειμένου να καλύψουν την ολοένα και 

αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως, επακόλουθο του εκθετικού ρυθμού αύξησης του 

πληθυσμού της γης. Η σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη 

της παραγωγής, βοηθώντας τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν την ποιότητα εκτροφής 

και διαβίωσης του ζωικού κεφαλαίου τους και κατά συνέπεια και των παραγόμενων 

προϊόντων τους, με συστηματική παρακολούθηση (δια ζώσης, αλλά και εξ’ 

αποστάστεως) της ευρωστίας και υγείας των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος 

διαβίωσής τους.  

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής έξυπνης 

κτηνοτροφίας, βασισμένης στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), 

για τη διαρκή παρακολούθηση οικόσιτων ζώων και των συνθηκών του περιβάλλοντος 

στο οποίο διαβιούν. Το σύστημα αποτελείται από μια ειδικά σχεδιασμένη πλακέτα 

πολλαπλών αισθητήρων που φέρει το ζώο, η οποία καταγράφει, αποθηκεύει και 

μεταδίδει δεδομένα που αφορούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της υγείας του 

ζώου (θερμοκρασία, καρδιακοί παλμοί), του περιβάλλοντος διαβίωσής του 

(θερμοκρασία, υγρασία), αλλά και του εντοπισμού θέσης του (μέσω GPS). Αυτά τα 

δεδομένα αποστέλλονται σε απομακρυσμένο διακομιστή μέσω τεχνολογίας WiFi και 

δικτυακής υποδομής, υφίστανται ανάλυση, έλεγχο κι επεξεργασία και αποθηκεύονται 

σε βάση δεδομένων. Για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα IoT, αναπτύχθηκε 

διαδικτυακή εφαρμογή Web, παρέχοντας έναν πίνακα ελέγχου των λειτουργιών του 

συστήματος για την εμφάνιση των δεδομένων παρακολούθησης του ζωϊκού 

κεφαλαίου, με χρηστικό και εύληπτο τρόπο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Έξυπνη Κτηνοτροφία, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Arduino, ESP8266,  

Atmega 328, NEO-6M GPS module, DHT11, LM35, Αισθητήρας καρδιακών παλμών. 
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Abstract 

 

In recent years, the Internet of Things (IoT) applications have been constantly 

spreading in all areas of human activity and daily life. One of the most important fields 

of IoT applications concerns the primary sector and more specifically the improvement 

and boost of the production of agricultural livestock with innovative applications of 

smart agriculture and animal husbandry. One of these applications concerns the 

continuous monitoring of livestock (cattle, lambs, pigs, poultry, etc.) raised, both to 

produce meat, dairy products, eggs, etc., in order to meet the growing demand 

worldwide, as a result of the exponential growth rate of the earth's population. Modern 

technology effectively contributes to the development of production, helping breeders 

to improve the quality of their livestock and living and consequently their products, with 

systematic monitoring (in person, but also remotely) of strength and health. animals and 

their habitat. 

The aim of the dissertation is to develop an intelligent livestock application, based 

on the Internet of Things (IoT) architecture, for the continuous monitoring of domestic 

animals and the conditions of the environment in which they live. The system consists 

of a specially designed multi-sensor board carried by the animal, which records, stores 

and transmits data related to some basic characteristics of the animal's health 

(temperature, heart rate), its living environment (temperature, humidity), but and its 

location (via GPS). This data is sent to a remote server via WiFi technology and network 

infrastructure, is analyzed, controlled and processed and stored in a database. For the 

user interface with the IoT system, a Web application was developed, providing a control 

panel of the system functions for displaying livestock monitoring data in a useful and 

understandable way. 

 

Key Words: Smart Husbandry, Livestock Monitoring, Internet of Things, Arduino, 

ESP8266, Atmega 328,  NEO-6M GPS module, DHT11, LM35, Heartbeat sensor  
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Εισαγωγή 

Στην πτυχιακή εργασία μας παρουσιάζουμε τρόπους με τους οποίους η 

κτηνοτροφία μπορεί να ωφεληθεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εστιάζουμε στις 

εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για τη διαρκή παρακολούθηση 

οικόσιτων ζώων και των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. Έτσι, 

υλοποιήσαμε μία εφαρμογή IoT με σκοπό την καλυτέρευση των συνθηκών εκτροφής 

ζωϊκού κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει διαρκώς πληροφορίες που συλλέγονται από 

κατάλληλη φορετή συσκευή στο ζώο μέσω αισθητήρων καταγραφής βασικών 

χαρακτηριστικών της υγείας του ζώου, του περιβάλλοντος διαβίωσής του, αλλά και του 

εντοπισμού θέσης του. Οι πληροφορίες αυτές, αποθηκεύονται σε διακομιστή, 

υφίστανται ανάλυση κι επεξεργασία και παρουσιάζονται στον χρήστη με εύληπτο τρόπο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), στα 

χαρακτηριστικά του, στην αρχιτεκτονική του, στις τεχνολογίες επικοινωνίας και 

δικτύωσης που χρησιμοποιεί, και στις εφαρμογές του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της έξυπνης κτηνοτροφίας και 

διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή, αναλύοντας τις 

εφαρμογές και τη χρησιμότητά τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι τεχνολογίες και τα λογισμικά που 

χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της εφαρμογής μας 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρμογή μας, με διαγράμματα UML και 

κλάσεων καθώς και μια αναπαράσταση της συνδεσμολογίας της συσκευής. Επίσης 

γίνεται και μία περιγραφή των λειτουργιών και των δυνατοτήτων της εφαρμογής. 

Τέλος, υπάρχει παράρτημα του κώδικα που χρησιμοποιήσαμε για τη 

διεκπεραίωση αυτής της πτυχιακής.  
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1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) 

Το Διαδίκτυο έχει γίνει βασική ανάγκη εκατομμυρίων ανθρώπων που το 

χρησιμοποιούν για ποικίλους σκοπούς. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και να εκπληρώσουν τις καθημερινές τους εργασίες και 

ανάγκες που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αυτό. Η αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου 

ήταν αλματώδης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Λόγω των πλεονεκτημάτων του 

Διαδικτύου, αναπτύσσεται ένας άλλος τομέας, ο οποίος επιτρέπει αντικείμενα και 

μηχανές να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους με την παρουσία του 

Διαδικτύου, που ονομάζεται Internet of Things (IoT) ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

[1]. Ο όρος Internet of Things ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι ένα δίκτυο 

επικοινωνίας διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι οικιακές συσκευές, τα 

αυτοκίνητα, wearables, βιομηχανικές μηχανές και έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες 

για να συλλέγουν, να αποστέλλουν δεδομένα και να εκτελούν λειτουργίες βάση αυτών. 

Αυτές οι συνδέσεις έχουν σκοπό στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, 

ενώ μπορούν να επικοινωνούν ανεξαρτήτως απόστασης. 

Η ιδέα πίσω από αυτή τη νέα τεχνολογία είναι η αυτοματοποίηση των λειτουργιών 

και η διασύνδεση μέσω Διαδικτύου ενός τεράστιου αριθμού έξυπνων συσκευών κι 

αντικειμένων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Ειδικοί τύποι 

ενσωματωμένων αισθητήρων συνδέονται σε κάθε ένα αντικείμενο συλλέγουν δεδομένα 

και πληροφορίες από τον φυσικό κόσμο. Οι πληροφορίες αναλύονται με τοπική 

επεξεργασία (από μικροεπεξεργαστές-μικρουπολογιστές) και προσωρινά μπορούν να 

αποθηκευθούν τοπικά. Στη συνέχεια, όλα τα αντικείμενα στέλνουν τις πληροφορίες 

μέσω κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων δικτύωσης, από την τοπική 

αποθήκευση σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων του υπολογιστικού νέφους (cloud 

data centers), όπου λαμβάνεται η κατάλληλη δράση για τον μεγάλο όγκο δεδομένων των 

συγκεντρωμένων πληροφοριών (επεξεργασία, ανάλυση, αποθήκευση, κλπ.). Μέσω του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων μπορούμε να διαχειριστούμε και να ελέγχουμε εξ’ 

αποστάσεως τις έξυπνες συσκευές και τα αντικείμενα ανεξαρτήτως απόστασης, τα οποία 

επίσης μπορούν να επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυτόνομα, χωρίς τη 

μεσολάβηση του ανθρώπου. 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στις οποίες έχει αναπτυχθεί το IoT όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούνται αισθητήρες για 

τον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος του ανθρώπου, της αρτηριακής πίεσης, των 

καρδιακών παλμών, κλπ. Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής του IoT είναι το έξυπνο σπίτι, όπου 

πλέον χρησιμοποιούνται πολλές έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές όπως ψυγεία, φούρνοι 

μικροκυμάτων, ανεμιστήρες, θερμάστρες, κλιματιστικά, ρομποτικές σκούπες, κλπ. 

Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές του IoT όπως έξυπνες μεταφορές, 
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διαχείριση υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές), 

κατασκευή, έξυπνα κτίρια, έξυπνη γεωργία και έξυπνη κτηνοτροφία, κλπ. 

Ο τομέας εφαρμογής του IoT που εστιάζει η παρούσα εργασία είναι η 

παρακολούθηση ζώων. Οι αισθητήρες GPS που είναι εγκατεστημένοι σε ζώα μας 

βοηθούν να τα εντοπίζουμε εύκολα. Χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση 

του περιβάλλοντος διαβίωσης, αλλά και της κατάστασης υγείας του ζώου.  

 

Εικόνα 1: Κατηγορίες Εφαρμογών του Διαδικτύoυ των Πραγμάτων 

Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Application-domains-of-IoT_fig1_327272757 

 

1.1   Ιστορική αναδρομή 

● Το 1950 ξεκίνησε η ιδέα του IoT [2]. Το κάθε αντικείμενο καθώς και μηχάνημα 

που χρησιμοποιούνταν στην επιχείρηση IBM (International Business Machines 

Corporation) από τους μηχανικούς της ήταν αναγκαστικό να δώσει ξεχωριστό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα(ταυτότητα). Αφού πειραματίστηκαν και δούλεψαν 

πάνω σε γραμμικά σχήματα έφτασαν στην ανακάλυψη των Βarcodes. 

● O Edward O. Thorp to 1955 ήταν ο πρώτος που έφτιαξε μία αξιοσημείωτη 

συσκευή, ένα ρολόι. Αυτό το ρολόι χρησιμοποιούσε περίεργους αλγορίθμους και  

είχε σκοπό στο να προβλέπει τους κύκλους που έκαναν οι ρουλέτες στα casino 

του Las Vegas.  

https://www.researchgate.net/figure/Application-domains-of-IoT_fig1_327272757
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● Ο  Hubert Upton το 1967 δημιούργησε για πρώτη φορά μία συσκευή σε σχήμα 

μυωπικών γυαλιών η οποία διευκόλυνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να 

διαβάζουν τα χείλη άλλων ανθρώπων. Η εταιρία Google το 2011 πήρε την ιδέα 

του Hubert και έφτιαξε το project Google Glass που προσφέρει επαυξημένη 

εμπειρία της πραγματικότητας. 

●  Μετά από τρία χρόνια δημιουργήθηκε το δίκτυο  ARPANET για τις στρατιωτικές 

βάσεις των ΗΠΑ όπου ήταν υπεύθυνο για την επικοινωνία και την ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ τους. Τότε ξεκίνησε μία εποχή γνωστή σήμερα ως Internet 

αφού στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από απομακρυσμένους υπολογιστές. 

● Το πρωτόκολλο TCP/IP έγινε πρότυπο(standard) το 1982 το οποίο άρχισε μία νέα 

εποχή όπου τα δίκτυα επικοινωνούσαν μεταξύ τους δημιουργώντας το 

παγκόσμιο διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα.  

● Το RFID είναι μία τεχνολογία που στην εποχή του Internet of Things θα 

χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αλλά παθητική εγγραφή και ανάγνωση 

δεδομένων. Τον Ιανουάριο ο Mario Cardullo δημιούργησε αυτήν την τεχνολογία 

και ομως ο επιχειρηματικός κλάδος άρχισε να χρησιμοποιεί το RFID το 2013 με 

την πολυεθνική Inditex να κάνει χρήση του σε όλα τα καταστήματα της. 

● Στην Πενσυλβάνια οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon μετά από μία 

δεκαετία ανέπτυξαν την τεχνολογία “machine to machine” και εγκατέστησαν στα 

μηχανήματα αυτόματων πολιτών αισθητήρες θερμοκρασίας μέσω τερματικών 

υπολογιστών. 

● Ο υπάλληλος Mark Weiser της Xerox Parc το 1990 δημοσίευσε στον τύπο ένα 

άρθρο που μιλούσε για την εξέλιξη των υπολογιστών του 21ου αιωνα με τους 

όρους “ενσωματωμένα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας” και 

“καθολικά συστήματα”. 

● Η Siemens το 1995 δημοσίευσε το πρώτο chip που επέτρεψε βιομηχανικά 

συστήματα να επικοινωνούν ασύρματα και να εκτελούν εντολές μέσω του 

δικτύου GSM, ενώ με αφορμή τα wearable computers η IEEE άρχισε το πρώτο 

παγκόσμιο φόρουμ. 

● Το MIT το 1999 κατασκεύασε το πρώτο κέντρο ερευνών και ο David Brock 

δημοσίευσε την εξέλιξη των Barcodes σε ένα σύστημα με έξυπνους τρόπους για 

την ανάγνωση πληροφοριών μόλις μέσα σε δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, 

μέσω ενός RFID tag επιτράπηκε στις ασύρματες τεχνολογίες όπως το RFID και 

Bluetooth να τροποποιούν, να διαβάζουν και να γράφουν δεδομένα σε 

αντικείμενα. Έτσι δημιουργήθηκε το σύστημα    EPC (Electronic Product Code). Ο 

Kevin Ashton που εργαζόταν για να βελτιστοποιήσει την εφοδιαστική αλυσίδα 

θέλησε να τραβήξει τη προσοχή της διοίκησης σε μία καινούργια τεχνολογία 

ονόματι RFID. Το Auto ID Center άλλαξε ονομασία σε Auto ID Labs μετά από ένα 

χρόνο. Έτσι το πρώτο υπερσύγχρονο δίκτυο ανάπτυξης και standardizing του 
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Internet of Things είναι γεγονός με τον Kevin Ashton να ανακοινώνει το όνομα στο 

Auto ID Center. Ο Kevin Ashton στο τέλος του χρόνου δημοσίευσε στο περιοδικό 

RFID «Αν είχαμε υπολογιστές που ήξεραν τα πάντα και δούλευαν 

απροβλημάτιστα για να συλλέγουν ακόμα περισσότερα δεδομένα, χωρίς καμία 

βοήθεια από εμάς, θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε και να «μετράμε τα 

πάντα» και σε μεγάλο βαθμό να μετράμε τα ποσοστά των αποβλήτων, των ζημιών 

και του κόστος. Θα γνωρίζουμε πότε τα πράγματα χρειάζονται αντικατάσταση, 

επισκευή ή ανάκληση. Πρέπει να ενισχύσουμε τους υπολογιστές με δικά τους 

μέσα συγκέντρωσης πληροφοριών, ώστε να μπορούν να δουν, να ακούσουν και 

να μυρίσουν τον κόσμο για τον εαυτό τους. Το RFID και η τεχνολογία αισθητήρων 

επιτρέπει στους υπολογιστές να παρατηρούν, να εντοπίζουν και να κατανοούν 

τον κόσμο, χωρίς να περιορίζονται από τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τον 

άνθρωπο." 

● Το πρώτο πρωτόκολλο επικοινωνίας Machine to Machine για συσκευές που είναι 

συνδεδεμένες στο Internet δημιουργήθηκε από τον Andy Stanford και  Arlen 

Nipper που εργάζονταν στην IBM και  Eurotech αντίστοιχα το 2000 και 

ονομάστηκε από αυτούς MQ Telemetry Transport (MQTT). 

● Μία φθηνή λύση μικροελεγκτή κατασκευάστηκε από μέλη του προγράμματος 

Interaction Design Institute Ivrea από το 2005 που προορίζονταν για φοιτητική 

χρήση. 

● Το πρωτόκολλο IP διαδόθηκε από την ομάδα IPSO που δημιουργήθηκε το 2008, 

σε όλες τις προτάσεις και μελλοντικά σχέδια του Internet of Things. Σήμερα η 

ομάδα IPSO αποτελείται από περισσότερα από πενήντα μέλη. 

● Το Bluetooth μετά από δύο χρόνια αναβαθμίζεται και μπαίνει στην αγορά ένα νέο 

standard Smart Bluetooth ή Bluetooth Low Energy(BLE). Έτσι συνδεδεμένες 

συσκευές και νέες εφαρμογές στους τομείς άθλησης, υγείας και home 

entertainment μπόρεσαν να ενταχθούν στο περιβάλλον του Internet of Things. 

● Το 2010 διέρρευσαν πληροφορίες που αφορούσαν την υπηρεσία Google Street 

View που φωτογράφιζε 360 μοιρών φωτογραφίες και έδειχνε γειτονιές και 

δρόμους σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμα είχε σωρεία αποθηκευμένων δεδομένων 

των δικτύων του WiFi των ανθρώπων που κατοικούσαν σε εκείνες τις περιοχές. 

Με αυτήν την πληροφορία η κοινωνία του διαδικτύου διχάστηκε και οι απόψεις 

των χρηστών ποικίλαν. Η Κινέζικη κυβέρνηση αποφάσισε εκείνη την χρονιά να 

εδραιώσει το Internet of Things για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

● Το 2011 η εταιρεία Gartner που ερευνά την αγορά που εφηύρε την περίφημη 

“διαφημιστική εκστρατεία του κύκλου για τις αναδυόμενες τεχνολογίες” περιέχει 

ένα καινούργιο όνομα στην λίστα της το “Internet of Things”. 

● Το θέμα της LeWeb, που είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή διάσκεψη, ήταν το 

Internet of Things το 2012. Την ίδια ώρα περιοδικά που αφορούν την τεχνολογία 
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όπως το Fast Company, το Wired και το Forbes άρχισαν να περιέχουν τον όρο IoT 

στο λεξιλόγιό τους. Το Πρωτόκολλο IP την ίδια χρονιά άλλαξε versioning και με 

την καινούργιο έκτη έκδοση του μπορεί να υποστηρίζει περισσότερες συσκευές, 

αποδοτικότερες, γρηγορότερες σε θέματα διασύνδεσης και έδωσαν την 

υπόσχεση ότι μπορεί να υποστηρίξει τον αυξανόμενο ρυθμό ζήτησης για 

διευθύνσεις έως το έτος 2128. 

● Η IDC τον Οκτώβριο του 2013 παρουσίασε μία έκθεση που αναφέρει ότι το 2020 

το IoT θα στοίχιζε $8.9 τρισεκατομμύρια. Όταν η Google ανακοίνωσε ότι θα 

αγοράσει την Nest, που είναι η εταιρία  που κατασκεύαζε συσκευές για το IOT, 

για $3.2 δισεκατομμύρια o όρος Internet of Things έφτασε στην μαζική 

συνειδητοποίηση της αγοράς. 

● Το HealthKit & HomeKit είναι δύο πλατφόρμες ανάπτυξης υλοποιήσεων που 

παρουσιάστηκαν από την Apple το 2014, με σκοπό η ιδέα των έξυπνων συσκευών 

και το smart home να πλησιάσει τον καταναλωτή. 

1.2  Χαρακτηριστικά IoT 

Ασφάλεια: Καθώς κερδίζουμε οφέλη από το IoT, δεν πρέπει να ξεχνάμε την 

ασφάλεια. Ως δημιουργοί και ως αποδέκτες του IoT, πρέπει να σχεδιάζουμε για 

ασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων και την 

ασφάλεια της σωματικής μας υγείας. Έτσι κρίνεται αναγκαία η επίτευξη ασφάλειας σε 

κάθε δομικό στοιχείο του δικτύου, όπως στα τερματικά σημεία, αλλά και στα δεδομένα 

τα οποία διακινούνται σε αυτό.  

Δυναμικές αλλαγές: Η κατάσταση των συσκευών αλλάζει δυναμικά, π.χ. ύπνος και 

αφύπνιση, σύνδεση και/ή αποσύνδεση, καθώς και το περιβάλλον των συσκευών, 

συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας και της ταχύτητας. Επιπλέον, ο αριθμός των 

συσκευών μπορεί να αλλάξει δυναμικά. 

Διασυνδεσιμότητα: Όσον αφορά το IoT, οτιδήποτε μπορεί να διασυνδεθεί με την 

παγκόσμια υποδομή πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Ετερογένεια: Οι συσκευές στο IoT είναι ετερογενείς καθώς βασίζονται σε 

διαφορετικές hardware platforms και δίκτυα. Μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλες 

συσκευές ή πλατφόρμες υπηρεσιών μέσω διαφορετικών δικτύων. 

Συνδεσιμότητα: Η συνδεσιμότητα επιτρέπει την προσβασιμότητα και τη 

συμβατότητα του δικτύου. Η προσβασιμότητα αφορά σε ένα δίκτυο ενώ η συμβατότητα 

παρέχει τη δυνατότητα κατανάλωσης και παραγωγής δεδομένων. 

Τεράστια κλίμακα: Ο αριθμός των συσκευών που πρέπει να διαχειρίζονται και που 

επικοινωνούν μεταξύ τους θα είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερος από τις 

συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο τρέχον Διαδίκτυο. 
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1.3  Τεχνολογίες επικοινωνίας IoT 

Σήμερα στις σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούνται ενσύρματα 

και ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας υποστηρίζοντας την παγκόσμια επικοινωνία. Στις 

περισσότερες συνδέσεις χρησιμοποιούνται τα πρότυπα επικοινωνίας και η επικοινωνία 

μικρής εμβέλειας για να πετύχει η μαζική σύνδεση IoT είτε μέσω παραδοσιακών δικτύων 

IoT είτε μέσω των Lowwire Wide Area Networks (LPWAN).  

Τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας LPWA είναι ότι παρέχουν κάλυψη ευρείας ζώνης 

μεγάλου ρυθμού δεδομένων, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ενεργειακή 

απόδοση και μεγάλου εύρους ζώνης καναλιού. Αυτά τα δίκτυα προς το παρόν 

αναπτύσσονται για εφαρμογές IoT συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης 

των κτιρίων, των έξυπνων πόλεων, της παρακολούθησης του ενεργητικού, της έξυπνης 

γεωργίας και κτηνοτροφίας κλπ. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά των σημερινών τεχνολογιών του διαδικτύου και ομαδοποιούνται σε 

δίκτυα μεγάλης εμβέλειας, δίκτυα εύρους και κυψελωτών δικτύων. 

1.3.1 Δίκτυα Μεγάλης εμβέλειας 

Οι τεχνολογίες LPWA παρέχουν λύσεις συνδεσιμότητας χαμηλής ισχύος και μεγάλης 

εμβέλειας για IoT εφαρμογές. Κάποια από τα δημοφιλέστερα LPWAN που υποστηρίζουν 

Machine-Type Communications (MTC) μεγάλης εμβέλειας όπως οι LoRa, SigFox, Ingenu-

RPMA, DASH7 και Weightless. 

1.3.2 Δίκτυα Μικρής εμβέλειας 

Για την υποστήριξη εφαρμογών μικρής εμβέλειας Machine to Machine επικοινωνιών, 

χρησιμοποιούνται κάποιες παλιές τεχνολογίες ασύρματων δικτύων όπως το ZigBee, το 

Bluetooth και το low-power WiFi. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι καλύτερες και 

αποτελεσματικές για καταναλωτική χρήση του διαδικτύου, αλλά υπάρχει περίπτωση να 

μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές βιομηχανικών, πολιτικών και ομοίων με 

την τεχνολογία IoT για την οποία τα χαρακτηριστικά τους δεν επαρκούν. 

1.3.3 Κυψελοειδής Κινητή Τηλεφωνία  

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των IoT εφαρμογών έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας [3]. Όλες οι γενιές κινητών τηλεφώνων 

συμβάλλουν στη καλύτερη ποιότητα των φωνητικών επικοινωνιών, και έχουν ως στόχο 

την παγκόσμια παρουσία επικοινωνίας. 

1.3.4 Τα δημοφιλέστερα πρωτόκολλα επικοινωνίας  

Στην Εικόνα 2 φαίνονται τα κυριότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται σε συστήματα IoT εφαρμογών  
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Εικόνα 2 : IoT Protocols 

Πηγή: https://hashstudioz.com/blog/top-iot-communication-protocols-2020/ 

1.3.4.1 IEEE 802.11ah 

Το IEEE 802.11ah [3] είναι η λιγότερο επιβαρυμένη έκδοση των προτύπων IEEE 

802.11, η οποία είναι ελαφριά για να πληροί τα κριτήρια των αναγκών IoT. Τα πρότυπα 

IEEE 802.11 (γνωστά και ως Wi-Fi) είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ασύρματα 

πρότυπα στη δικτύωση. Έχουν υιοθετηθεί ευρέως για όλες τις ψηφιακές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών τηλεοράσεων, tablet, φορητών υπολογιστών, και 

κινητών. Ωστόσο, τα αρχικά πρότυπα WiFi δεν είναι κατάλληλα για εφαρμογές IoT λόγω 

του επιπλέον φόρτου του πλαισίου τους και της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ 

τούτου, η ομάδα ανάπτυξης του IEEE 802.11 ξεκίνησε την δημιουργία του 802.11ah για 

την ανάπτυξη ενός προτύπου που υποστηρίζει επικοινωνία χαμηλής κατανάλωσης για να 

είναι κατάλληλη για αισθητήρες. 

1.3.4.2 ZigBee 

Το ZigBee [3] είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα στο IoT που 

προορίζεται για μεσαίου εύρους επικοινωνία σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 

τηλεχειριστήρια και έξυπνα σπίτια. Η τοπολογία του δικτύου Zigbee μπορεί να χωριστεί 

σε τρεις τύπους, cluster-tree, peer-to-peer, ή star.  Ένας συντονιστής ελέγχει το δίκτυο 

και βρίσκεται στο κέντρο του star, στην ρίζα της τοπολογίας cluster-tree και οπουδήποτε 

στην τοπολογία peer-to-peer. Το πρότυπο ZigBee ορίζει δύο προφίλ στοίβας: ZigBee Pro 

https://hashstudioz.com/blog/top-iot-communication-protocols-2020/
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και ZigBee. Αυτά τα προφίλ στοίβας υποστηρίζουν εργασία και πλήρη δικτύωση με 

διαφορετικές εφαρμογές επιτρέποντας υλοποιήσεις με επεξεργαστική ισχύ και χαμηλή 

μνήμη. Το ZigBee Pro προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της 

επεκτασιμότητας με χρήση στοχαστικής εκχώρησης διευθύνσεων, της ασφάλειας 

χρησιμοποιώντας ανταλλαγή συμμετρικών κλειδιών και καλύτερη απόδοση 

χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τον many-to-one μηχανισμό δρομολόγησης. 

1.3.4.3 BLE 

Το BLE [4] είναι επίσης γνωστό ως Bluetooth smart που είναι ένα σημαντικό 

πρωτόκολλο για IoT εφαρμογή . Είναι σχεδιασμένο και βελτιωμένο για χαμηλή 

καθυστέρηση, χαμηλό εύρος ζώνης(bandwidth) και μικρή εμβέλεια για Εφαρμογές IoT. 

Τα πλεονεκτήματα του BLE classic Bluetooth περιλαμβάνουν χαμηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας, υποστήριξη τοπολογίας δικτύου αστεριών(Star topology) με απεριόριστο 

αριθμό κόμβων και χαμηλότερο χρόνο εγκατάστασης. 

1.3.4.4 MQTT 

Το MQTT [5] είναι ένα πρωτόκολλο δημοσίευσης-συνδρομής(publish-subscribe) που 

βασίζεται σε TCP αναπτύχθηκε από την IBM και στη συνέχεια έγινε ανοιχτού κώδικα για 

εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Σε format δημοσίευσης-εγγραφής, οι clients 

μπορούν είτε να "εγγραφούν" σε ένα θέμα όπου ο server θα στέλνει αυτόματα νέα 

δεδομένα για το θέμα στον συνδρομητή μόλις εγγραφεί ή να "δημοσιεύσουν" δεδομένα 

για ένα συγκεκριμένο θέμα στον server  Το MQTT συνδυάζει το σχετικά υψηλό γενικό 

κόστος και υψηλό QoS του TCP με το ένα-προς-ένα, ένα-προς-πολλά, και πολλά-προς-

ένα σε μορφή δημοσίευσης-εγγραφής. Επιπλέον, αυτό το πρωτόκολλο επίσης επιτρέπει 

στους clients να προσδιορίσουν ποια θέματα τηλεμετρίας τους ενδιαφέρουν και να  

λαμβάνουν μόνο δεδομένα που δημοσιεύονται μέσω αυτών των θεμάτων. 

1.3.4.5 LTE 

Το Long-Term Evolution Advanced (LTE-A) [3] είναι μια συλλογή κυψελωτών 

προτύπων δικτύωσης που έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις M2M και IoT απαιτήσεις 

σε τέτοια δίκτυα. Είναι ένα από τα πιο οικονομικά, αποδοτικά  και επεκτάσιμα πρότυπα 

σε σύγκριση με άλλα πρωτόκολλα κινητής τηλεφωνίας. Το LTE-A ξεκίνησε το 2009 με 

πολλαπλές κυκλοφορίες που συνεχώς έρχονται να υποστηρίξουν τις νέες τεχνολογίες. 

Χρησιμοποιεί Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) ως τεχνολογία 

μέσης επικοινωνίας, στην οποία η συχνότητα διαιρείται σε πολλαπλές υπομεταφορείς. 

Η αρχιτεκτονική του LTE-A αποτελείται από ένα βασικό δίκτυο (CN), ένα Radio Access 

δίκτυο (RAN) και τις κινητές συσκευές. Το CN είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των κινητών 

συσκευών και για την παρακολούθηση των IP τους. Το RAN είναι υπεύθυνο για την 

δημιουργία των επιπέδων ελέγχου και δεδομένων, για τον χειρισμό της ασύρματης 

συνδεσιμότητας και τον radio-access έλεγχο. Λόγω της αυξημένης ζήτησης για 
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υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και μεγαλύτερη χωρητικότητα του συστήματος, 

αναπτύχθηκε η πέμπτη γενιά 5G. Το 5G είναι ικανό για να έχει χαμηλή καθυστέρηση, 

μηδενικό χρόνο παράδοσης και εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία του ραδιοφωνικού 

σήματος. 

1.3.4.6 Z-Wave 

Το Z-Wave [4] είναι ένα πρωτόκολλο MAC χαμηλής ισχύος που αναπτύχθηκε από την 

Zensys που χρησιμοποιεί ασύρματο οικιακό αυτοματισμό για σύνδεση 30-50 κόμβων και 

έχει χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία IoT, ειδικά για μικρούς εμπορικούς τομείς και 

έξυπνα σπίτια. Αυτή η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για μικρά πακέτα δεδομένων σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα ταχυτήτων έως 100 kbps και 30 μέτρα από point to point 

επικοινωνία. Επομένως, είναι κατάλληλο για μικρά μηνύματα σε Εφαρμογές IoT, όπως 

έλεγχος υγειονομικής περίθαλψης, έλεγχος ενέργειας, έλεγχος φωτός. Το Z-Wave 

εξαρτάται από δύο τύπους συσκευών controlling και slave. Οι slave κόμβοι είναι 

συσκευές χαμηλού κόστους που είναι αδύνατο να εκκινήσουν μηνύματα. Μπορούν να 

απαντήσουν και να εκτελέσουν μόνο εντολές που αποστέλλονται από συσκευές ελέγχου 

που εκκινούν μηνύματα εντός του δικτύου. Το Z-Wave υποστηρίζει τοπολογία πλέγματος 

δικτύου. 

1.3.4.7 Sigfox 

Μια εναλλακτική τεχνολογία ευρείας εμβέλειας είναι η Sigfox [6], η οποία από άποψη 

εμβέλειας βρίσκεται μεταξύ κινητής τηλεφωνίας(cellular) και WiFi. Χρησιμοποιεί τις 

ζώνες ISM, οι οποίες είναι ελεύθερες για χρήση χωρίς την ανάγκη απόκτησης αδειών, για 

τη μετάδοση δεδομένων σε ένα πολύ στενό φάσμα προς και από συνδεδεμένα 

αντικείμενα. Η ιδέα για το Sigfox είναι ότι για πολλές εφαρμογές M2M που λειτουργούν 

με μικρή μπαταρία και απαιτούν μόνο χαμηλά επίπεδα μεταφοράς δεδομένων, τότε η 

εμβέλεια του WiFi είναι πολύ μικρή ενώ η κινητή τηλεφωνία είναι πολύ ακριβή και επίσης 

καταναλώνει υπερβολική ενέργεια. Το Sigfox χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που 

ονομάζεται Ultra Narrow Band (UNB) και έχει σχεδιαστεί μόνο για να χειρίζεται χαμηλές 

ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων από 10 έως 1000 bit ανά δευτερόλεπτο. Καταναλώνει 

μόνο 50 microwatts σε σύγκριση με 5000 microwatts για cellular επικοινωνίες ή μπορεί 

να προσφέρει τυπικό χρόνο αναμονής 20 χρόνια με μια μπαταρία 2,5 Ah ενώ είναι μόνο 

0,2 χρόνια για την κινητή. 

Το δίκτυο, που έχει ήδη αναπτυχθεί σε δεκάδες χιλιάδες συνδεδεμένα αντικείμενα, 

αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη, 

συμπεριλαμβανομένων δέκα πόλεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Το δίκτυο 

προσφέρει ένα ισχυρό, αποδοτικό και επεκτάσιμο δίκτυο που μπορεί να επικοινωνεί με 

εκατομμύρια συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία σε περιοχές αρκετών 

τετραγωνικών χιλιομέτρων, καθιστώντας το κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές M2M 

που αναμένεται να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς αισθητήρες, φωτισμό δρόμου, 
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έξυπνους μετρητές, συσκευές ασφαλείας και οθόνες ασθενών. Το σύστημα Sigfox 

χρησιμοποιεί πυρίτιο, όπως τους ασύρματους πομποδέκτες EZRadioPro της Silicon Labs, 

οι οποίοι προσφέρουν κορυφαία ασύρματη απόδοση, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας και εκτεταμένη εμβέλεια για εφαρμογές ασύρματης δικτύωσης που 

λειτουργούν στη ζώνη κάτω του 1 GHz. 

1.3.4.8 RFID 

Το RFID [4] έχει μια ποικιλία προτύπων όπως (IEC ISO,ASTM International,    EPC-global 

και DASH7 Alliance). Συστήματα RFID που αποτελούνται από μια συσκευή ανάγνωσης 

που ονομάζεται αναγνώστης (reader) και έναν μικρό αναμεταδότη ραδιοσυχνοτήτων 

που ονομάζεται RF tag. Αυτό το  tag είναι ηλεκτρονικά προγραμματισμένο με μοναδικές 

πληροφορίες που έχει χαρακτηριστικό ανάγνωσης εξ αποστάσεως. Υπάρχουν δύο 

τεχνολογίες συστημάτων RFID tag: η πρώτη ονομάζεται active reader tag system και το 

άλλο ονομάζεται passive reader tag system. Οι ενεργές ετικέτες(active) τροφοδοτούνται 

με μπαταρία, χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες και είναι πιο ακριβές, ενώ η 

παθητική ετικέτα(passive)  χρησιμοποιεί χαμηλότερες συχνότητες και δεν έχει εσωτερική 

πηγή ενέργειας. Επειδή οι πληροφορίες RFID είναι στατικές και πρέπει να 

προγραμματιστούν στην ετικέτα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για 

διαγνωστικά δεδομένα ή για μέτρηση. Ορισμένες από τις εφαρμογές IoT που 

χρησιμοποιούν RFID περιλαμβάνουν γεωργία, εθνική ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη 

και έξυπνες αγορές. Το RFID μπορεί να υποστηρίξει τοπολογία δικτύου P2P. 

1.3.4.9 LoRa 

Το LoRa [7] είναι μια τεχνολογία διαμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων για χαμηλής 

κατανάλωσης, ευρείας περιοχής δίκτυα (LPWAN). Το όνομα, LoRa, είναι αναφορά στις 

μεγάλης εμβέλειας συνδέσεις δεδομένων που επιτρέπει αυτή η τεχνολογία. 

Δημιουργήθηκε από τη Semtech και παρέχει επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας: έως τρία 

μίλια (πέντε χιλιόμετρα)σε αστικές περιοχές και έως 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) ή 

περισσότερο σε αγροτικές περιοχές. Ένα χαρακτηριστικό κλειδί των λύσεων που 

βασίζονται στο LoRa είναι οι εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις ισχύος, γεγονός που 

επιτρέπει την δημιουργία συσκευών που λειτουργούν με μπαταρία που μπορούν να 

διαρκέσουν έως και 10 χρόνια. Αναπτύχθηκε σε τοπολογία αστεριού(star topology), το 

δίκτυο που βασίζεται στο ανοιχτό πρωτόκολλο LoRaWAN είναι ιδανικό για εφαρμογές 

που απαιτούν μεγάλης εμβέλειας ή βαθιά επικοινωνία μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού 

συσκευών που έχουν χαμηλές απαιτήσεις ισχύος και που συλλέγουν μικρές ποσότητες 

δεδομένων. 

 

1.4  Αρχιτεκτονική ΙοΤ  
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Η πιο συνήθης προσέγγιση για την αρχιτεκτονική των εφαρμογών ΙοΤ είναι αυτή των 

τριών επιπέδων [8], η οποία διαχωρίζει τις εφαρμογές σε τρία λογικά και φυσικά 

επίπεδα,. Αποτελεί την κυρίαρχη αρχιτεκτονική λογισμικού για τις παραδοσιακές 

εφαρμογές πελάτη-διακομιστή. Ωστόσο, στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία έχουν 

προταθεί και μοντέλα αρχιτεκτονικής συστημάτων ΙοΤ κι εφαρμογών τους με τέσσερα ή 

πέντε επίπεδα αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3: Οι κυριότερες προτάσεις μοντελοποίησης Αρχιτεκτονικής IoT (σε 3 ή 4 ή 5 επίπεδα) 

Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/The-layered-architectures-of-IoT-three-four-and-five-layers_fig6_327272757 

 

1.4.1  Τι είναι η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων;  

Η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων είναι μια καθιερωμένη αρχιτεκτονική εφαρμογών 

λογισμικού που οργανώνει τις εφαρμογές σε τρία λογικά και φυσικά επίπεδα: το επίπεδο 

παρουσίασης (presentation tier) ή το user interface, το επίπεδο εφαρμογής (application 

tier), όπου γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και το επίπεδο δεδομένων (data tier), 

όπου αποθηκεύονται και διαχειρίζονται τα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή. 

Το κύριο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων είναι ότι επειδή κάθε επίπεδο 

λειτουργεί με τη δική του υποδομή, κάθε επίπεδο μπορεί να αναπτυχθεί ταυτόχρονα από 

μια ξεχωριστή ομάδα ανάπτυξης και μπορεί να ενημερωθεί ή να κλιμακωθεί όπως 

https://www.researchgate.net/figure/The-layered-architectures-of-IoT-three-four-and-five-layers_fig6_327272757


Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

13 

απαιτείται χωρίς να επηρεάσει τα άλλα επίπεδα. Για δεκαετίες η αρχιτεκτονική τριών 

επιπέδων ήταν η κυρίαρχη αρχιτεκτονική για τις εφαρμογές client-server. 

1.4.2  Πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων 

Το κύριο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων είναι ο λογικός και 

φυσικός διαχωρισμός της λειτουργικότητας. Κάθε επίπεδο μπορεί να εκτελείται σε 

ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα και server platform - π.χ. web server, application server, 

database server - που ταιριάζει καλύτερα στις λειτουργικές του απαιτήσεις. Κάθε 

επίπεδο εκτελείται σε τουλάχιστον ένα αποκλειστικό server hardware ή virtual server, 

έτσι ώστε οι υπηρεσίες κάθε επιπέδου να μπορούν να προσαρμοστούν και να 

βελτιστοποιηθούν χωρίς επιπτώσεις στα άλλα επίπεδα. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν: 

• Ταχύτερη ανάπτυξη: Επειδή κάθε επίπεδο μπορεί να αναπτυχθεί ταυτόχρονα από 

διαφορετικές ομάδες, ένας οργανισμός μπορεί να φέρει την εφαρμογή στην αγορά 

πιο γρήγορα και οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες 

και καλύτερες γλώσσες και εργαλεία για κάθε επίπεδο. 

• Βελτιωμένη επεκτασιμότητα: Οποιαδήποτε βαθμίδα μπορεί να κλιμακωθεί 

ανεξάρτητα από τις άλλες, όπως απαιτείται. 

• Βελτιωμένη αξιοπιστία: Μια διακοπή λειτουργίας σε ένα επίπεδο είναι λιγότερο 

πιθανό να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των άλλων επιπέδων. 

• Βελτιωμένη ασφάλεια. 

1.4.3  Άλλες αρχιτεκτονικές IoT πολλαπλών επιπέδων 

Ενώ η αρχιτεκτονική IoT τριών επιπέδων είναι η πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική 

εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων, δεν είναι όμως και η μοναδική. Ενδεικτικά, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και οι κάτωθι αρχιτεκτονικές εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων: 

 

Εικόνα 4: Προτάσεις Μοντελοποίησης Αρχιτεκτονικής IoT (σε 3 ή 4 ή 5 επίπεδα) 

Πηγή: Wang, Lee. (2017). A Survey of the Internet of Things in Smart City Application in Taipei City. 10.13140/RG.2.2.31635.58401. 
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1.5  Fog, Edge και Cloud Computing 

Καθώς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) γίνεται μέρος της καθημερινής μας ζωής 

και του περιβάλλοντός μας, αναμένουμε ταχεία ανάπτυξη τον αριθμό των συνδεδεμένων 

συσκευών. Το IoT αναμένεται να συνδέσει δισεκατομμύρια συσκευές και ανθρώπους για 

να φέρει πολλά υποσχόμενα πλεονεκτήματα για εμάς. Με αυτήν την ανάπτυξη, το Fog 

Computing, μαζί με τα σχετικά edge computing μοντέλα του, όπως π.χ το cloudlet  και το 

multi-access edge computing (MEC), θεωρούνται πολλά υποσχόμενες λύσεις για τη 

διαχείριση του μεγάλου όγκου κρίσιμων για την ασφάλεια και χρονικά ευαίσθητων 

δεδομένων που παράγονται από το IoT [9]. 

 

Εικόνα 5: Edge, Fog, Cloud Computing 

Πηγή: https://www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/cloud-edge-fog-computing-practical-applications/ 

Το cloud computing έχει συμβάλλει καθοριστικά στην επέκταση της εμβέλειας και 

δυνατότητες υπολογιστικής, αποθήκευσης και υποδομής δικτύωσης τις εφαρμογές. Το 

National Institute of Standards and Technology (NIST) ορίζει το cloud computing ως ένα 

μοντέλο που προωθεί την διαδεδομένη πρόσβαση στο δίκτυο κατ' απαίτηση σε 

κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους. Τα Cloud data centers είναι μεγάλες δεξαμενές 

εικονικών πόρων υψηλής πρόσβασης που μπορούν να αναδιαμορφωθούν δυναμικά για 

κλιμακούμενο φόρτο εργασίας. αυτή η επαναδιαμόρφωση είναι επωφελής για 

υπηρεσίες cloud που προσφέρονται με ένα μοντέλο κόστους πληρωμής - αυτή η 

επαναδιαμόρφωση είναι επωφελής για cloud services που προσφέρονται με ένα μοντέλο 

πληρωμής pay-as-you-go. Το μοντέλο κόστους pay-as-you-go επιτρέπει στους χρήστες να 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστικούς πόρους και σε υπηρεσίες 

διαχείρισης δεδομένων, ενώ χρεώνονται μόνο για την ποσότητα των πόρων που 

χρησιμοποιούν. Οι πάροχοι cloud, όπως η Google, η IBM, η Microsoft και η Amazon 

παρέχουν μεγάλα data centers για τη φιλοξενία αυτών των cloud-based πόρων. 

https://www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/cloud-edge-fog-computing-practical-applications/
https://www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/cloud-edge-fog-computing-practical-applications/
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Το fog computing γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του cloud και των τελικών συσκευών 

επιτρέποντας τον υπολογισμό, την αποθήκευση, τη δικτύωση και τη διαχείριση 

δεδομένων σε κόμβους δικτύου που βρίσκονται κοντά σε συσκευές IoT. Κατά συνέπεια, 

ο υπολογισμός, η λήψη αποφάσεων, η δικτύωση, η αποθήκευση  και η διαχείριση 

δεδομένων δεν συμβαίνουν μόνο στο cloud, αλλά και κατά μήκος της διαδρομής IoT-to-

Cloud καθώς τα δεδομένα περνούν στο cloud (κατά προτίμηση κοντά στις συσκευές IoT). 

Για παράδειγμα, η συμπίεση των δεδομένων GPS μπορεί να συμβεί στην άκρη πριν από 

τη μετάδοση στο cloud στο  Intelligent Transportation Systems (ITS). Το fog computing 

ορίζεται από το OpenFog Consortium ως ένα system-level architecture που κατανέμει 

λειτουργίες ελέγχου, αποθήκευσης, υπολογισμού  και δικτύωσης πιο κοντά στους 

χρήστες κατά μήκος ενός cloud-to-thing continuum. Το fog computing προορίζεται να 

παρέχει ισχυρή υποστήριξη για το Internet of Things. 

Το edge computing ενισχύει την αποθήκευση, τη διαχείριση και την επεξεργαστική 

ισχύ των δεδομένων που παράγονται από συνδεδεμένες συσκευές. Επίσης το edge 

computing βρίσκεται στην άκρη του δικτύου κοντά σε συσκευές IoT. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το edge μπορεί να απέχει περισσότερο από ένα hop από συσκευές IoT στο τοπικό 

δίκτυο IoT.  

Το OpenEdge Computing ορίζει τον υπολογισμό άκρων ως υπολογισμό που γίνεται 

στην άκρη του δικτύου μέσω μικρών data centers που βρίσκονται κοντά στους χρήστες. 

Το αρχικό όραμα για το edge computing είναι η παροχή υπολογιστικών και 

αποθηκευτικών πόρων κοντά στον χρήστη με ανοιχτά πρότυπα. Το edge computing είναι 

ένα κρίσιμο υπολογιστικό παράδειγμα στο τρέχον τοπίο των συσκευών IoT, όπου 

ενσωματώνει τις συσκευές IoT με το cloud φιλτράροντας, επεξεργάζοντας και 

συγκεντρώνοντας δεδομένα IoT μέσω υπηρεσιών cloud που αναπτύσσονται κοντά στις 

συσκευές IoT. 

 

1.6  Εφαρμογες IoT 

Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε τις περισσότερες εφαρμογές που υπάρχουν 

στο διαδίκτυο των πραγμάτων, σκεπτόμενοι τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας καθώς 

και στις ποικιλόμορφες ανάγκες που έχουν οι χρήστες. Οι περισσότερες εφαρμογές που 

αποτελούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων αφορούν κυρίως ανάγκες του κοινωνικού 

συνόλου που κάνουν πιο εύκολες κάποιες από τις νέες τεχνολογίες π.χ. νανοηλεκτρονική 

καθώς και συστήματα οικονομικά ή θεσμικά.  

1.6.1  Έξυπνο σπίτι 

Όταν λέμε έξυπνο σπίτι [10] εννοούμε ένα σπίτι που μπορεί να επικοινωνεί με τον 

ιδιοκτήτη του και να τον ενημερώνει άμεσα για οτιδήποτε έχει ζητηθεί να του αναφέρεται, 

για παράδειγμα να έχει την δυνατότητα να αλλάξει χαρακτηριστικά όπως θερμοκρασία 

χώρου αξιόπιστα και με ασφάλεια. 
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Το έξυπνο σπίτι εξοπλίζεται με αισθητήρες οι οποίοι ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή 

παραδείγματος χάρη για το αν κάποιος βρίσκεται μέσα στον χώρο, αν οι κουρτίνες είναι 

τραβηγμένες, για πιθανή διαρροή νερού ή υγραερίου, αν όλα τα παράθυρα είναι κλειστά 

και αν όχι τότε ποια είναι ανοιχτά κλπ. Όλοι αυτοί οι αισθητήρες καταγράφουν δεδομένα 

και αλληλεπιδρούν με μια κεντρική συσκευή ελέγχου η οποία συνδέεται στο διαδίκτυο και 

μπορεί να ελεγχθεί και να εκτελέσει συγκεκριμένες εντολές του ιδιοκτήτη. Υπάρχει 

δυνατότητα να ασφαλιστούν οι πόρτες και τα παράθυρα και να ενεργοποιηθεί ή να 

απενεργοποιηθεί ο συναγερμός από απόσταση, χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή στο 

κινητό. Επίσης είναι δυνατόν να ανοιγοκλείσουν οι  κουρτίνες μέχρι να επιτευχθεί η 

επιθυμητή φωτεινότητα. Ακόμα ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να παρακολουθήσει 

άμεσα, μέσω κατάλληλης κάμερας, οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα μέσα στο χώρο 

και άμεσα να καταγραφεί για μελλοντική χρήση. 

 
Εικόνα 6: Smart Home 

Πηγή: http://visioforce.com/smarthome.html 

 
O ιδιοκτήτης του Έξυπνου σπιτιού μπορεί να επιβλέπει τα παιδιά που είναι μόνα 

στο σπίτι, τους ηλικιωμένους γονείς αν είναι καλά στην υγεία τους, ακόμα και να μιλήσει 

μαζί τους μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας και να τους ακούσει σαν να είναι μπροστά τους. 

Μπορεί να ελέγχει αν έχουν πάρει τα φάρμακά τους ή σε αντίθετη περίπτωση, να τους 

θυμίσει να τα πάρουν. Μπορεί να χειριστεί τον θερμοστάτη του καλοριφέρ από απόσταση 

και να τον ρυθμίσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορεί με μια ματιά στην οθόνη του 

κινητού του να δει ποιος είναι στην είσοδο της πόρτας και ανάλογα να ξεκλειδώσει την 

είσοδο για να εισέλθει, χωρίς να απασχολήσει τους παρευρισκόμενους στην οικία. 

http://visioforce.com/smarthome.html
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Το Έξυπνο Σπίτι είναι ακριβώς «έξυπνο» γιατί μπορεί να αυτό-ρυθμίζεται….πχ η 

θερμοκρασία να παραμείνει σταθερή, περιμετρικός συναγερμός να ενεργοποιηθεί με την 

είσοδο των παιδιών στο σπίτι, κάμερες να καταγράψουν  μια ύποπτη κίνηση κλπ και όλα 

αυτά χωρίς την απαίτηση της χειροκίνητης ρύθμισης. Προ-ρυθμισμένα σενάρια, πλήρως 

λειτουργικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη , μπορούν να ενεργοποιηθούν, να 

απενεργοποιηθούν ή να αντικατασταθούν και να εκτελέσουν έτσι τις ενέργειες που έχουν 

προγραμματιστεί για να κάνουν. Για παράδειγμα αν λείπουν όλοι από το σπίτι μπορούν 

αυτόματα να μπαίνουν σε λειτουργία όλοι οι αισθητήρες συναγερμού και οι κάμερες να 

προγραμματίζονται να καταγράφουν κάθε ανίχνευση κίνησης. Στο σενάριο που κάποιος 

είναι εντός της οικίας μπορεί να προ-ρυθμιστούν να ενεργοποιούνται οι περιμετρικοί 

αισθητήρες  (παράθυρα-πόρτες) και να είναι απενεργοποιημένοι οι αισθητήρες κίνησης 

μέσα στα δωμάτια του σπιτιού. Ταυτόχρονα με αυτό το σενάριο μπορεί να ενεργοποιηθεί 

ο θερμοστάτης ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία του χώρου στα επιθυμητά επίπεδα. 

1.6.2  Έξυπνη πόλη 

Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του παγκόσμιου πληθυσμού  στα αστικά κέντρα, 

οι βιώσιμες αναπτυξιακές ανάγκες πληθαίνουν όλο και περισσότερο στις πόλεις. 

 
Εικόνα 7: Smart City 

Πηγή: https://nordicapis.com/how-apis-are-driving-smart-cities/ 

 

Οι τεχνολογίες IoT βοηθούν τους φορείς να παρακολουθούν με ενσωματωμένους 

αισθητήρες και προηγμένα συστήματα το σύνολο των υποδομών μιας πόλης [11], 

συμπεριλαμβανομένων των οδών, των γεφυρών, τους σιδηρόδρομους, το μετρό, των 

σηράγγων, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, το νερό, ακόμη 

και τα κτίρια. 

https://nordicapis.com/how-apis-are-driving-smart-cities/
https://nordicapis.com/how-apis-are-driving-smart-cities/
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Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα 

αξιολογούνται, με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων αλλά και 

την ενίσχυση της διοίκησης σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες 

της πόλης. Με τους κατάλληλους αισθητήρες, υπάρχει η δυνατότητα: 

● παρακολούθησης της διαθεσιμότητας των χώρων στάθμευσης στην πόλη (smart 

parking) 

● παρακολούθησης των δονήσεων του εδάφους και την κατάσταση των υλικών των 

κτιρίων, των γεφυρών και των ιστορικών μνημείων (structural health) 

● εύρεση καταστημάτων εστίασης και των κεντρικών ζωνών της πόλης (noise urban 

maps)  

● του εντοπισμού κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που 

χρησιμοποιεί Wi-Fi ή bluetooth (smartphone detection) 

● της παρακολούθησης της ηχορύπανσης σε πραγματικό χρόνο της μέτρησης της 

ενέργειας που ακτινοβολείται από τους σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών 

και από τα Wi-Fi hotspot 

● της προσαρμογής του Δημόσιου φωτισμού σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες 

(smart lighting) 

● παρακολούθησης της κυκλοφοριακής συμφόρησης με σκοπό την βελτιστοποίηση 

των διαδρομών πεζοπορίας και οδήγησης 

● δημιουργίας «έξυπνων» αυτοκινητόδρομων με προειδοποιητικά μηνύματα για 

τις κλιματολογικές συνθήκες και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ατυχήματα σε 

πραγματικό χρόνο (smart roads). 

● την ανίχνευση του επιπέδου σκουπιδιών στους κάδων απορριμμάτων 

βελτιώνοντας τις διαδρομές συλλογής απορριμμάτων (waste management) 

Ακόμα το φυσικό περιβάλλον, το νερό και ο αέρας παρακολουθούνται, χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό τη καλύτερη ποιότητα, δημιουργώντας έτσι ένα 

βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης που είναι ασφαλές, καθαρό και 

ευδόκιμο και προσφέρει πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης χρήσης 

όλων των πόρων. 

1.6.3  Έξυπνο Εργοστάσιο 

Η έξυπνη εργοστασιακή τεχνολογία [12] βασίζεται στη μετατροπή από τον 

παραδοσιακό αυτοματισμό σε ένα πιο ανοιχτό, συνδεδεμένο και ευέλικτο σύστημα. Με 

την ενσωμάτωση λειτουργικού, φυσικού και ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το σύστημα, 

επιτρέπει στα εργοστάσια να διαχειρίζονται καλύτερα ολόκληρη τη παραγωγή μέσω 

λειτουργιών, διασυνδεδεμένου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και να 

προβλέπουν και να πραγματοποιούν προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο στις αλλαγές. 

Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη απόδοση παραγωγής και λιγότερος χρόνος διακοπής 

λειτουργίας. 
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Εικόνα 8: Smart Factory 

Πηγή: https://www.vinci-energies.co.uk/en/inside-smart-factory/ 

 

Η έξυπνη εργοστασιακή τεχνολογία και οι συσκευές IoT έχουν εκτεταμένες 

επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Η 

τεχνολογία IoT μπορεί να ενδυναμώσει στοιχεία έξυπνης κατασκευής όπως: 

● Κατασκευαστικές εργασίες: Συλλέγοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε κάθε 

στάδιο της κατασκευής, τα εξαρτήματα του IoT αποκαλύπτουν πλεονασμούς και μη 

αποτελεσματικές  διαδικασίες που πρέπει να εξαλειφθούν. 

● Διασφάλιση ποιότητας: Τα εξαρτήματα IoT ενός έξυπνου εργοστασίου μπορούν να 

συλλέγουν δεδομένα για ελαττώματα κάποιου προϊόντος. Σε συνδυασμό με 

ταυτόχρονα συλλεγμένα δεδομένα σε άλλα μέρη της παραγωγής, αυτά τα δεδομένα 

μπορούν να αποκαλύψουν την πηγή των θεμάτων ποιότητας. 

● Συντήρηση εξοπλισμού: Η έξυπνη εργοστασιακή τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη 

συντήρηση του εξοπλισμού για να ελαχιστοποιήσει το χρόνο διακοπής λειτουργίας 

και να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα. 

● Βιωσιμότητα και ασφάλεια: Παρέχοντας πληροφορίες για τη χρήση ενέργειας, τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και γεγονότα όπως τραυματισμοί στο χώρο εργασίας, οι 

συσκευές IoT μπορούν να βοηθήσουν τα εργοστάσια να δημιουργήσουν μια πιο 

βιώσιμη διαδικασία και ένα πιο θετικό εργασιακό περιβάλλον. 

● Λειτουργίες αποθήκης: Το IoT μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε πώς τα προϊόντα 

πρέπει να κινούνται μέσα και έξω από την αποθήκη σας για να βελτιστοποιήσουν 

την αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος εργασίας. 

● Διαχείριση αποθέματος: Χρησιμοποιήστε τους πόρους πιο αποτελεσματικά και 

αυτοματοποιήστε τη διαχείριση αποθεμάτων παρακολουθώντας τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται και εφοδιάζοντας την κατάλληλη στιγμή. 

https://www.vinci-energies.co.uk/en/inside-smart-factory/


Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

20 

1.6.4  Έξυπνη Υγεία 

Οι συσκευές υγειονομικής περίθαλψης [13] αντιπροσωπεύουν έναν από τους 

ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς IoT. Στην πραγματικότητα, η αξία αυτού 

του τομέα - που μερικές φορές ονομάζεται Internet of Medical Things (IoMT) - 

προβλέπεται να φτάσει τα 176 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026. Οι συσκευές IoT 

προσφέρουν μια σειρά από νέες ευκαιρίες στους επαγγελματίες υγείας να 

παρακολουθούν τους ασθενείς, καθώς και στους ασθενείς να παρακολουθούν τον εαυτό 

τους. Κατ 'επέκταση, η ποικιλία των φορητών συσκευών IoT παρέχει μια σειρά από 

οφέλη και προκλήσεις, τόσο για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης όσο και για 

τους ασθενείς τους. 

Το πιο δημοφιλές παράδειγμα IoT στην υγειονομική περίθαλψη είναι η 

απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών - που σημαίνει συσκευές IoT που συλλέγουν 

δεδομένα ασθενών όπως καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση και θερμοκρασία 

σώματος και πολλά άλλα από ασθενείς που δεν είναι φυσικά παρόντες σε μια μονάδα 

υγειονομικής περίθαλψης, εξαλείφοντας την ανάγκη των ασθενών να ταξιδέψουν στους 

παρόχους ή να τους συλλέξουν οι ίδιοι. Όταν μια συσκευή IoT συλλέγει δεδομένα 

ασθενών, τα προωθεί σε μια εφαρμογή όπου οι επαγγελματίες υγείας ή/και οι ασθενείς 

μπορούν να τα δουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι για την ανάλυση των 

δεδομένων προκειμένου να προταθούν θεραπείες ή να δημιουργηθούν ειδοποιήσεις. 

Για παράδειγμα, ένας αισθητήρας IoT που ανιχνεύει τον ασυνήθιστα χαμηλό καρδιακό 

ρυθμό ενός ασθενούς μπορεί να παράγει μια ειδοποίηση ώστε να μπορούν να 

παρέμβουν επαγγελματίες υγείας. Άλλα παραδείγματα εφαρμογών IoT στην υγεία είναι 

η παρακολούθηση γλυκόζης, η παρακολούθηση υγιεινής χεριών, η παρακολούθηση της 

διάθεσης, η παρακολούθηση της νόσου του Πάρκινσον, έξυπνες συσκευές εισπνοής για 

το άσθμα, αισθητήρες κατάποσης, ρομποτική χειρουργική και άλλα. 

 

Εικόνα 9: Έξυπνη υγεία 

Πηγή: https://healthitanalytics.com/news/using-big-data-to-prioritize-cancer-treatment-during-covid-19 

https://healthitanalytics.com/news/using-big-data-to-prioritize-cancer-treatment-during-covid-19
https://healthitanalytics.com/news/using-big-data-to-prioritize-cancer-treatment-during-covid-19
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1.6.5  Έξυπνες Μεταφορές 

Παρόλο που οι μεταφορές [14] έχουν ήδη επηρεαστεί από το Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων (IoT), είναι πραγματικά μόνο στα αρχικά στάδια του μετασχηματισμού. Το 

IoT έχει τη δυνατότητα να αλλάξει εντελώς τη βιομηχανία. Η συλλογή και η κοινή χρήση 

δεδομένων μεταξύ συσκευών για λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

είναι το θέμα του IoT. Και όταν πρόκειται για τη μεταφορά, το IoT είναι αυτό που θα 

βοηθήσει τα αυτόνομα αυτοκίνητα του μέλλοντος να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς τους εξής τομείς. 

• Ασφάλεια: Η ασφάλεια είναι συχνά ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο 

μυαλό για πολλούς όταν συζητούν τον αντίκτυπο του IoT στις μεταφορές. Με τη 

δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας δεδομένα από 

διάφορες πηγές, τα αυτόνομα οχήματα αυξάνουν την ασφάλεια όχι μόνο των 

ατόμων στο όχημα αλλά και των πεζών. Μέσω έξυπνων αισθητήρων, τα οχήματα 

μεταφοράς μπορούν να επικοινωνούν τυχόν πιθανά ατυχήματα και καθυστερήσεις 

στην κυκλοφορία στις τρέχουσες διαδρομές. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους 

οδηγούς σε περίπτωση αδυναμίας ή ιατρικής ανάγκης. 

• Γρήγορες διαδρομές: Σε έναν πλήρως συνδεδεμένο κόσμο μεταφορών, ενδέχεται 

να λαμβάνετε σταθερά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνθήκες 

κυκλοφορίας, το κλείσιμο των δρόμων και τα δρομολόγια των δημόσιων 

συγκοινωνιών, προκειμένου να σας βοηθήσουν να φτάσετε από το ένα σημείο στο 

άλλο με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η τεχνολογία IoT στα 

οχήματα θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των ωρών που οι 

ταξιδιώτες σπαταλούν στην κίνηση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

• Συντήρηση οχήματος: Όταν τα αυτοκίνητα γίνουν πραγματικά αυτόνομα, χωρίς να 

χρειάζονται καθόλου άνθρωπο οδηγό, το IoT θα βοηθήσει στην παρακολούθηση 

της κατάστασης του οχήματος, με επιθεωρήσεις σε πραγματικό χρόνο για να 

διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ομαλά. Και αν υπάρχουν προβλήματα, η τεχνολογία θα 

ειδοποιήσει σχετικά τον ιδιοκτήτη ή έναν μηχανικό, καθώς και άλλα οχήματα στο 

δρόμο. 

 

Εικόνα 10: Έξυπνες Μεταφορές 

Πηγή: https://iilmcet.ac.in/blog/smart-transportation-helps-achieving-sustainability/ 

https://iilmcet.ac.in/blog/smart-transportation-helps-achieving-sustainability/
https://iilmcet.ac.in/blog/smart-transportation-helps-achieving-sustainability/
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1.6.6  Έξυπνη Γεωργία 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού έχει αυξήσει τη ζήτηση τροφίμων. Επομένως, 

υπάρχει ανάγκη για πρόοδο στον τομέα της γεωργίας. Για να συμβαδίσουμε με τον 

ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, χρειάζεται να διπλασιαστεί η απόδοση των 

καλλιεργειών. Η απόδοση της καλλιέργειας εξαρτάται κυρίως από τις εδαφικές 

συνθήκες. Οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα για την ενίσχυση 

της απόδοσης είναι οι καιρικές συνθήκες, η υγρασία του εδάφους,  η στάθμη του νερού 

κ.λπ. Το έδαφος πρέπει να διατηρείται με καλή υγρασία και αέρα για να έχει καλή 

ποιότητα καλλιέργειας. Παρομοίως, η χρήση της κατάλληλης ποσότητας νερού για την 

καλλιέργεια των καλλιεργειών είναι απαραίτητη. Οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται 

συνεχώς λόγω της μείωσης των καλλιεργειών. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για πρόοδο 

στον τομέα της γεωργίας. Οι εξελίξεις στο Internet of Things (IOT) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην Έξυπνη Γεωργία για βελτίωση ποιότητα της γεωργίας [15]. 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απαιτεί την 

κατανόηση και την πρόβλεψη της απόδοσης των καλλιεργειών κάτω από μια μεγάλη 

ποικιλία συνθηκών περιβάλλοντος, λίπανσης, εδάφους, και άρδευσης. Η 

παραγωγικότητα ενός αγροκτήματος μπορεί να βελτιωθεί προσδιορίζοντας ποια 

ποικιλία καλλιεργειών έχει παράγει τη μεγαλύτερη απόδοση υπό παρόμοιες συνθήκες 

εδάφους, κλίματος, λίπανσης και άρδευσης. Η ίδια προσέγγιση βάσει δεδομένων για την 

επιλογή των καλλιεργειών μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τους 

περιορισμούς των πόρων (έλλειψεις νερού, εργασίας και ενέργειας) και κοινωνικές 

ανησυχίες σχετικά με ζητήματα όπως η καλή διαβίωση των ζώων, τα λιπάσματα και το 

περιβάλλον που συχνά επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η 

παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 60% έως το 2050 για να μπορέσει να 

θρέψει τον αυξανόμενο πληθυσμό, που αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια. 

Απαιτείται επειγόντως η αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο οποιασδήποτε λύσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

έλλειψης τροφίμων και κερδοφορίας των αγροκτημάτων.  

Η έξυπνη γεωργία περιλαμβάνει τη χρήση του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και 

των σχετικών αναλυτικών δεδομένων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των καλλιεργειών, καθώς και του 

περιβάλλοντος, του εδάφους, της λίπανσης και τις συνθήκες άρδευσης. Αυτά τα 

δεδομένα παρακολούθησης μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν για να 

προσδιοριστούν ποιες καλλιέργειες και συγκεκριμένες ποικιλίες καλλιεργειών μπορούν 

να ανταποκριθούν καλύτερα στους στόχους παραγωγικότητας οποιασδήποτε φάρμας σε 

όλο τον κόσμο [16].Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έχει προσφέρει τρόπους 
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βελτίωσης σχεδόν κάθε κλάδου που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στη γεωργία, το IoT όχι 

μόνο έχει δώσει λύσεις σε συχνά κουραστικές και χρονοβόρες  εργασίες, αλλά αλλάζει 

εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη γεωργία.  Έτσι έξυπνη γεωργία αναφέρεται στη 

διαχείριση της φάρμας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των προϊόντων με 

παράλληλη βελτιστοποίηση της απαιτούμενης ανθρώπινης εργασίας. Μεταξύ των 

τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες για τους σημερινούς αγρότες είναι: 

• Αισθητήρες: έδαφος, νερό, φως, υγρασία, διαχείριση θερμοκρασίας  

• Λογισμικό:  εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού που στοχεύουν συγκεκριμένους 

τύπους αγροκτημάτων  

• Συνδεσιμότητα: κυψελοειδής, LoRa  

• Τοποθεσία: GPS, δορυφόρος  

• Ρομποτική: Αυτόνομα τρακτέρ, processing facilities  

• Αναλύσεις δεδομένων: αυτόνομες αναλύσεις, αγωγοί δεδομένων  

Οπλισμένοι με τέτοια εργαλεία, οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν τις συνθήκες 

του χωραφιού και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για ολόκληρο το αγρόκτημα ή 

ένα μόνο φυτό χωρίς καν να χρειάζεται να βρίσκονται στο χωράφι. Η κινητήρια δύναμη 

της έξυπνης γεωργίας είναι το IoT — που συνδέει μηχανήματα και αισθητήρες 

ενσωματωμένους σε αγροκτήματα για να καθιστούν τις γεωργικές διαδικασίες 

αυτοματοποιημένες.  

 

Εικόνα 11: Έξυπνη Γεωργία 

Πηγή: https://www.cervoz.com/news.php?id=3e1e5615-0178-1000-aad4-001851f77c0c 

https://www.cervoz.com/news.php?id=3e1e5615-0178-1000-aad4-001851f77c0c
https://www.cervoz.com/news.php?id=3e1e5615-0178-1000-aad4-001851f77c0c
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Ο πυρήνας του IoT είναι τα δεδομένα που μπορείτε να αντλήσετε από πράγματα και 

να μεταδώσετε μέσω του Διαδικτύου. Για τη βελτιστοποίηση της γεωργικής διαδικασίας, 

οι συσκευές IoT που είναι εγκατεστημένες σε μια φάρμα θα πρέπει να συλλέγουν και να 

επεξεργάζονται δεδομένα σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο που επιτρέπει στους 

αγρότες να αντιδρούν γρήγορα σε αναδυόμενα ζητήματα και αλλαγές στις συνθήκες 

περιβάλλοντος. Η έξυπνη γεωργία ακολουθεί έναν κύκλο όπως αυτός:  

1. Παρατήρηση :Οι αισθητήρες καταγράφουν δεδομένα από τις καλλιέργειες, τα 

ζώα, το έδαφος ή την ατμόσφαιρα.  

2. Διαγνωστικά: Οι τιμές των αισθητήρων τροφοδοτούνται σε μια πλατφόρμα IoT 

που φιλοξενείται σε cloud με προκαθορισμένους κανόνες και μοντέλα απόφασης 

—που ονομάζονται επίσης «επιχειρησιακή λογική»— που διαπιστώνουν την 

κατάσταση του εξεταζόμενου αντικειμένου και προσδιορίζουν τυχόν ελλείψεις ή 

ανάγκες.  

3. Αποφάσεις : Αφού αποκαλυφθούν ζητήματα, ο χρήστης ή/και τα στοιχεία που 

βασίζονται στη μηχανική μάθηση της πλατφόρμας IoT καθορίζουν εάν είναι 

απαραίτητη η θεραπεία για συγκεκριμένη τοποθεσία και, εάν ναι, ποια.  

4. Δράση : Μετά την αξιολόγηση και τη δράση του τελικού χρήστη, ο κύκλος 

επαναλαμβάνεται από την αρχή. 

5. Προβλήματα: Πολλοί πιστεύουν ότι το IoT μπορεί να προσθέσει αξία σε όλους 

τους τομείς της γεωργίας, από την καλλιέργεια των καλλιεργειών μέχρι τη 

δασοκομία. Ενώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το IoT μπορεί να 

βελτιώσει τη γεωργία, δύο από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους 

το IoT μπορεί να φέρει επανάσταση στη γεωργία είναι η γεωργία ακριβείας και ο 

αγροτικός αυτοματισμός. 

1.6.6.1 Γεωργία Ακριβείας  

Η γεωργία ακριβείας [17], είναι μια γενική ιδέα για προσεγγίσεις που βασίζονται στο 

IoT που κάνουν τη γεωργία πιο ελεγχόμενη και ακριβή. Με απλά λόγια, τα φυτά και 

τα βοοειδή λαμβάνουν ακριβώς τη θεραπεία που χρειάζονται, που καθορίζεται από 

μηχανές με υπεράνθρωπη ακρίβεια. Η μεγαλύτερη διαφορά από την κλασική 

προσέγγιση είναι ότι η γεωργία ακριβείας επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων ανά 

τετραγωνικό μέτρο ή ακόμα και ανά φυτό/ζώο και όχι για ένα χωράφι. Μετρώντας με 

ακρίβεια τις διακυμάνσεις σε ένα χωράφι, οι αγρότες μπορούν να ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων ή να τα 

χρησιμοποιήσουν επιλεκτικά. 
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2. Έξυπνη Κτηνοτροφία 

 

Η κτηνοτροφία [18] είναι μία από τις επιστήμες που έχει κάνει σπουδαία άλματα 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IOT, εφόσον μεγάλο μέρος της είναι βελτιστοποιημένο με 

την χρήση αισθητήρων. Η τεχνολογία προσφέρει μεγάλη στήριξη στους κτηνοτρόφους. 

Δεν είναι μόνο συσκευές αρμέγματος, laser ή drones, υπάρχουν νέοι τύποι συσκευών 

που μπορούν να συλλέξουν δεδομένα υγείας των ζώων. Η κτηνοτροφία έχει αξία 1,4 

τρισεκατομμύρια δολάρια [19] ως παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο και υποστηρίζει 

οικονομικά 600 εκατομμύρια μικρές οικογένειες-νοικοκυριά παγκοσμίως. Σύμφωνα με 

τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,5 

δισεκατομμύρια ως το 2050 και οι απαιτήσεις για ζωικά προϊόντα όπως γαλακτοκομικά 

προϊόντα και κρέας, θα αυξηθεί κατά 70%. Σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υποδομής, συνδεσιμότητας, στην παρακολούθηση των ζώων και των 

ασθενειών τους. Σύμφωνα με την έκθεση της ασιατικής τράπεζας ανάπτυξης το 2004 η 

κτηνοτροφική ανάπτυξη μειώνει αποτελεσματικά την φτώχεια.  

 

Εικόνα 12: Εφαρμογή Έξυπνης Κτηνοτροφίας 

Πηγή: https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.ZCSN1tFyrqwkiYG32rQWGAHaFB?pid=ImgDet&rs=1 

 

Η τεχνολογική εξέλιξη έφερε αλλαγές στους τρόπους και τις μεθόδους όσων αφορά 

την πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς της 

κτηνοτροφίας. Η πρόοδος της ήταν σταδιακή και μεγάλη με τέτοιο τρόπο που άρχισε να 

χρησιμοποιείται σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες, μετά επεκτάθηκε σε διάφορους τομείς 

https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.ZCSN1tFyrqwkiYG32rQWGAHaFB?pid=ImgDet&rs=1
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όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και οι επιχειρήσεις. Σήμερα οι εφαρμογές έχουν 

επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης. 

Η υιοθέτηση έξυπνων κτηνοτροφικών πρακτικών [9] με στόχο τη βελτίωση των 

παραγωγικών και αναπαραγωγικών παραμέτρων (π.χ. σίτιση και χειρισμός 

περιττωμάτων) είχε άμεση επίδραση στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, της 

παραγωγικότητάς τους και της παραγωγικής-περιβαλλοντικής αποδοτικότητας. 

 

2.1  Τι είναι η έξυπνη κτηνοτροφία   

Η έξυπνη κτηνοτροφία [20] είναι ένας από τους αρκετά αναπτυσσόμενους κλάδους 

την σημερινή εποχή κυρίως λόγω της συνεχής αύξησης του πληθυσμού και της 

αυξανόμενης ζήτησης για γαλακτοκομικά προϊόντα. Έτσι, για την παράταση του κύκλου 

ζωής και τη διατήρηση ποιότητας των ζώων, η παρακολούθηση της υγείας του είναι 

απαραίτητη. Η τεχνολογία Internet of Things [21] έχει επηρεάσει σημαντικά την έξυπνη 

κτηνοτροφία χρησιμοποιώντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση 

δεδομένων και λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση υγείας των ζώων, της καλής 

μεταχείρισης και αποδοτικότητας της παραγωγής [22]. 

Ένα πρόβλημα της υπαίθριας κτηνοτροφίας είναι ότι χάνονται τα ζώα ή κλέβονται. 

Λόγω αυτού του προβλήματος αναπτύχθηκαν διάφορες συσκευές που βοηθούν στην 

εύρεση των χαμένων ζώων και μας παρέχουν πληροφορίες για την υγεία τους και για το 

περιβάλλον που βρίσκονται. Επίσης είναι δυνατόν να ελεγχθεί η ποιότητα του αέρα στις 

κτηνοτροφικές μονάδες μέσω ειδικών αισθητήρων και η ανίχνευση επιβλαβών αερίων 

προερχόμενα από τα περιττώματα των ζώων [23]. 

Η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει επί του παρόντος σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν 

ανησυχίες για την υγεία των ζώων σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και την 

ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί την βελτίωση της καλής μεταχείρισης 

των ζώων και έχει κάνει μία σημαντική επένδυση σε αυτό. Ταυτόχρονα περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των ζώων είναι μείζον ζήτημα. Είναι σημαντικό να ρωτήσουμε πώς ο 

κτηνοτρόφος, που είναι κεντρικό πρόσωπο, θα ζήσει από πιο βιώσιμα κτηνοτροφικά 

συστήματα παραγωγής. Ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες 

είναι το PLF (Precision Livestock Farming) [24]. Σε αντίθεση με προηγούμενες 

προσεγγίσεις, τα συστήματα PLF στοχεύουν στο να προσφέρουν ένα σύστημα 

παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο που εστιάζει στη βελτίωση της 

ζωής των ζώων προειδοποιώντας όταν προκύψουν προβλήματα έτσι ώστε να μπορέσει 

ο κτηνοτρόφος να λάβει άμεσα μέτρα. Θα είναι δυνατή η συνεχείς και πλήρης αυτόματη 

παρακολούθηση και βελτίωση της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης τους, της 

καλύτερης ποιότητας των προϊόντων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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2.2  Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη έξυπνη κτηνοτροφία 

2.2.1  GATA: GPS-Arduino Based Tracking and Alarm System για την Προστασία της 

Άγριας Ζωής 

Τα τμήματα άγριας ζωής και δασών αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μετακίνησης 

των ζώων από τη περιοχή του δάσους σε κατοικημένη περιοχή. Ο αριθμός των δέντρων 

έχει μειωθεί δραστικά κάτι που δημιουργεί ένα ανθυγιεινό περιβάλλον για να 

επιβιώσουν τα ζώα στο δάσος. Αυτό το έγγραφο προτείνει ένα σύστημα που ονομάζουμε 

GATA για παρακολούθηση και ειδοποίηση για την προστασία των ζώων άγριας ζωής. Το 

GATA συνδύασε Wireless Sensor Network (WSN) και τεχνολογίες Global Positioning 

System (GPS) για να λύσει το παραπάνω πρόβλημα. Άγρια ζώα που απομακρύνονται από 

τα καταφύγια άγριας ζωής και τα φυσικά πάρκα παρακολουθούνται. Αυτόματη 

παρακολούθηση τοποθεσίας και κίνησης έχει εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας GPS με 

επιταχυνσιόμετρο και WiFi-shield. Σε περίπτωση που φύγει ένα άγριο ζώο εκτός της 

προκαθορισμένης ζώνης του καταφυγίου ή φυσικό πάρκο, ηχεί συναγερμός σε σταθερό 

σταθμό βάσης (BS). Ως πρωτότυπο, δοκιμάστηκε αυτό το υλικό στις αγελάδες, γεγονός 

που δείχνει ότι η προτεινόμενη προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική από άποψη 

ευελιξίας και κόστους. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε διάφορες 

δραστηριότητες όπως λαθροθηρία, καθυστερήσεις τρένων, σιδηροδρομικά ατυχήματα 

και κίνδυνος για τον άνθρωπο λόγω της απομάκρυνσης των ζώων από τη ζώνη κατοικίας 

τους. 

Επί του παρόντος, η επιτήρηση και η παρακολούθηση της άγριας ζωής είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που βοηθά τους δασοφύλακες να διαχειριστούν τα καταφύγια 

της άγριας ζωής και φυσικά αποθέματα για διατήρηση. Η επιτήρηση προστατεύει τα 

διάφορα είδη από το να απομακρυνθούν από το καταφύγιο και τη διαφύλαξη των 

αποθεμάτων για το μέλλον. Υπάρχει ανάγκη να έχουν τις τελευταίες πληροφορίες 

σχετικά με τον υπάρχοντα βιότοπο και τις σημερινές τους τοποθεσίες. Καταγραφή 

διαφορετικών τοποθεσιών, μετακινήσεις των σπάνιων και προστατευόμενων ειδών και 

παρακολούθηση των τάσεων για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποθεμάτων 

γίνεται με έναν αποτελεσματικό τρόπο σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες. Η Ινδία έχει 

514 καταφύγια άγριας ζωής, 99 εθνικά πάρκα, 41 προστατευτικά αποθέματα και 4 

κοινοτικά αποθέματα και μία έκταση 155.980 τετραγωνικών χιλιομέτρων καλύπτεται 

από δάσος. Υπάρχει πάντα ανάγκη να παρακολουθούμε τα ζώα για να τα 

προστατεύσουμε από την είσοδό τους σε κατοικημένες περιοχές, ατυχήματα ή ακόμα 

και δολοφονίες από ανθρώπους. Βιολόγοι που εργάζονται στην παρακολούθηση των 

ζώων έχουν εξοπλίσει τα ζώα με μονάδες GPS για να αποκτήσει κανείς πιο ακριβείς 

τοποθεσίες και μοτίβα κίνησης που θα ενσωματωθούν με τα δεδομένα από τους 

μικροελεγκτές για μελέτη διαφόρων παραγόντων της συμπεριφοράς των ζώων και της 

οικολογίας που ασχολείται με αυτά. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω 
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θέματα υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά έχουν τα δικά τους προβλήματα όπως: 

καθυστέρηση για την αποστολή ειδοποίησης μηνύματος στο BS (base station) και 

ακατάλληλη διεπαφή, μεταξύ άλλων. Ως εκ τούτου, προτείνεται ένα νέο σύστημα που 

ονομάζεται GATA: GPS- Arduino based Tracking και Alarm System [25] για την προστασία 

των ζώων άγριας ζωής. Εδώ, το GPS έχει συνδυαστεί με τεχνολογίες που βασίζονται σε 

αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της θέσης και των μοτίβων κίνησης 

του ζώου μέσω BS. Σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα για την άγρια ζωή του world 

wildlife federation (WWF), η μετακίνηση ζώων από δασική περιοχή είναι μια από τις 

σημαντικότερες ανησυχίες: μια έρευνα του ίδιου εμφανίζεται στην Εικόνα 13 

αντικατοπτρίζει μεγάλο τμήμα της βόρειας Ινδίας που καλύπτεται με τα καταφύγια 

άγριας ζωής, ως εκ τούτου, η παρακολούθηση της  μετακίνησης των άγριων ζώων σε 

αυτήν την περιοχή είναι μια πρόκληση για το τμήμα δασών. Η αναβάθμιση της 

τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των ετών φαίνεται στην Εικόνα 14. Καταγεγραμμένος 

αριθμός των ρινόκερων που σκοτώθηκαν από λαθροκυνηγούς στη Νότια Αφρική κάθε 

χρόνο από το 2007 έως το 2015 φαίνεται στην Εικόνα 15, καθώς και η κίνηση των άγριων 

ζώων μέσα και έξω από τα καταφύγια στο Ρατζαστάν της Ινδίας στην Εικόνα 16. 

 

Εικόνα 13: Εξάπλωση των καταφυγίων άγριας ζωής σε διάφορες ζώνες στην Ινδία 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325 

 

Εικόνα 14: Η αναβάθμιση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των ετών 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325%20
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325%20
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Εικόνα 15: Καταγεγραμμένος αριθμός ρινόκερων που σκοτώθηκαν από λαθροκυνηγούς στη 

Νότια Αφρική από το 2007 έως το 2015 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325 

 

 
Εικόνα 16: Η κίνηση των άγριων ζώων μέσα κι έξω από τα καταφύγια στο Ρατζαστάν της Ινδίας 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325 

 

2.2.2  A Data Collection Collar for Vital Signs of Cows on the Grassland Based on 

LoRa 

Τα τελευταία χρόνια η κτηνοτροφία στην Κίνα αναπτύχθηκε γρήγορα. Ωστόσο, λόγω 

του κακού δικτύου σε ορισμένες περιοχές, η τεχνολογία IoT είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί. Εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσματικής παρακολούθησης, τα ζώα 

υποφέρουν από πολλά προβλήματα υγείας. Αυτό έχει επηρεάσει σοβαρά την ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας. Η εμφάνιση των τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων χαμηλής 

ισχύος και μεγάλης απόστασης, εκπροσωπούμενη από τη Lora, κατέστησε δυνατή τη 

δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τη 

συμπεριφορά των ζώων. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει κόμβους, πύλες και διακομιστές 

και βασίζεται σε LoRaWAN. Αυτοί οι κόμβοι παίρνουν το SX1278 ως τον πυρήνα και 

ενσωματώνουν τον  low-power controller STM32L151, το GPS και επιταχυνσιόμετρο. Τα 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325%20
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8035325%20
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πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το σχήμα έχει χαρακτηριστικά μεγάλης 

απόστασης επικοινωνίας, χαμηλής ισχύος κατανάλωση, άνετη δικτύωση και καλή 

εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο. Έχει ένα ευρύ φάσμα προοπτικών εφαρμογής.  

 

Εικόνα 17: Κολάρο συλλογής δεδομένων βασισμένο στη LoRa 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8592652 

Η ανάπτυξη του Δικτύου Ευρείας Περιοχής Χαμηλής Ισχύος (LPWAN) στην εποχή του 

IoT έχει επιταχύνει την ανάπτυξη του IoT σε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλό 

κόστος, ευρεία κάλυψη και μεγάλη χωρητικότητα. Το LoRa ως τεχνολογία επικοινωνίας 

μεγάλης απόστασης του LPWAN, λύνει την αντίφαση μεταξύ της μετάδοσης σε μεγάλες 

αποστάσεις και της χαμηλής κατανάλωση ρεύματος. Η μονάδα SX1278 χρησιμοποιεί 

LoRa τεχνολογία για να καλύψει τις απαιτήσεις για επικοινωνία μεγάλης απόστασης, 

υψηλή ικανότητα κατά των παρεμβολών και χαμηλή ισχύ κατανάλωση. Συγκρίνοντας 

δύο τεχνολογίες LPWAN, Lora και NB-IoT, λόγω του κακού περιβάλλοντος δικτύου στα 

λιβάδια και το γεγονός ότι πολλές απομακρυσμένες τοποθεσίες δεν έχουν καν δίκτυο, η 

τεχνολογία NB-IoT δεν είναι κατάλληλη για έξυπνη κτηνοτροφία.  

Σε αυτό το άρθρο [26], η τεχνολογία Lora εφαρμόζεται στη φιλοσοφία της 

κτηνοτροφίας, τη χρήση GPS για τη καταγραφή της κίνησης των βοοειδών στα λιβάδια, 

τη χρήση επιταχυνσιόμετρων για τη συλλογή δεδομένων βοσκής και δεδομένα υγείας. 

Λύνει το πρόβλημα χειροκίνητης συλλογής και παρατήρησης δεδομένων το οποίο 

καταναλώνει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους. Επίσης, η χειροκίνητη 

συλλογή δεδομένων είναι επιρρεπής σε παραλείψεις. Αυτό το σχέδιο βοηθά για τη 

βελτίωση του επιπέδου αυτοματοποίησης των βοσκοτόπων. Οι δυνατότητες 

επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων της Lora μειώνουν σημαντικά τη χρήση relays και 

έχουν χαμηλό κόστους 

2.2.3  Σύστημα Κτηνοτροφίας IoT βασισμένο σε RESTful Web Services 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8592652
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8592652
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Η τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), βασισμένη στο ασύρματο δίκτυο 

αισθητήρων, αναπτύσσεται ραγδαία και διεισδύει στη γεωργία συμπεριλαμβανομένης 

της κτηνοτροφίας. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στο πρόβλημα που έχει το τρέχον 

βιομηχανικό IoT σύστημα για την κτηνοτροφία. Αυτή η εργασία προτείνει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο συστήματος έξυπνης κτηνοτροφίας IoT μέσω RESTful (REST: 

Representational State Transfer) [27] διαδικτυακές υπηρεσίες.  

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ένα καινοτόμο παράδειγμα που κερδίζει 

γρήγορα έδαφος στο σενάριο των σύγχρονων ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η βασική 

ιδέα αυτής της έννοιας είναι να επιτρέπει αλληλεπιδράσεις μεταξύ της διάχυτης 

παρουσίας γύρω μας από ποικιλία πραγμάτων ή αντικειμένων, όπως Radio-Frequency 

Identification tags (RFID), αισθητήρες, ενεργοποιητές, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ., τα οποία, 

μέσω μοναδικών σχημάτων διευθύνσεων, είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και να συνεργάζονται με τους “γείτονές” τους για την επίτευξη κοινών στόχων.  

Παράλληλα με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας IoT, η βιομηχανία του IoT έχει 

γίνει μια σημαντική αναπτυξιακή κατεύθυνση σε έναν νέο γύρο βιομηχανικής 

επανάστασης και αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής δομής  στον 

κόσμο. Επειδή η ανάπτυξη της βιομηχανίας IoT είναι η κύρια κινητήρια δύναμη  για την 

κατανόηση της νοημοσύνης και εκσυγχρονισμού της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, η 

τεχνολογία IoT που χρησιμοποιείται στη γεωργική παραγωγή δέχεται ολοένα και 

μεγαλύτερη προσοχή από τις χώρες σε όλο τον κόσμο.  

Για παράδειγμα, η Hua Li σχεδίασε και ανέπτυξε ένα σύστημα απομακρυσμένης 

παρακολούθησης βασισμένο στην τεχνολογία IoT για κοτέτσι για αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Η εταιρεία Big Dutchman έχει 

αναπτύξει το BigFarmNet, μια ιδέα που συνδυάζει όλους τους ελεγκτές, υπολογιστές, 

αισθητήρες και μηχανήματα σε ένα σύστημα. Το χρησιμοποιεί για τη διαμόρφωση και τη 

διαχείριση εφαρμογών σε ένα ενιαίο stall ή σε όλο το αγρόκτημα και για να καταστεί 

δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων. Η Porphyrio έχει αναπτύξει το "Lay 

Insight" για τη παραγωγή αυγού, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που αυτόματα 

παρακολουθεί την παραγωγή.  

Τώρα, η τεχνολογία IoT έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά την έξυπνη 

κτηνοτροφία χρησιμοποιώντας ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση δεδομένων, 

τεχνολογία πληροφοριών και λήψη αποφάσεων για βελτίωση της υγείας των ζώων και 

της καλής διαβίωσης και της αποδοτικότητας της παραγωγής. Όμως οι υπάρχον λύσεις 

δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις επεκτασιμότητας για το μελλοντικό Διαδίκτυο των 

πραγμάτων. Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με αυτό το πεδίο της 

αρχιτεκτονικής βελτίωσης για IoT. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του συστήματος IoT, 

πολλοί ερευνητές υιοθέτησαν τη μέθοδο RESTful Web Services για τη δημιουργία μιας 
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έξυπνης IoT πλατφόρμας. Οι RESTful Web υπηρεσίες είναι επίσης σημαντικές για τη 

βελτίωση της επεκτασιμότητας και δυνατότητα cross-platform του συστήματος IoT. 

 

2.2.4  Smart Tag Tracking for Livestock Farming 

Με το πρόβλημα της εξαφάνισης και της κλοπής των ζώων, αναπτύχθηκε ένα Smart 

Tag [28] για τα ζώα της κτηνοτροφίας. Υπάρχουν τρεις διαδικασίες, σχεδιασμός 

συστήματος, υλοποίηση του Smart Tag και δοκιμές. Πρώτο βήμα, σχεδιασμός του Smart 

Tag συναρμολογώντας τις IoT συσκευές. Το GPS Module λαμβάνει τιμή θέσης από τους 

πλησιέστερους δορυφόρους. Το 3G Module και η SIM χρησιμοποιούνται για την 

αποστολή δεδομένων με σήμα 3G.  

Ο μικροελεγκτής Arduino χρησιμοποιείται ως ελεγκτής. Στη συνέχεια, μία εφαρμογή 

στο smartphone λαμβάνει τα δεδομένα από τον Database Server, αναλύει και 

υποδεικνύει αποτελέσματα. Η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί την τελευταία θέση 

του ζώου, να δείχνει τη θέση του με τη θέση του Smart Tag, το ιστορικό της κίνησής του 

σε συγκεκριμένη περίοδο και στην συνέχεια να προειδοποιεί όταν βγει από την περιοχή 

που που έχει οριστεί ώς επιτρεπόμενη. Οι τιμές που αναφέρονται σε αυτήν την έρευνα 

περιλαμβάνουν γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, ώρα, ημερομηνία και το ID του 

Smart Tag. 

 

Εικόνα 18: Smart Tag 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8074146 

2.2.5  Development of Smart Chicken Poultry Farm using RTOS on Arduino 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8074146
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8074146
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Ο τομέας της γεωργίας είναι ένας σημαντικός τομέας σε όλο τον κόσμο με την 

καλλιέργεια φυτών και κτηνοτροφίας. Για να παρέχεται ποιοτική κτηνοτροφική 

παραγωγή με πουλερικά, πρέπει να υπάρχει το βέλτιστο περιβάλλον. Η πτηνοτροφική 

μονάδα είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς για την προμήθεια τροφίμων. Ένα 

ενεργό σύστημα παρακολούθησης που διατηρεί τις βέλτιστες περιβαλλοντικές 

συνθήκες, όπως το επίπεδο αμμωνίας, διοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας και 

θερμοκρασίας, μπορεί να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

(IoT) για κτηνοτροφία ακριβείας. Έτσι αναπτύχθηκε μία έξυπνη φάρμα πουλερικών με 

χρήση λειτουργικού συστήματος σε πραγματικό χρόνο (RTOS) στο Arduino. Το επίπεδο 

της αμμωνίας και του διοξειδίου του άνθρακα θα ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας 

διάφορους αισθητήρες και οι ανεμιστήρες συνεχούς ρεύματος της εξάτμισης 

ενεργοποιούνται για τη ρύθμιση τους στο βέλτιστο επίπεδο. Επιπλέον, η υγρασία και η 

θερμοκρασία θα ελέγχονται και θα ισοσταθμίζονται από τους συνεχούς ρεύματος 

ανεμιστήρες με λάμπες θερμότητας. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το RTOS 

στο Arduino αποδίδει καλύτερα σε σύγκριση με το μη RTOS. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

προτεραιότητα εργασίας θα μπορούσε να εκχωρηθεί στο RTOS, στο οποίο η εργασία 

υψηλότερης προτεραιότητας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πρώτα [29]. 

 

Εικόνα 19: Έξυπνη φάρμα πουλερικών σε πραγματικό χρόνο 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9057310 

 

2.2.6  Connected Cows: Utilizing Fog and Cloud Analytics toward Data-Driven 

Decisions for Smart Dairy Farming 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) αφορά τη σύνδεση των ανθρώπων, διαδικασιών, 

δεδομένων και πραγμάτων και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε και 

αλληλεπιδρούμε με τα πράγματα. Μια ενεργή ενσωμάτωση τεχνολογίας πληροφοριών 

και επικοινωνιών σε συνδυασμό με εξελιγμένες αναλύσεις δεδομένων προσεγγίσεις 

έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν μερικές από τις παλαιότερες βιομηχανίες στον 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9057310
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κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της γαλακτοκομίας. Παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία 

για κλάδους όπως η γαλακτοκομική βιομηχανία να αυξήσουν την παραγωγικότητα 

αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, αυξάνοντας 

την αποδοτικότητα και την σοδειά. Τα γαλακτοκομικά αγροκτήματα έχουν όλους τους 

περιορισμούς μιας σύγχρονης επιχείρησης — έχουν σταθερή παραγωγική ικανότητα, ένα 

κοπάδι για διαχείριση, ακριβή αγροτική εργασία και άλλες ποικίλες διαδικασίες που 

σχετίζονται με το αγρόκτημα που πρέπει να φροντίσουν. Σε αυτήν την εποχή της 

τεχνολογίας οι αγρότες αναζητούν βοήθεια από έξυπνες λύσεις για να αυξήσουν το 

κέρδος και να βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους. 

Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο IoT σύστημα εφαρμογών με fog assistance και 

υποστήριξη cloud [30] που αναλύει δεδομένα που δημιουργούνται από φορητές 

συσκευές στα πόδια των αγελάδων για να ανιχνεύσει ανωμαλίες στη συμπεριφορά των 

ζώων που σχετίζονται με ασθένειες όπως η χωλότητα. Η λύση αξιοποιεί τα αναλυτικά 

στοιχεία συμπεριφοράς για τη δημιουργία πρώιμων ειδοποιήσεων για την ευημερία των 

ζώων, βοηθώντας έτσι τον κτηνοτρόφο στην παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου. 

Αυτό με τη σειρά του βοηθά επίσης στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης 

γάλακτος με τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών ασθενειών. Το project εξειδικεύεται στην 

ανίχνευση χωλότητας σε γαλακτοπαράγωγα βοοειδή σε πρώιμο στάδιο, πριν 

εμφανιστούν ορατά σημάδια στον κτηνοτρόφο ή έναν ειδικό σε ζώα. Τα αποτελέσματα 

της δοκιμής σε μια πραγματική εγκατάσταση έξυπνης φάρμας γαλακτοπαραγωγής, που 

αποτελείται από ένα κοπάδι 150 αγελάδων στην Ιρλανδία, αποδεικνύουν ότι το 

σχεδιασμένο σύστημα παρέχει ειδοποίηση ανίχνευσης χωλότητας έως και τρεις ημέρες 

πριν την ανθρωπινη διάγνωση-διαπίστωση. 

 

Εικόνα 20: Fog και Cloud Analytics για την έξυπνη γαλακτοκομία 

Πηγή: https://ieeexplore.ieee.org/document/8982746 

Η έννοια της έξυπνης γαλακτοκομίας δεν είναι πλέον απλώς μια φουτουριστική 

έννοια, και έχει αρχίσει να υλοποιείται σε διαφορετικά πεδία όπως π.χ machine learning  

έχει κάνει εισόδους προς επιτυχημένες εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα. Η προσέγγιση 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8982746
https://ieeexplore.ieee.org/document/8982746
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που βασίζεται στα δεδομένα μεταμορφώνει πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης 

της γαλακτοκομίας, και μας παρουσιάζει έχουμε την ευκαιρία να προβλέψουμε, να 

ελέγξουμε και να αποτρέψουμε ορισμένα ανεπιθύμητα συμβάντα. Η ζήτηση για 

γαλακτοκομικά προϊόντα αυξάνεται ραγδαία λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 

πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η 

κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι υψηλότερη στις 

αναπτυγμένες χώρες παρά στις αναπτυσσόμενα κράτη, αλλά αυτό το χάσμα μειώνεται 

με την αύξηση των εισοδημάτων, την αύξηση του πληθυσμού, αστικοποίηση και 

διατροφικές αλλαγές. Έχει υπολογιστεί ότι η καταναλωτές γαλακτοκομικών προϊόντων 

πρόκειται να αυξηθεί από 1,8 δισεκατομμύρια άτομα το 2009 σε 4,9 δισεκατομμύρια 

μέχρι το 2030.  

Ωστόσο, μέθοδοι για τη βελτίωση της απόδοσης στο γεωργικό και ο γαλακτοκομικό 

τομέα δεν έχουν προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό με την αύξηση της ζήτησης. Για να 

ανταπεξέλθουμε στην αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα, νέες και αποτελεσματικές μέθοδοι 

απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγής αυτού του τομέα. Αποφάσεις βάσει 

δεδομένων, μέθοδοι και μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας αυτών των βιομηχανιών. Αναμένεται ότι η υιοθέτηση αρχών έξυπνης 

γαλακτοκομίας που ενοποιούν το Internet of Things (IoT), την ανάλυση δεδομένων,fog 

computing και το cloud computing θα βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών των απαιτήσεων 

και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλακτοκομικής βιομηχανίας. Ο στόχος 

της εργασίας που παρουσιάζεται είναι να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων βάσει 

δεδομένων για τη γαλακτοκομία και να εξαγάγει έγκαιρες πληροφορίες από τα δεδομένα 

σχεδιάζοντας κατάλληλα μοντέλα ανάλυσης για τέτοια σενάρια χρήσης. Αυτό στοχεύει 

να παρέχει ένα σύνολο ελέγχων στον αγρότη και σε άλλους ενδιαφερόμενους να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα, οδηγώντας έτσι σε βελτιωμένες γεωργικές πρακτικές 

προς το συνολικό όφελος του κλάδου. 
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3. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της εφαρμογής 

 

3.1  Υλικά που χρησιμοποιήσαμε -- Μικροελεγκτές 

Ο μικροελεγκτής [31] είναι ένα ενσωματωμένο τσιπ που συχνά αποτελεί μέρος ενός 

ενσωματωμένου συστήματος. Περιλαμβάνει θύρες RAM, CPU, ROM, I/O και 

χρονοδιακόπτες όπως ένας τυπικός υπολογιστής, αλλά επειδή έχουν σχεδιαστεί για να 

εκτελούν μόνο μία συγκεκριμένη εργασία για τον έλεγχο ενός συστήματος, είναι πολύ 

μικρότερες και απλοποιημένες ώστε να μπορούν να περιλαμβάνουν όλες οι λειτουργίες 

που απαιτούνται σε ένα μόνο τσιπ. Το μεγάλο πλεονέκτημα των μικροελεγκτών, σε 

αντίθεση με τη χρήση μεγαλύτερων μικροεπεξεργαστών, είναι ότι η καταμέτρηση 

εξαρτημάτων και το κόστος σχεδιασμού περιορίζονται στο ελάχιστο.  

Οι περισσότεροι μικροελεγκτές διαθέτουν τα απαραίτητα ενσωματωμένα 

κυκλώματα  για εφαρμογές ελέγχου υπολογιστή. Έχουν παράλληλες θύρες εισόδου -

εξόδου έτσι ώστε ψηφιακά δεδομένα να μπορούν να διαβαστούν ή να εξέλθουν από τον 

μικροελεγκτή. Για παράδειγμα ένας μικροελεγκτής μπορεί να έχει μετατροπείς A/D 

(Analog to Digital) έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν δείγματα από τα εξωτερικά σήματα 

. Ορισμένες συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένο D/A (Digital to Analog) μετατροπείς και 

η έξοδος του μετατροπέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει την εγκατάσταση 

μέσω ενός ενεργοποιητή (π.χ. ενισχυτής).  

Οι μικροελεγκτές μπορεί επίσης να έχουν ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη και να 

διακόπτουν τη λογική. Χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη ή τις εγκαταστάσεις 

διακοπής, μπορούμε να προγραμματίσουμε τον μικροελεγκτή να εφαρμόσει τον 

αλγόριθμο ελέγχου με ακρίβεια. Οι μικροελεγκτές έχουν προγραμματιστεί 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα assembly της συσκευή στόχου. Ως αποτέλεσμα, οι γλώσσες 

assembly των μικροελεγκτών που κατασκευάζονται από την διαφορετικές εταιρείες είναι 

εντελώς διαφορετικές και ο χρήστης πρέπει να μάθει μια νέα γλώσσα πριν μπορέσει 

προγραμματίσει έναν νέο τύπο συσκευής. Σήμερα οι μικροελεγκτές μπορούν να 

προγραμματιστούν χρησιμοποιώντας γλώσσες υψηλού επιπέδου, όπως PASCAL, BASIC  

ή C. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου [32] προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση 

με τη γλώσσα assembly:  

● Είναι ευκολότερο να αναπτυχθούν προγράμματα χρησιμοποιώντας γλώσσα 

υψηλού επιπέδου.  

● Η συντήρηση του προγράμματος είναι πολύ πιο εύκολη εάν το πρόγραμμα 

αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια γλώσσα υψηλού επιπέδου. 
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● Η δοκιμή ενός προγράμματος που έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα υψηλού επιπέδου 

είναι πολύ πιο εύκολη.  

● Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι πιο φιλικές προς το χρήστη και λιγότερο 

επιρρεπείς σε σφάλματα.  

● Είναι ευκολότερο να τεκμηριώσετε ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε 

χρησιμοποιώντας μια γλώσσα υψηλού επιπέδου.  

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, οι γλώσσες υψηλού επιπέδου έχουν και 

ορισμένα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, τα προγράμματα που αναπτύσσονται 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα assembly εκτελούνται συνήθως πιο γρήγορα από αυτά που 

έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια γλώσσα υψηλού επιπέδου και το μήκος του 

κώδικα στη μνήμη είναι συνήθως μεγαλύτερο όταν χρησιμοποιείται γλώσσα υψηλού 

επιπέδου. 

 

Εικόνα 21: Μικροελεγκτές 

Πηγή: https://www.circuitbasics.com/introduction-to-microcontrolleres/ 

 

3.1.1 Arduino 

Το Arduino [33] είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε 

εύχρηστο λογισμικό και υλικό. Τα Arduino boards είναι σε θέση να διαβάζουν εισόδους 

- ένα μήνυμα Twitter, φως σε έναν αισθητήρα, ένα δάχτυλο σε ένα κουμπί ή - και να το 

μετατρέπουν σε έξοδο - ενεργοποιώντας ένα LED, ενεργοποιώντας έναν κινητήρα, 

δημοσιεύοντας κάτι στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πείτε στο board τι να κάνει στέλνοντας 

ένα σύνολο οδηγιών στον μικροελεγκτή του board. Για να το κάνετε αυτό, 

χρησιμοποιήστε τη γλώσσα προγραμματισμού Arduino (βασισμένη στη Wiring) και το 

λογισμικό Arduino (IDE), με βάση την επεξεργασία. 

https://www.circuitbasics.com/introduction-to-microcontrolleres/
https://www.circuitbasics.com/introduction-to-microcontrolleres/
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Με τα χρόνια το Arduino ήταν ο εγκέφαλος χιλιάδων έργων, από αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης έως πολύπλοκα επιστημονικά όργανα. Μια παγκόσμια κοινότητα 

κατασκευαστών – καλλιτεχνών, φοιτητών, προγραμματιστών και επαγγελματιών - έχει 

συγκεντρωθεί γύρω από αυτήν την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, οι συνεισφορές τους 

έχουν προσθέσει ένα απίστευτο ποσό προσβάσιμης γνώσης που μπορεί να είναι μεγάλη 

βοήθεια τόσο για αρχάριους όσο και για ειδικούς. 

Το Arduino γεννήθηκε στο Ivrea Interaction Design Institute ως ένα εύκολο εργαλείο 

για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων, που απευθύνεται σε μαθητές χωρίς υπόβαθρο 

προγραμματισμού  και ηλεκτρονικών. Μόλις έφτασε σε μια ευρύτερη κοινότητα, το 

Arduino board άρχισε να αλλάζει για να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις και 

ανάγκες, διαφοροποιώντας την προσφορά του από απλούς πίνακες 8 bit σε προϊόντα για 

εφαρμογές IoT, φορητές, τρισδιάστατες εκτυπώσεις και ενσωματωμένα περιβάλλοντα. 

Όλα τα Arduino boards είναι εξ ολοκλήρου ανοιχτού κώδικα, δίνοντας στους χρήστες τη 

δυνατότητα να τα κατασκευάζουν ανεξάρτητα και τελικά να τα προσαρμόζουν στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το λογισμικό, επίσης, είναι ανοιχτού κώδικα και αυξάνεται 

μέσω των συνεισφορών των χρηστών παγκοσμίως. 

 

Εικόνα 22: Arduino 

Πηγή: https://www.arduino.cc/ 

 

3.1.1.1 Ιστορία του Arduino 

Αρχικά ξεκίνησε ως ερευνητικό έργο των Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, 

Gianluca Martino και David Mellis στο Interaction Design Institute of Ivrea στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000, βασίζεται στο project Processing, μια γλώσσα για την εκμάθηση του 

πώς να κωδικοποιεί πλαίσιο των εικαστικών τεχνών που αναπτύχθηκε από τους Casey 

Reas και Ben Fry καθώς και ένα project του Hernando Barragan σχετικά με το Wiring 

board. 

Το πρώτο Arduino  board εισήχθη το 2005 για να βοηθήσει τους μαθητές - που δεν 

είχαν προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών ή μικροελεγκτών - να 

δημιουργήσουν πρωτότυπα εργασίας που συνδέουν τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό 

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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κόσμο. Από τότε έγινε το πιο δημοφιλές εργαλείο πρωτοτύπων ηλεκτρονικών που 

χρησιμοποιείται από μηχανικούς και ακόμη και μεγάλες εταιρείες. 

Το Arduino είναι το πρώτο διαδεδομένο project Hardware Open Source και 

δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει μια κοινότητα που θα μπορούσε να βοηθήσει στη 

διάδοση της χρήσης του εργαλείου και να επωφεληθεί από τις συνεισφορές 

εκατοντάδων ατόμων που βοήθησαν στον εντοπισμό σφαλμάτων του κώδικα, στην 

υποστήριξη άλλων χρηστών  στα φόρουμ, στη δημιουργία σεμιναρίων, στη σύνταξη 

παραδειγμάτων  και δημιούργησε χιλιάδες ομάδες σε όλο τον κόσμο. 

Από την ίδρυση του Arduino, έχουν εισαχθεί πολλές νέες εκδόσεις και βιβλιοθήκες 

λογισμικού, διευρύνοντας το φάσμα των δυνατοτήτων που διαθέτει η κοινότητα. 

Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, το Arduino συνεχίζει να παρέχει υλικό 

και λογισμικό ανοικτού κώδικα. 

Η ευκολία στη χρήση του project οδήγησε στη μαζική υιοθέτηση ηλεκτρονικών 

project βασισμένων σε μικροελεγκτές και ήταν καταλύτης στη δημιουργία του Maker 

Movement. Το Arduino έχει γίνει η νούμερο ένα επιλογή για τους κατασκευαστές 

ηλεκτρονικών ειδών, ειδικά για την ανάπτυξη λύσεων για την αγορά IoT, η οποία είχε 

προβλεφθεί ότι θα γίνει αγορά 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2021. 

 

3.1.1.2 Γιατί Arduino; 

Χάρη στην απλή και προσβάσιμη εμπειρία του χρήστη, το Arduino έχει 

χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες διαφορετικά έργα και εφαρμογές. Το λογισμικό Arduino 

είναι εύκολο στη χρήση για αρχάριους, αλλά αρκετά ευέλικτο για προχωρημένους 

χρήστες. Λειτουργεί σε Linux, Mac, και Windows. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές το 

χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν επιστημονικά όργανα χαμηλού κόστους, για να 

αποδείξουν τις αρχές της φυσικής και της χημείας ή για να ξεκινήσουν με τη ρομποτική 

και τον προγραμματισμό. Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές κατασκευάζουν διαδραστικά 

πρωτότυπα, καλλιτέχνες και μουσικοί το χρησιμοποιούν για εγκαταστάσεις και για να 

πειραματιστούν με νέα μουσικά όργανα. Οι κατασκευαστές, φυσικά, το χρησιμοποιούν 

για να χτίσουν πολλά από τα έργα που εκτίθενται στο Maker Faire, για παράδειγμα. Το 

Arduino είναι ένα βασικό εργαλείο για να μάθετε νέα πράγματα. Οποιοσδήποτε - παιδιά, 

καλλιτέχνες, προγραμματιστές, χομπίστες - μπορεί να αρχίσει να πειραματίζεται 

ακολουθώντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα ενός κιτ ή να μοιράζεται ιδέες στο διαδίκτυο 

με άλλα μέλη της κοινότητας Arduino. 

Υπάρχουν πολλοί άλλοι μικροελεγκτές και πλατφόρμες μικροελεγκτών διαθέσιμες 

για φυσικούς υπολογιστές. BX-24 της Netmedia, Phidgets, MIT's Handyboard, Parallax 

Basic Stamp και πολλά άλλα προσφέρουν παρόμοια λειτουργικότητα. Το Arduino 

απλοποιεί τη διαδικασία συνεργασίας με μικροελεγκτές, αλλά προσφέρει κάποιο 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

40 

πλεονέκτημα [34] για δασκάλους, μαθητές και ενδιαφερόμενους ερασιτέχνες έναντι 

άλλων συστημάτων:  

● Φθηνό - Τα Arduino είναι σχετικά φθηνά σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες 

μικροελεγκτών. Η φθηνότερη έκδοση της μονάδας Arduino μπορεί να 

συναρμολογηθεί με το χέρι και ακόμη και οι προ συναρμολογημένες μονάδες 

Arduino κοστίζουν λιγότερο από $50. 

● Cross - platform - Το λογισμικό Arduino (IDE) λειτουργεί σε λειτουργικά 

συστήματα Windows, Macintosh OS X και Linux. Τα περισσότερα συστήματα 

μικροελεγκτών περιορίζονται στα Windows. 

● Απλό, ξεκάθαρο περιβάλλον προγραμματισμού - Το λογισμικό Arduino (IDE) 

είναι εύκολο στη χρήση για αρχάριους, αλλά αρκετά ευέλικτο για να το 

εκμεταλλευτούν επίσης οι προχωρημένοι χρήστες. 

● Ανοιχτού κώδικα και επεκτάσιμο λογισμικό - Το λογισμικό Arduino δημοσιεύεται 

ως εργαλεία ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμο για επέκταση από έμπειρους 

προγραμματιστές. Η γλώσσα μπορεί να επεκταθεί μέσω βιβλιοθηκών C ++ και οι 

άνθρωποι που θέλουν να κατανοήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να 

κάνουν το άλμα από το Arduino στη γλώσσα προγραμματισμού AVR C στην οποία 

βασίζεται. Ομοίως, μπορείτε να προσθέσετε κώδικα AVR-C απευθείας στα 

προγράμματα Arduino, εάν θέλετε. 

● Ανοικτού κώδικα και επεκτάσιμο υλικό - Τα σχέδια των πινάκων Arduino 

δημοσιεύονται με άδεια Creative Commons, έτσι οι έμπειροι σχεδιαστές 

κυκλωμάτων μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους έκδοση της μονάδας, 

επεκτείνοντάς την και βελτιώνοντάς την. Ακόμη και σχετικά άπειροι χρήστες 

μπορούν να δημιουργήσουν την έκδοση breadboard της μονάδας για να 

καταλάβουν πώς λειτουργεί και να εξοικονομήσουν χρήματα. 

 

3.1.2 ESP8266 

Το ESP8266 WiFi Module [35] είναι ένα αυτόνομο SOC(System on Chip) με 

ενσωματωμένο πρωτόκολλο TCP/IP που μπορεί να δώσει πρόσβαση σε κάθε 

μικροελεγκτή στο δίκτυο WiFi. Το ESP8266 είναι ικανό είτε να φιλοξενήσει μία εφαρμογή 

ή να αποφορτίσει όλες τις λειτουργίες δικτύωσης WiFi από άλλο επεξεργαστή 

εφαρμογών. Κάθε ESP8266 Module έρχεται προγραμματισμένο με firmware που 

υποστηρίζει AT Commands, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με μία 

συσκευή Arduino και να αποκτήσει την ίδια λειτουργία WiFi όπως προσφέρει ένα WiFi 

Shield. Το ESP8266 Module είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό board με μια τεράστια και 

συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα. 
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Εικόνα 23: ESP8266 

Πηγή: https://electrosome.com/esp8266/ 

 

3.1.3 UNO+WiFi R3 ATmega328P+ESP8266 

Είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση του κλασικού ARDUINO UNO R3 board. Διαθέτει 

πλήρη ενσωματωμένο μικροελεγκτή Atmel ATmega328 και IC Wi-Fi ESP8266 με μνήμη 

flash 32 MB και μετατροπέα USB-TTL CH340G σε μία πλακέτα. Όλες οι ενότητες μπορούν 

να λειτουργήσουν μαζί ή ανεξάρτητα. Στο board εκεί όπου υπάρχουν τα 8 switches 

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 5 τρόπους λειτουργίας [36]. 

 

Εικόνα 24: Arduino UNO+WiFi ATmega328P+ESP8266 

Πηγή: https://www.amazon.eg/-/en/ATmega328P-ESP8266-Compatible-Arduino-NodeMCU/dp/B08YNM5SBJ 

 

https://electrosome.com/esp8266/
https://www.amazon.eg/-/en/ATmega328P-ESP8266-Compatible-Arduino-NodeMCU/dp/B08YNM5SBJ
https://electrosome.com/esp8266/
https://www.amazon.eg/-/en/ATmega328P-ESP8266-Compatible-Arduino-NodeMCU/dp/B08YNM5SBJ


Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

42 

Πίνακας 1: Switch status και mode selection 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

CH340 connect to ESP8266 
(upload sketch) 

OFF OFF OFF OFF ON ON ON NoUSE 

CH340 connect to ESP8266 
(connect) 

OFF OFF OFF OFF ON ON OFF NoUSE 

CH340 connect to 
ATmega328 (upload sketch) 

OFF OFF ON ON OFF OFF OFF NoUSE 

Mega328+ESP8266 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF NoUSE 

All modules work 
independent 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF NoUSE 

 

3.1.4  NEO-6M GPS module 

 3.1.4.1  Τι είναι το GPS 

Το Global Positining System [37] (GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που 

αποτελείται από τουλάχιστον 24 δορυφόρους. Το GPS λειτουργεί σε οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στον κόσμο, 24 ώρες την ημέρα, χωρίς συνδρομή ή τέλη 

εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 25: NEO-6M GPS 

Πηγή: https://makersportal.com/shop/neo-6m-gps-module 

 

3.1.4.2  Πώς λειτουργεί το GPS 

Οι δορυφόροι GPS κάνουν κύκλο στη Γη δύο φορές την ημέρα σε ακριβή τροχιά. Κάθε 

δορυφόρος μεταδίδει τροχιακές παραμέτρους και ένα μοναδικό σήμα που επιτρέπουν 

στις συσκευές GPS να υπολογίζουν και να αποκωδικοποιούν την ακριβή θέση του 

δορυφόρου. Οι δέκτες GPS χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες και τον τριμερισμό για 

τον υπολογισμό της ακριβούς τοποθεσίας ενός χρήστη. Ουσιαστικά, για τη λήψη ενός 

https://makersportal.com/shop/neo-6m-gps-module
https://makersportal.com/shop/neo-6m-gps-module
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εκπεμπόμενου σήματος, ο δέκτης GPS μετρά την απόσταση από κάθε δορυφόρο με το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται. Ο δέκτης μπορεί να καθορίσει τη θέση του χρήστη και 

να την εμφανίσει με μετρήσεις απόστασης από μερικούς ακόμη δορυφόρους. 

Για να υπολογίσετε τη δισδιάστατη θέση (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) 

και την κίνηση της διαδρομής, ένας δέκτης GPS πρέπει να είναι κλειδωμένος στο σήμα 

τουλάχιστον 3 δορυφόρων. Με 4 ή περισσότερους δορυφόρους, ο δέκτης μπορεί να 

καθορίσει την τρισδιάστατη θέση σας (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και 

υψόμετρο). Γενικά, ένας δέκτης GPS θα παρακολουθεί 8 ή περισσότερους δορυφόρους, 

αλλά αυτό εξαρτάται από την ώρα της ημέρας και το πού βρίσκεστε στη γη. 

Οι δορυφόροι GPS μεταδίδουν τουλάχιστον 2 ραδιοσήματα χαμηλής ισχύος. Τα 

σήματα ταξιδεύουν με οπτική επαφή, που σημαίνει ότι θα περάσουν από σύννεφα, 

πλαστικό και γυαλί αλλά δεν θα περάσουν από τα περισσότερα στερεά αντικείμενα, 

όπως βουνά και κτίρια. Ωστόσο, οι σύγχρονοι δέκτες είναι πιο ευαίσθητοι και συνήθως 

μπορούν να παρακολουθούν σπίτια.  

Μόλις καθοριστεί η θέση σας, η μονάδα GPS μπορεί να υπολογίσει άλλες 

πληροφορίες, όπως: 

● Ταχύτητα 

● Θέση 

● Ιχνηλάτηση  

● Υπολογισμός απόστασης που διήνυσε 

● Απόσταση από τον προορισμό 

 

3.1.5  DHT11 

Ο αισθητήρας DHT11 [38] θερμοκρασίας και υγρασίας με έξοδο ψηφιακού σήματος, 

χρησιμοποιεί την αποκλειστική τεχνική λήψης ψηφιακού σήματος και τεχνολογία 

ανίχνευσης θερμοκρασίας και υγρασίας που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και 

εξαιρετική μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αυτός ο αισθητήρας  περιλαμβάνει ένα 

εξάρτημα τύπου-αντίστασης για τη μέτρηση της υγρασίας και ένα NTC(Negative 

Temperature Coefficient) εξάρτημα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Επίσης συνδέεται 

με έναν μικροελεγκτή 8-bit υψηλής απόδοσης, προσφέροντας γρήγορη απόκριση, 

εξαιρετική ποιότητα  και χαμηλό κόστος. 
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Εικόνα 26: DHT11 

Πηγή: https://grobotronics.com/humidity-sensor-dht11-module.html 

 

3.1.6 Heart Rate Pulse Sensor 

Ο Pulse Sensor [39] είναι ένας καλά σχεδιασμένος αισθητήρας καρδιακών παλμών 

plug-and-play για το Arduino. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές, καλλιτέχνες, 

αθλητές, κατασκευαστές και προγραμματιστές παιχνιδιών και κινητών που θέλουν να 

ενσωματώσουν εύκολα ζωντανά δεδομένα καρδιακών παλμών στα projects τους. Ο 

αισθητήρας κολλάει στην άκρη ενός δακτύλου ή στο λοβό του αυτιού και συνδέεται 

απευθείας στο Arduino με μερικά καλώδια jumpers. Περιλαμβάνει επίσης μια εφαρμογή 

παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που εμφανίζει τους παλμούς σε πραγματικό χρόνο. 

 

Εικόνα 27: Heartbeat Sensor 

Πηγή: https://lastminuteengineers.com/pulse-sensor-arduino-tutorial/ 

https://grobotronics.com/humidity-sensor-dht11-module.html
https://lastminuteengineers.com/pulse-sensor-arduino-tutorial/
https://grobotronics.com/humidity-sensor-dht11-module.html
https://lastminuteengineers.com/pulse-sensor-arduino-tutorial/
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3.1.7 LM35 temperature Sensor 

Η σειρά LM35 [40] είναι συσκευές ακριβείας με ενσωματωμένο κύκλωμα 

θερμοκρασίας με τάση εξόδου γραμμικά ανάλογη με τη θερμοκρασία Κελσίου. Η 

συσκευή LM35 δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη επεξεργασία ή ρύθμιση για να παρέχει 

τυπικές ακρίβειες ±¼°C σε θερμοκρασία δωματίου και ±¾°C σε πλήρες εύρος 

θερμοκρασίας −55°C έως 150°C.  Η γραμμική έξοδος, η ακριβής εγγενής βαθμονόμηση 

της συσκευής LM35 και η σύνθετη αντίσταση χαμηλής εξόδου καθιστούν τη διεπαφή με 

το κύκλωμα ανάγνωσης ή ελέγχου ιδιαίτερα εύκολη. Η συσκευή χρησιμοποιείται με 

μεμονωμένα τροφοδοτικά ή με τροφοδοτικά συν και πλην. Καθώς η συσκευή LM35 

αντλεί μόνο 60 μA από την τροφοδοσία, έχει πολύ χαμηλή αυτοθέρμανση κάτω από 0,1°C 

στον ακίνητο αέρα. Η συσκευή LM35 έχει αξιολογηθεί για λειτουργία σε ένα εύρος 

θερμοκρασιών -55°C έως 150°C, ενώ η συσκευή LM35C έχει αξιολογηθεί για εύρος 

θερμοκρασίας −40°C έως 110°C (−10° με βελτιωμένη ακρίβεια). Οι συσκευές της σειράς 

LM35 διατίθενται συσκευασμένες σε ερμητικές συσκευασίες τρανζίστορ TO, ενώ οι 

συσκευές LM35C, LM35CA και LM35D διατίθενται στην πλαστική συσκευασία τρανζίστορ 

TO-92. Η συσκευή LM35D διατίθεται σε συσκευασία μικρού περιγράμματος 

επιφανειακής τοποθέτησης 8 απαγωγών και σε πλαστική συσκευασία TO-220. 

 

Εικόνα 28: LM35 Temperature Sensor 

Πηγή: https://components101.com/sensors/lm35-temperature-sensor 

 

https://components101.com/sensors/lm35-temperature-sensor
https://components101.com/sensors/lm35-temperature-sensor
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3.2 Λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε  

3.2.1  Arduino IDE 

Το Arduino [41] είναι ένας μικροελεγκτής ανοιχτού κώδικα που μπορεί εύκολα να 

προγραμματιστεί, να διαγραφεί και να επαναπρογραμματιστεί ανά πάσα στιγμή. Το 

2005 παρουσιάστηκε η πλατφόρμα Arduino και σχεδιάστηκε για να παρέχει έναν φθηνό 

και εύκολο τρόπο για χομπίστες, φοιτητές και επαγγελματίες ώστε να δημιουργούν 

συσκευές που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας αισθητήρες. 

Βασίζεται σε απλό μικροελεγκτή board, είναι μια πλατφόρμα υπολογιστών ανοικτού 

κώδικα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών 

συσκευών.  

Μπορεί επίσης να λειτουργεί ως μίνι υπολογιστής όπως και άλλοι μικροελεγκτές 

λαμβάνοντας εισόδους και ελέγχοντας τις εξόδους για μια ποικιλία ηλεκτρονικών 

συσκευών. Είναι επίσης σε θέση να λαμβάνει και να στέλνει πληροφορίες μέσω του 

Διαδικτύου με τη βοήθεια διαφόρων Arduino shields. Το Arduino χρησιμοποιεί ένα υλικό 

γνωστό ως Arduino board ανάπτυξης και λογισμικού για την ανάπτυξη του κώδικα που 

είναι γνωστός ως Arduino IDE (Integrated Development Environment). Σχεδιασμένο με 

τους μικροελεγκτές AVR 8-bit Atmel που κατασκευάζονται από την Atmel ή ένα 32-bit 

Atmel ARM, αυτοί οι μικροελεγκτές μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C++ ή C στο Arduino IDE. 

Το Arduino IDE μπορεί να εκτελεστεί σε πολλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων 

των Linux, Mac OS και Microsoft κάνοντας την κοινότητα των χρηστών ακόμη 

μεγαλύτερη.  

Ο κώδικας προγράμματος που γράφτηκε για το Arduino είναι γνωστός ως sketch. Το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη τέτοιων sketch για ένα Arduino είναι 

κοινώς γνωστό ως Arduino IDE. Αυτό το IDE περιέχει τα ακόλουθα μέρη: 

• Επεξεργαστής κειμένου: Εδώ μπορεί να γραφτεί ο κώδικας χρησιμοποιώντας 

μια απλοποιημένη έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++. 

• Περιοχή μηνυμάτων: Εμφανίζει σφάλματα και σχόλια σχετικά με την 

αποθήκευση και την εξαγωγή του κώδικα. 

• Κείμενο: Η κονσόλα εμφανίζει την έξοδο κειμένου από το περιβάλλον Arduino 

όπως επίσης πλήρη μηνύματα σφάλματος και άλλες πληροφορίες 

• Γραμμή εργαλείων κονσόλας: Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει διάφορα 

κουμπιά όπως Verify, Upload, New, Open, Save και Serial Monitor. Στην κάτω 

δεξιά γωνία του παραθύρου εμφανίζεται το Development Board και το Serial 

Port σε χρήση. 
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3.2.1.1  Χαρακτηριστικά του Arduino IDE 

Το project file ή τα sketches για ένα project αποθηκεύονται με την επέκταση αρχείου 

.ino 

• Λειτουργίες όπως αποκοπή / αντιγραφή / επικόλληση υποστηρίζονται στο IDE. 

• Υπάρχει επίσης δυνατότητα εύρεσης μιας συγκεκριμένης λέξης και 

αντικατάστασής της με μια άλλη πατώντας τα κουμπιά Ctrl + F στο 

πληκτρολόγιο 

• Το πιο βασικό μέρος ή ο σκελετός όλου του κώδικα Arduino θα έχει δύο 

λειτουργίες. 

 

Εικόνα 29: Arduino IDE 

Πηγή: https://emanual.robotis.com/docs/en/software/arduino_ide/ 

 

3.2.2  Postman 

Το Postman [42] είναι μια πλατφόρμα API για δημιουργία και χρήση API. Το Postman 

απλοποιεί κάθε βήμα του κύκλου ζωής του API και βελτιστοποιεί τη συνεργασία με το 

χρήστη, ώστε να μπορεί να δημιουργεί καλύτερα API πιο γρήγορα. Ο χρήστης μπορεί 

εύκολα να αποθηκεύσει, να καταλογίσει και να συνεργαστεί πάνω στα API του σε μια 

κεντρική πλατφόρμα. Το Postman μπορεί να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται τις 

https://emanual.robotis.com/docs/en/software/arduino_ide/
https://emanual.robotis.com/docs/en/software/arduino_ide/
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πληροφορίες του API, να τεκμηριώσει, να κάνει δοκιμές και να εμφανίσει αποτελέσματα, 

να κάνει μετρήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα API. Η πλατφόρμα Postman 

παρέχει προηγμένες πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες του API, αξιοποιώντας 

ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας, αναζήτηση, αναφορές και πολλά άλλα. 

Το Postman ξεκίνησε απλώς ως δευτερεύων έργο για την επίλυση ενός προβλήματος: 

ο Abhinav Asthana, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Postman, ξεκίνησε την 

δημιουργία ενός εργαλείου που θα απλοποιούσε την διαδικασία δοκιμής API. Καθώς η 

χρήση του εργαλείου υιοθετήθηκε από πολλούς γρήγορα, ο Abhinav Asthana 

στρατολόγησε δύο από τους πρώην συναδέλφους του, τον Abhijit Kane και τον Ankit 

Sobti , για να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει το Postman, Inc. Το Postman είναι πλέον 

η κορυφαία πλατφόρμα στον κόσμο και οι τρεις ιδρυτές εξακολουθούν να ηγούνται της 

εταιρείας μέχρι σήμερα. Πολλοί από τους κορυφαίους οργανισμούς του κόσμου, 

συμπεριλαμβανομένου του 98% του Fortune 500, χρησιμοποιούν σήμερα την 

πλατφόρμα API Postman. 

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να στέλνουμε εικονικά δεδομένα στον server 

προσομοιώνοντας τα πακέτα που θα έστελνε πραγματικά το Arduino.  

 

Εικόνα 30: Postman 

Πηγή: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005151/en/Postman-Closes-225-Million-

Series-D-Round-at-a-5.6-Billion-Valuation-to-Power-the-API-First-World 

 

3.2.3  Github 

Σε υψηλό επίπεδο, το GitHub [43] είναι ένας ιστότοπος και μια cloud υπηρεσία που 

βοηθά τους προγραμματιστές να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τον κώδικά τους, 

καθώς και να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις αλλαγές στον κώδικα τους. Για να 

κατανοήσει κανείς ακριβώς τι είναι το GitHub, πρέπει να γνωρίζει δύο συνδεδεμένες 

αρχές, το version control και το Git. 

https://www.businesswire.com/news/home/20210818005151/en/Postman-Closes-225-Million-Series-D-Round-at-a-5.6-Billion-Valuation-to-Power-the-API-First-World
https://www.businesswire.com/news/home/20210818005151/en/Postman-Closes-225-Million-Series-D-Round-at-a-5.6-Billion-Valuation-to-Power-the-API-First-World
https://www.businesswire.com/news/home/20210818005151/en/Postman-Closes-225-Million-Series-D-Round-at-a-5.6-Billion-Valuation-to-Power-the-API-First-World
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Εικόνα 31: Github 

Πηγή: github logo 

 

3.2.3.1  Τι είναι το Version control; 

Το version control βοηθά τους προγραμματιστές να παρακολουθούν και να 

διαχειρίζονται αλλαγές στον κώδικα ενός project. Καθώς ένα έργο project μεγαλώνει, το 

version control γίνεται αναγκαίο. Εάν ένας προγραμματιστής ήθελε να εργαστεί σε ένα 

συγκεκριμένο μέρος του βασικό κώδικα, δεν θα ήταν ασφαλές ή αποτελεσματικό να τον 

επεξεργαστεί απευθείας στον πηγαίο κώδικα. 

Αντίθετα, το version control επιτρέπει στους προγραμματιστές να εργάζονται με 

ασφάλεια μέσω διακλάδωσης και συγχώνευσης. Με τη διακλάδωση, ένας 

προγραμματιστής αντιγράφει μέρος του πηγαίου κώδικα (που ονομάζεται repository). Ο 

προγραμματιστής μπορεί στη συνέχεια να κάνει αλλαγές με ασφάλεια σε αυτό το μέρος 

του κώδικα χωρίς να επηρεάσει το υπόλοιπο project. 

Στη συνέχεια, μόλις ο προγραμματιστής κάνει το μέρος του κώδικα να λειτουργεί 

σωστά, μπορεί να συγχωνεύσει αυτόν τον κώδικα ξανά στον κύριο πηγαίο κώδικα για να 

τον κάνει επίσημο. Παράλληλα, όλες αυτές οι αλλαγές παρακολουθούνται και μπορούν 

να επαναφερθούν αν χρειαστεί. 

3.2.3.2  Τι είναι το Git; 

Το Git είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα version control ανοιχτού κώδικα που 

δημιουργήθηκε το 2005 από τον Linus Torvalds. Συγκεκριμένα, το Git είναι ένα 

κατανεμημένο σύστημα version control, που σημαίνει ότι ολόκληρη η βάση κώδικα και 

το ιστορικό είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή κάθε προγραμματιστή, κάτι που επιτρέπει 

την εύκολη συγχώνευση και διακλάδωση. Σύμφωνα με μια έρευνα προγραμματιστών 

Stack Overflow, πάνω από το 87% των προγραμματιστών χρησιμοποιούν το Git. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ckeUFk%2by&id=461786A55A3D6A0E38A539479785CB1856D3961F&thid=OIP.ckeUFk-yid0vfWnd56w7wAHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fpngimg.com%2fuploads%2fgithub%2fgithub_PNG40.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.724794164fb289dd2f7d69dde7ac3bc0%3frik%3dH5bTVhjLhZdHOQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1600&expw=1600&q=github+logo&simid=608039048579516366&FORM=IRPRST&ck=BF0443EFA38D7BEF4A6FC513A2E1944A&selectedIndex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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3.2.3.3 Τι είναι λοιπόν το GitHub; 

Το GitHub είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει μια cloud-based Git 

repository υπηρεσία φιλοξενίας. Ουσιαστικά, διευκολύνει πολύ τα άτομα και τις ομάδες 

να χρησιμοποιούν το Git για version control και συνεργασία. 

Το interface του GitHub είναι αρκετά φιλικό προς το χρήστη, ώστε ακόμη και οι 

αρχάριοι προγραμματιστές να μπορούν να επωφεληθούν από το Git. Χωρίς το GitHub, η 

χρήση του Git απαιτεί γενικά λίγο περισσότερη τεχνική γνώση και χρήση της γραμμής 

εντολών. Ωστόσο, το GitHub είναι τόσο φιλικό προς τον χρήστη που μερικοί άνθρωποι 

χρησιμοποιούν ακόμη και το GitHub για τη διαχείριση άλλων τύπων project, όπως τη 

συγγραφή βιβλίων. Επιπλέον, οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί και να φιλοξενήσει ένα 

δημόσιο repository κώδικα δωρεάν, γεγονός που κάνει το GitHub ιδιαίτερα δημοφιλές 

σε projects ανοιχτού κώδικα.  

Ως εταιρεία, το GitHub κερδίζει χρήματα πουλώντας φιλοξενούμενα ιδιωτικά 

repositories κώδικα, καθώς και άλλα επιχειρηματικά σχέδια που διευκολύνουν τους 

οργανισμούς να διαχειρίζονται τα μέλη της ομάδας και την ασφάλεια. 

Το χρησιμοποιήσαμε για να κρατάμε το ιστορικό των αλλαγών στον πηγαίο κώδικα 

που γράψαμε. 

 

3.2.4  Visual Studio Code 

Το Visual Studio Code [44] είναι ένα ελαφρύ αλλά ισχυρό πρόγραμμα επεξεργασίας 

πηγαίου κώδικα που εκτελείται στο Desktop σας και είναι διαθέσιμο για Linux, Windows 

και MacOS. Έρχεται με ενσωματωμένη υποστήριξη για TypeScript, JavaScript, και Node.js 

και διαθέτει πλούσιο οικοσύστημα επεκτάσεων για άλλες γλώσσες (όπως C#, C++, 

Python, Java,  Go, PHP). 

 

Εικόνα 32: Visual Studio Code 

Πηγή: Visual Studio Code Icon 

 

Στο Visual Studio Code έγινε η ανάπτυξη του κώδικα για το γραφικό περιβάλλον της 

εφαρμογής. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2CeeUw9Z&id=0FF7DCA949C50720300E9C8BF3630E06F6923CC0&thid=OIP.2CeeUw9ZRWzf-CIC7TQeQwHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fvignette.wikia.nocookie.net%2flogopedia%2fimages%2ff%2ff3%2fVisual_Studio_Code_0.10.1_icon.png%2frevision%2flatest%3fcb%3d20170826002330&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.d8279e530f59456cdff82202ed341e43%3frik%3dwDyS9gYOY%252fOLnA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1024&expw=1024&q=Visual+Studio+Code+Icon&simid=608046375783191839&FORM=IRPRST&ck=586F1B2402355C15CC064F8F9EA68A79&selectedIndex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

51 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Visual Studio Code συνοψίζονται ως εξής:  

• Συνεργασία και προγραμματισμός εξ αποστάσεως: Με τη δωρεάν επέκταση 

LiveShare είναι δυνατή η συνεργασία εξ αποστάσεως με τους δασκάλους ή τους 

συμφοιτητές. Επίσης είναι δυνατή η επεξεργασία του κώδικα σε πραγματικό χρόνο 

και οι λειτουργίες συνομιλίας και κλήσεων για την επικοινωνία των χρηστών. Έτσι 

πολλά άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδρίες και να κωδικοποιούν μαζί. 

• Code to learn: Το Visual Studio Code επισημαίνει λέξεις κλειδιά στον κώδικα με 

διαφορετικά χρώματα για την ευκολότερη κατανόηση και γρηγορότερη εκμάθηση 

του κώδικα. 

• Διόρθωση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο: Ταυτόχρονα με την κωδικοποίηση 

το Visual Studio Code δίνει προτάσεις για την ολοκλήρωση των γραμμών κώδικα και 

γρήγορες επιδιορθώσεις για συνηθισμένα λάθη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

το debugger του VS Code για την ενημέρωση και την κατανόηση κάθε γραμμής του 

κώδικα. 

• Custom θέματα και χρώματα: Υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής της εμφάνισης 

και της αίσθησης του VS Code ανάμεσα σε διάφορες γραμματοσειρές, εικονίδια και 

εκατοντάδες έγχρωμα θέματα. 

• Σύγκριση των αλλαγών στον κώδικα: Με το built-in source control είναι δυνατή η 

αποθήκευση της εργασίας με την πάροδο του χρόνου ώστε να μη χαθεί η πρόοδος. 

Επίσης μπορεί να γίνει γραφική προβολή του κώδικα δίπλα-δίπλα από διαφορετικά 

χρονικά σημεία. 

 

3.2.5  Wireshark 

Το Wireshark [45] είναι ο κορυφαίος και ευρέως χρησιμοποιούμενος αναλυτής 

πρωτοκόλλου δικτύου στον κόσμο. Επιτρέπει να βλέπει κανείς τι συμβαίνει στο δίκτυό 

σε μικροσκοπικό επίπεδο και είναι πρότυπο σε πολλές εμπορικές και μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και  κυβερνητικούς φορείς. Η ανάπτυξη του 

Wireshark δεν θα ευδοκιμούσε χωρίς τις εθελοντικές συνεισφορές ειδικών δικτύωσης σε 

όλο τον κόσμο. Αποτελεί τη συνέχεια ενός έργου που ξεκίνησε το 1998 από τον Gerald 

Combs . Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί έναν αναλυτή πακέτων δικτύου ως μια συσκευή 

μέτρησης για την εξέταση του τι συμβαίνει μέσα σε ένα καλώδιο δικτύου, όπως ένας 

ηλεκτρολόγος χρησιμοποιεί ένα βολτόμετρο για να εξετάσει τι συμβαίνει μέσα σε ένα 

ηλεκτρικό καλώδιο (αλλά σε υψηλότερο επίπεδο, φυσικά). Στο παρελθόν, τέτοια 

εργαλεία ήταν  είτε ιδιόκτητα, είτε πολύ ακριβά  είτε και τα δύο. Ωστόσο, με την 

εμφάνιση του Wireshark, αυτό άλλαξε. Το Wireshark είναι ανοιχτού κώδικα και 

διαθέσιμο δωρεάν. 
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Εικόνα 33: Wireshark 

Πηγή: https://en.iguru.gr/wireshark-3-4-3-analytis-protokollon-diktyou/ 

 

Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται το Wireshark [35]: 

● Οι διαχειριστές δικτύου το χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου 

● Οι μηχανικοί ασφάλειας δικτύου το χρησιμοποιούν για να εξετάσουν 

προβλήματα ασφάλειας 

● Οι μηχανικοί QA(Quality Assurance) το χρησιμοποιούν για την επαλήθευση 

εφαρμογών δικτύου 

● Οι προγραμματιστές το χρησιμοποιούν για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε 

υλοποιήσεις πρωτοκόλλου 

● Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να μάθουν εσωτερικά πρωτόκολλα δικτύου  

Το Wireshark διαθέτει ένα πλούσιο σύνολο χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει τα 

εξής: 

● Ευρεία ανάλυση εκατοντάδων πρωτοκόλλων, με συνεχή προσθήκη νέων. 

● Live capture και ανάλυση εκτός σύνδεσης 

● Multi-platform: Λειτουργεί σε Windows, Linux, macOS και πολλά άλλα 

● Τα πιο ισχυρά display filters στον κλάδο 

● Πλούσια ανάλυση VoIP 

● Ανάγνωση/εγγραφή πολλών διαφορετικών μορφών αρχείων καταγραφής 

● Τα αρχεία που είναι συμπιεσμένα με gzip μπορούν να αποσυμπιεστούν αμέσως 

● Τα live data μπορούν να διαβαστούν από Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, 

Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, και άλλα (ανάλογα με την πλατφόρμα) 

● Υποστήριξη αποκρυπτογράφησης για πολλά πρωτόκολλα, όπως IPsec, ISAKMP, Kerberos, 

SNMPv3, SSL/TLS, WEP και WPA/WPA2 

● Υπάρχει η δυνατότητα χρωματικής μορφοποίησης στη λίστα πακέτων για γρήγορη, 

διαισθητική ανάλυση 

● Το output μπορεί να εξαχθεί σε XML, PostScript®, CSV ή απλό κείμενο. 

Χρησιμοποιώντας το Wireshark μπορέσαμε να ελέγξουμε την πληροφορία (δικτυακά 

πακέτα) που ανταλλάσσονταν μεταξύ Arduino-Server και Server-Browser. 

https://en.iguru.gr/wireshark-3-4-3-analytis-protokollon-diktyou/
https://en.iguru.gr/wireshark-3-4-3-analytis-protokollon-diktyou/
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3.2.6  Eclipse IDE 

Το Eclipse Foundation [46] παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα ατόμων και 

οργανισμών μας ένα ώριμο, επεκτάσιμο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για 

συνεργασία και καινοτομία λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το Ίδρυμα φιλοξενεί το Eclipse 

IDE, το Jakarta EE και περισσότερα από 350 έργα ανοιχτού κώδικα, 

συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και frameworks για ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών 

τομέων όπως το Internet of Things, η γεωχωρική τεχνολογία, η μηχανική συστημάτων, η 

αυτοκινητοβιομηχανία και πολλά άλλα. Το Ίδρυμα Eclipse είναι ένας διεθνής μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ευρώπη και υποστηρίζεται από περισσότερα 

από 300 μέλη που εκτιμούν το μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης του Working Group του 

Ιδρύματος και τις community-building events. Τα μέλη μας περιλαμβάνουν ηγέτες του 

κλάδου που έχουν αγκαλιάσει τον ανοιχτό κώδικα ως βασικό παράγοντα για την 

επιχειρηματική στρατηγική. Το Eclipse Project [36] δημιουργήθηκε αρχικά από την IBM 

τον Νοέμβριο του 2001 και υποστηρίχθηκε από μια κοινοπραξία προμηθευτών 

λογισμικού. Το Eclipse Project συνεχίζει να χρησιμοποιείται από εκατομμύρια 

προγραμματιστές. 

Το Ίδρυμα Eclipse δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 ως μια ανεξάρτητη μη 

κερδοσκοπική εταιρεία για να ενεργεί ως διαχειριστής της κοινότητας Eclipse. Η 

ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική εταιρεία δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τη δημιουργία 

μιας ουδέτερης ως προς τον προμηθευτή, ανοικτής και διαφανούς κοινότητας γύρω από 

το Eclipse.Το Eclipse είναι μία πλατφόρμα γνωστή για την ανάπτυξη εφαρμογών που 

βασίζονται σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως 

JAVA, Python, C/C++, Ruby και πολλές άλλες. Το Eclipse είναι IDE (Integrated 

development kit) και σε αυτήν την πλατφόρμα γίνεται κυρίως προγραμματισμός με βάση 

την JAVA. Υπάρχουν πολλά plug-ins που μπορούν να εγκατασταθούν στην πλατφόρμα. 

Το JDT (Java development tools) χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό στο Eclipse 

IDE. 

 
Εικόνα 34: Eclipse IDE 

Πηγή: https://www.iri.com/blog/iri/business/brief-history-of-eclipse/ 

https://www.iri.com/blog/iri/business/brief-history-of-eclipse/
https://www.iri.com/blog/iri/business/brief-history-of-eclipse/
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3.2.6.1 Δυνατότητες του Eclipse IDE 

● Για οποιοδήποτε λογισμικό, το σύστημα ενημέρωσης λογισμικού είναι πάντα ο 
βασικός μηχανισμός. Για το eclipse IDE το σύστημα ενημέρωσης λογισμικού είναι 
πολύ απλό καθώς ο προγραμματιστής μπορεί εύκολα να προσθέσει τα plug-ins 
που τον βοηθούν να αναπτύξει την προηγμένη έκδοση των εφαρμογών. 

● Τα εργαλεία Java υποστηρίζονται από την πλατφόρμα eclipse. Καθώς υπάρχουν 

πολλά διαθέσιμα εργαλεία σε αυτό το IDE για τη δημιουργία των projects JEE. Ο 

χρήστης μπορεί να κατεβάσει το πακέτο JavaEE που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο web. 

● Επίσης η πλατφόρμα υποστηρίζει εργαλεία ανάπτυξης υπηρεσιών web και την 

επεξεργασία των αρχείων XML. Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμη η καρτέλα 

προβολής του server στην οποία η εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί σε 

οποιονδήποτε server σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη. 

● Οι προγραμματιστές Spring χρησιμοποιούν επίσης την ίδια πλατφόρμα IDE καθώς 

το eclipse υποστηρίζει spring-based εφαρμογές. 

● Χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση γιατί και τα models μπορούν εύκολα να 

δημιουργηθούν στο Eclipse. Η τεχνολογία EMF(Eclipse Modeling Framework) 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλων για τα projects. 

● Για οποιοδήποτε IDE, το περιβάλλον είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να 

εστιάσει. Υπάρχουν διάφορα περιβάλλοντα στο Eclipse IDE, όπως το περιβάλλον 

JEE, η ανάπτυξη plug in, το περιβάλλον εντοπισμού σφαλμάτων κλπ. 

● Η δοκιμή μπορεί να γίνει εύκολα χρησιμοποιώντας το Eclipse IDE. Η διαδικασία 

εντοπισμού σφαλμάτων μπορεί να εκτελεστεί ομαλά για την εύρεση των 

σφαλμάτων και των απειλών στην εφαρμογή. Η δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί για 

την εύρεση των απειλών, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. 

● Τα plug-ins είναι διαθέσιμα για το Eclipse IDE και ο χρήστης μπορεί να τα βρει στο 

Eclipse Marketplace. Οι διαφορετικοί τύποι plug-ins όπως η στατική ανάλυση, ο 

έλεγχος του στυλ κώδικα και ο έλεγχος της έκδοσης του συστήματος είναι όλα 

διαθέσιμα στο Eclipse Marketplace. 

 

3.2.6.2  Γιατί Eclipse IDE; 

● Έχει καταλάβει την αγορά περίπου του 65% καθώς η πλατφόρμα είναι κορυφαίο 

περιβάλλον ανάπτυξης βασισμένο σε java. Χρησιμοποιείται επειδή παρέχει τη 

δυνατότητα προσθήκης πολλών διαφορετικών στοιχείων στην πλατφόρμα που 

είναι γνωστά ως plug-ins. Διαφορετικοί τύποι οργανισμών πληροφορικής 

προτιμούν το Eclipse IDE λόγω αυτής της λειτουργικότητας. 
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● Χρησιμοποιείται επίσης επειδή υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού. 

Οι εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν σε διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού όπως C, C ++, Python, Lua, PHP, Perl, JAVA και άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. Οι περισσότεροι από τους προγραμματιστές προτίμησαν το 

Eclipse IDE για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε JAVA, καθώς το IDE 

διαθέτει πολλές προηγμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Java. 

● Η διαδικασία εγκατάστασης του Eclipse IDE είναι συγκριτικά εύκολη με άλλα IDE. 

Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το pre-packaged bundle έτσι ώστε ο χρήστης να 

κατεβάσει και να εγκαταστήσει απευθείας το Eclipse για προγραμματικούς 

σκοπούς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από τους 

προγραμματιστές προτιμούν το Eclipse IDE έναντι άλλων IDE. 

● Χρησιμοποιείται επίσης λόγω του απλοποιημένου user interface στο οποίο ο 

χρήστης μπορεί εύκολα να κωδικοποιήσει και να αναπτύξει την εφαρμογή. Ο 

χώρος εργασίας παρέχεται από την πλατφόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να 

ομαδοποιήσει όλα τα έργα σε ενιαίο χώρο. 

Η ανάπτυξη του κώδικα για τον Server, για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραμματισμού Java, έγινε στο Eclipse. 

 

3.2.7  Apache Ant  

Το Apache Ant [47] είναι μια βιβλιοθήκη Java και ένα command-line tool του οποίου 

η αποστολή είναι να οδηγεί διαδικασίες που περιγράφονται στα build files ως στόχους 

και σημεία επέκτασης που εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η κύρια γνωστή χρήση του 

Ant είναι η κατασκευή εφαρμογών Java. Το Ant παρέχει μια σειρά από ενσωματωμένες 

εργασίες που επιτρέπουν το compile, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή και την εκτέλεση 

εφαρμογών Java. Το Ant μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη 

δημιουργία εφαρμογών εκτός Java, για παράδειγμα εφαρμογές C ή C++.  

 

Εικόνα 35: Apache ANT 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant
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Γενικότερα, το Apache Ant μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιλοτική λειτουργία 

οποιουδήποτε τύπου διαδικασίας που μπορεί να περιγραφεί με όρους στόχων και 

εργασιών. Το Ant είναι εξαιρετικά ευέλικτο και δεν επιβάλλει συμβάσεις κωδικοποίησης 

ή διατάξεις καταλόγου στα έργα Java που το υιοθετούν ως εργαλείο κατασκευής. Τα έργα 

ανάπτυξης λογισμικού που αναζητούν μια λύση που συνδυάζει build tool και dependency 

management (διαχείριση εξάρτησης) μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ant σε 

συνδυασμό με το Apache Ivy. 

 

3.2.7.1  Γιατί ονομάστηκε  Ant(Μυρμήγκι); 

Σύμφωνα με τον αρχικό δημιουργό του Ant, Τζέιμς Ντάνκαν Ντέιβιντσον, το όνομα 

είναι ακρωνύμιο του «Another Neat Tool». Οι μεταγενέστερες εξηγήσεις ακολουθούν τη 

γραμμή του "ants do an extremely good job at building things" ή "ants are very small and 

can carry a weight dozens of times their own" - περιγράφοντας τι μπορεί να είναι το 

μυρμήγκι.  

Στην αρχή, το Ant ήταν μέρος της βάσης κώδικα Tomcat, όταν δωρήθηκε στο Apache 

Software Foundation. Δημιουργήθηκε από τον James Duncan Davidson, ο οποίος είναι 

επίσης ο αρχικός δημιουργός του Tomcat. Ο Ant υπήρχε για να φτιάξει το Tomcat, τίποτα 

παραπάνω. Λίγο αργότερα, πολλά έργα ανοιχτού κώδικα Java συνειδητοποίησαν ότι το 

Ant μπορούσε να λύσει τα προβλήματα που είχαν με το Makefiles. Ξεκινώντας με τα έργα 

που φιλοξενούνται στην Τζακάρτα και το παλιό έργο Java Apache, το Ant εξαπλώθηκε 

σαν ιός και τώρα είναι το εργαλείο κατασκευής για πολλά έργα. Τον Ιανουάριο του 2000, 

ο Ant μεταφέρθηκε σε ένα ξεχωριστό CVS module και προωθήθηκε σε ένα δικό του έργο, 

ανεξάρτητο από το Tomcat, και έγινε Apache Ant. Η πρώτη έκδοση του Ant που εκτέθηκε 

σε μεγαλύτερο κοινό ήταν αυτή που κυκλοφόρησε με την έκδοση 3.1 του Tomcat στις 19 

Απριλίου 2000. Αυτή η έκδοση αργότερα αναφέρθηκε ως Ant 0.3.1. Η πρώτη επίσημη 

κυκλοφορία του Ant ως αυτόνομο προϊόν ήταν το Ant 1.1, που κυκλοφόρησε στις 19 

Ιουλίου 2000. 

Το Apache Ant μας βοήθησε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία μεταγλώττισης 

του πηγαίου κώδικα και την αποστολή των εκτελέσιμων αρχείων στο WildFly με μία 

διαδικασία που το ίδιο το WildFly την ονομάζει Deploy.  

 

3.2.8  PostgreSQL 

Το PostgreSQL [48] είναι ένα ισχυρό σύστημα ανοιχτού κώδικα  βάσης δεδομένων 

που χρησιμοποιεί και επεκτείνει τη γλώσσα SQL  σε συνδυασμό με πολλές δυνατότητες 

που κλιμακώνουν και αποθηκεύουν  με ασφάλεια τα πιο περίπλοκα data workloads. Η 

προέλευση του PostgreSQL χρονολογείται από το 1986 ως μέρος του project POSTGRES 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ και έχει από τριάντα χρόνια ενεργής 

ανάπτυξης στην βασική πλατφόρμα. 
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Εικόνα 36: PostgreSQL 

Πηγή: PostgreSQL Logo 

Το PostgreSQL έχει χτίσει μία ισχυρή φήμη όσων αφορά την αρχιτεκτονική του, την 

αξιοπιστία, την ακεραιότητα δεδομένων και την αφοσίωση του open source community 

πίσω από το λογισμικό να παρέχει με συνέπεια αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις. Το 

PostgreSQL εκτελείται σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα, είναι συμβατό με το  

ACID από το 2001 και διαθέτει ισχυρές επεκτάσεις, όπως η δημοφιλής επέκταση βάσης 

δεδομένων PostGIS. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το PostgreSQL χρησιμοποιείται 

από πολλούς ανθρώπους και οργανισμούς. 

Το PostgreSQL διαθέτει πολλές δυνατότητες που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 

διαχειριστές να δημιουργήσουν περιβάλλοντα ανεκτικά σε σφάλματα και να βοηθήσουν 

στη διαχείριση των δεδομένων  ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το σύνολο 

δεδομένων, να προστατεύσουν την ακεραιότητα των δεδομένων και τους 

προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές. Εκτός από το ότι είναι δωρεάν και open 

source, το PostgreSQL είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει προσαρμοσμένες συναρτήσεις, να ορίσει τους δικούς του τύπους 

δεδομένων, ακόμη και να γράψει κώδικα από διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού 

χωρίς να κάνει εκ νέου μεταγλώττιση της βάσης δεδομένων. 

Το PostgreSQL προσπαθεί να προσαρμοστεί με το πρότυπο SQL όπου αυτό δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή μπορεί να οδηγήσει σε κακές 

αρχιτεκτονικές αποφάσεις. Πολλές από τις δυνατότητες που απαιτούνται από το 

πρότυπο SQL υποστηρίζονται, αν και μερικές φορές με ελαφρώς διαφορετική σύνταξη ή 

συνάρτηση. Μπορούν να αναμένονται περαιτέρω κινήσεις προς τη προσαρμογή με την 

πάροδο του χρόνου. Από την έκδοση 14 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021, το 

PostgreSQL προσαρμόζεται με τουλάχιστον 170 από τις 179 υποχρεωτικές δυνατότητες 

για την προσαρμογή του πυρήνα SQL:2016. Μέχρι στιγμής καμία σχεσιακή βάση 

δεδομένων δεν πληροί τα κριτήρια συμμόρφωσης με αυτό το πρότυπο. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας προτιμήθηκε η χρήση του συγκεκριμένου 

συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανάκτηση των 

μετρήσεων από τη συσκευή μας.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ElpnoHHg&id=DC3EBCAB84180155E546BAE5A6BD621C71F45FB1&thid=OIP.ElpnoHHgQmRWITRN8I42LgHaEN&mediaurl=https%3a%2f%2fdataera.com.tr%2fwp-content%2fuploads%2f2018%2f07%2fpost_3_gorsel-1110x630.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.125a67a071e042645621344df08e362e%3frik%3dsV%252f0cRxivablug%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=630&expw=1110&q=PostgreSQL&simid=608036252556072750&FORM=IRPRST&ck=02DCBA1C7FD4D8955C7A4775E9C505E1&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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3.2.9  Wildfly 

Είναι μια δημοφιλής επιλογή για προγραμματιστές Java που θέλουν έναν ελαφρύ, 

επεκτάσιμο application server. Το WildFly [49] είναι ένας διακομιστής εφαρμογών με 

πλήρη λειτουργία Java Enterprise Edition που παρέχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες 

για την εκτέλεση μιας διαδικτυακής εφαρμογής Java. Το WildFly σχεδιάστηκε και 

συντηρείται από την Red Hat και ήταν επίσημα γνωστό ως JBoss AS. Συνολικά η WildFly 

ισχυρίζεται ότι μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης, διαχειρίζεται τους πόρους πιο 

αποτελεσματικά και εξοικονομεί χρήματα για τους χρήστες (ως πλατφόρμα ανοιχτού 

κώδικα). 

 
Εικόνα 37: Wildfly 

Πηγή: https://design.jboss.org/wildfly/ 

Το WildFly παρέχει μια Java web εφαρμογή μια επέκταση στο JVM (Java Virtual 

Machine) με ένα πλήρες περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης που θα δημιουργήσει τη σύνδεση 

της βάσης δεδομένων από το ένα άκρο του web client  στο άλλο. Όταν κάποιος σχεδιάζει 

μια εφαρμογή εντός της Java Enterprise, πρέπει να αποφασίσει για πολλούς παράγοντες 

— συμπεριλαμβανομένων των frameworks και των application servers που θα 

χρησιμοποιήσει. Οι προγραμματιστές που επιλέγουν το WildFly το κάνουν συχνά επειδή 

μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη εταιρικών εφαρμογών, εάν 

χρειαστεί. [39] 

Το WildFly υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα για πρόσβαση δεδομένων βάσει 

REST, συμπεριλαμβανομένων των JAX-RS 2 και JSON-P. Ακολουθεί μια επιθετική 

προσέγγιση στη διαχείριση της μνήμης και βασίζεται σε υποσυστήματα με δυνατότητα 

σύνδεσης που μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η γρήγορη εκκίνηση του WildFly επιτρέπει τη δοκιμαστική ανάπτυξη κώδικα 

χρησιμοποιώντας το πραγματικό περιβάλλον στο οποίο θα εκτελείται ο κώδικας. Ο 

δοκιμαστικός κώδικας είναι ξεχωριστός και απλά αναπτύσσεται δίπλα στην εφαρμογή 

όπου έχει πλήρη πρόσβαση στους πόρους του server. Μέσω του WildFly μπορέσαμε να 

αναπτύξουμε και να εκτελέσουμε ένα Web Server που μπορεί να διαχειριστεί REST 

αιτήσεις από το Browser. 

https://design.jboss.org/wildfly/
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3.2.10  Vue.js 

Το Vue [50] είναι ένα προοδευτικό framework για την δημιουργία user interfaces. Σε 

αντίθεση με μονολιθικά frameworks, το Vue έχει σχεδιαστεί από το μηδέν για να 

ενσωματώνεται σταδιακά. Η βασική βιβλιοθήκη εστιάζει μόνο στο view layer και είναι 

εύκολο να ενσωματωθεί με άλλες βιβλιοθήκες ή υπάρχον projects. Από την άλλη πλευρά, 

το Vue είναι απόλυτα ικανό να τροφοδοτεί εξελιγμένες Single-Page εφαρμογές όταν 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία και supporting libraries. 

 

Εικόνα 38: Vue.js 

Πηγή: https://tortoizthemes.com/vue-js-part6-vuejs-text-output-template-syntax/ 

 

3.2.11  JDBC 

Το Java DataBase Connectivity [51] (JDBC) API παρέχει καθολική πρόσβαση 

δεδομένων από τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Με το JDBC API, είναι διαθέσιμη η 

πρόσβαση σχεδόν σε οποιαδήποτε πηγή δεδομένων, από σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

έως υπολογιστικά φύλλα και flat αρχεία. Η τεχνολογία JDBC παρέχει επίσης μια κοινή 

βάση στην οποία μπορούν να κατασκευαστούν εργαλεία και εναλλακτικά interfaces. Το 

JDBC API αποτελείται από δύο πακέτα, το javax.sql και το java.sql. Για να χρησιμοποιηθεί 

το JDBC API με ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, χρειάζεται ένα 

πρόγραμμα οδήγησης που βασίζεται στην τεχνολογία JDBC για να μεσολαβήσει μεταξύ 

της τεχνολογίας JDBC και της βάσης δεδομένων. Όπως είναι λογικό, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε η Java ως γλώσσα ανάπτυξης για το Server κομμάτι, απαιτήθηκε και η 

χρήση του JDBC API. 

 
Εικόνα 39: JDBC 

Πηγή: https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/jdbc.html 

https://tortoizthemes.com/vue-js-part6-vuejs-text-output-template-syntax/
https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/jdbc.html
https://tortoizthemes.com/vue-js-part6-vuejs-text-output-template-syntax/
https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/jdbc.html
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3.2.12  Jax-RS 

Το JAX-RS είναι ένα API γλώσσας προγραμματισμού Java που έχει σχεδιαστεί για να 

διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική REST.  

Το JAX-RS [52] API χρησιμοποιεί σχολιασμούς στη γλώσσα προγραμματισμού Java για 

να απλοποιήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών web RESTful. Οι προγραμματιστές 

διακοσμούν αρχεία κλάσης γλώσσας προγραμματισμού Java με σχολιασμούς JAX-RS για 

να καθορίσουν τους πόρους και τις ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν σε αυτούς 

τους πόρους. Οι σχολιασμοί JAX-RS είναι σχολιασμοί χρόνου εκτέλεσης. Ένα αρχείο 

εφαρμογών Java EE που περιέχει κλάσεις πόρων JAX-RS θα έχει τους πόρους που 

διαμορφώνονται, τις βοηθητικές κλάσεις και τα artifacts που θα δημιουργούνται και το 

resource θα εκτίθεται στους clients με την ανάπτυξη του αρχείου σε έναν διακομιστή Java 

EE. Μερικοί από τους σχολιασμούς προγραμματισμού Java που ορίζονται από το JAX-RS 

είναι: @GET, @POST,@DELETE,@Path 

@GET: Η μέθοδος με σχολιασμό @GET θα χειρίζεται τα αιτήματα HTTP GET στην 

αντίστοιχη resource path. 

@POST: Η μέθοδος με σχολιασμό @POST θα χειρίζεται τα αιτήματα HTTP POST στην 

αντίστοιχη διαδρομή πόρων. 

@DELETE: Η μέθοδος με σχολιασμό @DELETE θα χειρίζεται τα αιτήματα HTTP DELETE 

στην αντίστοιχη διαδρομή πόρων. 

@Path: Ο σχολιασμός @Path χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει τη διαδρομή URI 

μιας μεθόδου. Το αλφαριθμητικό που θα ορίσουμε ως @Path πρέπει να είναι σχετικό με 

το βασικό URI. Μπορεί να καθοριστεί σε resource class ή method. 

Η χρήση των πιο πάνω annotations μας βοήθησε να γράψουμε άμεσα τον κώδικα για 

το κομμάτι που αφορά τον Server και προσέδωσε και μια σημασιολογία στην κάθε 

συνάρτηση που γράψαμε.  

 

Εικόνα 40: JAX-RS 

Πηγή: https://www.admfactory.com/jax-rs/ 

https://www.admfactory.com/jax-rs/
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3.2.13  Quasar 

Το Quasar [53] είναι ένα framework ανοιχτού κώδικα που βασίζεται στο Vue.js με 

άδεια MIT, το οποίο σας επιτρέπει στον web developer να δημιουργήσει γρήγορα 

πολλών ειδών responsive++ websites/apps: 

• SPAs (Single Page App) 

• SSR (Server-side Rendered App) (+ optional PWA client takeover) 

• PWAs (Progressive Web App) 

• BEX (Browser Extension) 

• Mobile Apps (Android, iOS, …) through Cordova or Capacitor 

• Multi-platform Desktop Apps (using Electron) 

Όταν χρησιμοποιεί ο χρήστης το Quasar, δεν θα χρειαστεί επιπλέον βαριές 

βιβλιοθήκες όπως Hammer.js, Moment.js ή Bootstrap. Καλύπτει αυτές τις ανάγκες 

εσωτερικά. 

• SSR (Server-side Rendered App) (+ προαιρετική ανάληψη πελάτη PWA) 

• PWA (Progressive Web App) 

• BEX (Επέκταση προγράμματος περιήγησης) 

• Εφαρμογές για κινητά (Android, iOS,…) μέσω Cordova ή Capacitor 

• Εφαρμογές επιφάνειας εργασίας πολλαπλών πλατφορμών (με χρήση Electron) 

Το Quasar ουσιαστικά επεκτείνει το Vue.js framework προσφέροντας επιπλέον Web 

Components και εργαλεία. Αυτά τα Components βοηθήσαν ώστε η εφαρμογή μας να 

γίνει πιο όμορφη και πιο χρηστική. 

 

 

 

Εικόνα 41: Quasar 

Πηγή: https://quasar.dev/  

https://quasar.dev/
https://quasar.dev/
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4. Δομή Εφαρμογής 

4.1 Φάση Σχεδίασης 

Σχεδιαγράμματα ροής 

 

Εικόνα 42: Use case diagram web application 

 
Εικόνα 43: Use case diagram home page 

Login 

Home 

Map 

Settings 

Logout 
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Εικόνα 44: Use case diagram of measurements 

 

Εικόνα 45: Use case diagram of device map 

Measurements 

Table 

Graph 

Choose 

Time 

Choose 

Parameter 

Choose 

Time 

Map 

Display Distance 

and Calories 

Play the 

frames 

Pause 

Restart 

Choose frame 

Choose time 
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Εικόνα 46: Use case diagram of Map page 

 

 

Εικόνα 47: Use case diagram of Settings page 

 

Διάγραμμα κλάσεων 

 
Εικόνα 48: Διάγραμμα κλάσεων 

Map Refresh 

Settings 

Thresholds 

Calories 

Insert Google API Key 
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Arduino Device και Libraries 

 
Εικόνα 49: Arduino connections with sensors 

 

Για την ανάπτυξη του Embedded κώδικα χρησιμοποιήθηκαν οι Arduino βιβλιοθήκες: 

TinyGPS++.h 

Το TinyGPS++ [54] είναι μια νέα βιβλιοθήκη Arduino για την ανάλυση δεδομένων 

NMEA (National Marine Electronics) Association που παρέχονται από μονάδες GPS. Όπως 

και η προκάτοχός της, η TinyGPS, αυτή η βιβλιοθήκη παρέχει συμπαγείς και εύχρηστες 

μεθόδους εξαγωγής θέσης, ημερομηνίας, ώρας, υψόμετρου, ταχύτητας και πορείας από 

συσκευές GPS. Ωστόσο, η διεπαφή προγραμματιστή του TinyGPS++ είναι πολύ πιο απλή 

στη χρήση από της TinyGPS και η νέα βιβλιοθήκη μπορεί να εξάγει αυθαίρετα δεδομένα 

από οποιαδήποτε από τις μυριάδες προτάσεις NMEA εκεί έξω, ακόμη και ιδιόκτητες. 

DHT.h 

Αυτή είναι μια βιβλιοθήκη για τη σειρά DHT [55] αισθητήρων 

θερμοκρασίας/υγρασίας που είναι χαμηλού κόστους. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι συμβατή 

με όλες τις αρχιτεκτονικές, για να τη χρησιμοποιήσει κανείς σε όλες τις πλακέτες Arduino. 

SoftwareSerial.h 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

66 

Το Arduino hardware έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για σειριακή επικοινωνία στις 

ακίδες 0 και 1 (η οποία επίσης πηγαίνει στον υπολογιστή μέσω της σύνδεσης USB). Η 

native σειριακή υποστήριξη πραγματοποιείται μέσω ενός τμήματος υλικού 

(ενσωματωμένου στο τσιπ) που ονομάζεται UART. Αυτό το υλικό επιτρέπει στο τσιπ 

Atmega να λαμβάνει σειριακή επικοινωνία ακόμη και όταν λειτουργεί σε άλλες εργασίες, 

εφόσον υπάρχει χώρος στη σειριακή προσωρινή μνήμη των 64 byte. Η βιβλιοθήκη 

SoftwareSerial [56] έχει αναπτυχθεί για να επιτρέπει σειριακή επικοινωνία σε άλλες 

ψηφιακές ακίδες του Arduino, χρησιμοποιώντας λογισμικό για την αναπαραγωγή της 

λειτουργικότητας (εξ ου και το όνομα "SoftwareSerial"). Είναι δυνατή η ύπαρξη 

πολλαπλών software serial θυρών με ταχύτητες έως 115200 bps. Μια παράμετρος 

επιτρέπει την ανεστραμμένη σηματοδότηση για συσκευές που απαιτούν αυτό το 

πρωτόκολλο. 

ESP8266WiFi.h 

Το ESP8266 [57] έχει να κάνει με το Wi-Fi. Εάν επιθυμεί κανείς  να συνδέσει τη νέα 

του μονάδα ESP8266 σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να ξεκινήσει την αποστολή και τη λήψη 

δεδομένων, αυτό είναι η βιβλιοθήκη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει . Η 

βιβλιοθήκη Wi-Fi για το ESP8266 έχει αναπτυχθεί με βάση το ESP8266 SDK, 

χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις ονομασίας και τη γενική φιλοσοφία λειτουργικότητας 

της βιβλιοθήκης WiFi Arduino. Με την πάροδο του χρόνου, οι λειτουργίες του Wi-Fi που 

μεταφέρθηκαν από το ESP8266 SDK στο esp8266 / Arduino ξεπέρασαν τη βιβλιοθήκη 

WiFi του Arduino. 

ESP8266HTTPClient.h 

Η βιβλιοθήκη ESP8266HTTPClient.h παρέχει μεθόδους αποστολής αιτημάτων HTTP. 

Αυτή η βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με την προηγούμενη, επέτρεψαν την επικοινωνία της 

συσκευής με τον Server μας. 

ArduinoJson.h 

Το ArduinoJson [58] αντιπροσωπεύει τον καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ της ευκολίας 

χρήσης, της αποτελεσματικότητας και της φορητότητας. Είναι εύκολο στη χρήση γιατί 

χρειάζεται μόνο μερικές γραμμές κώδικα για να λειτουργήσει σωστά σε σύγκριση με 

άλλες βιβλιοθήκες. Επιπλέον, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της C++ για να προσφέρει 

μια κομψή σύνταξη για τον χειρισμό εγγράφων JSON. Είναι αποτελεσματική γιατί έχει 

σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε μικρούς μικροελεγκτές, όπως αυτοί στις πλακέτες 

Arduino. Πράγματι, δεν προγραμματίζεται ένα ATmega328 με 2 KB RAM με τον ίδιο τρόπο 

που προγραμματίζεται ένας υπολογιστής με 32GB RAM. Τα διαφορετικά προβλήματα 

απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Λειτουργεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα: Arduino, 

φυσικά, αλλά και σε ESP8266, σε ESP32 κ.α. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 

ArduinoJson σε υπολογιστή, είτε πρόκειται για Windows, macOS ή Linux. Η δυνατότητα 
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μεταγλώττισης του ArduinoJson σε υπολογιστή επιτρέπει την εκτέλεση unit tests στον 

desktop υπολογιστή πριν από την ανάπτυξη στον μικροελεγκτή. 

4.2  Φάση Παραγωγής 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη διαδικτυακή μας εφαρμογή για τη 

διαχείριση του συστήματος IoT για τη Έξυπνη Κτηνοτροφία. 

Αρχικά σε αυτή την οθόνη εμφανίζεται το Login Page που ο χρήστης μπορεί να 

συνδεθεί στην εφαρμογή. Το User Name είναι “admin” και το Password “admin123!”. 

Αφού πληκτρολογήσει τα στοιχεία του μπορεί να πατήσει Log in για να συνδεθεί στη 

αρχική σελίδα της εφαρμογής.  

 

Εικόνα 50: Login Χρήστη 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται το Home της εφαρμογής. Στα αριστερά υπάρχει το Menu 

με το Home, Map, Settings και Logout για αποσύνδεση. Δεξιά από το Menu υπάρχει ένα 

κουμπί με τρεις οριζόντιες γραμμές η μία πάνω στην άλλη που κρύβει και ξανά εμφανίζει 

το Menu.  

Επίσης εμφανίζονται οι συσκευές arduino που έχουμε εφαρμόσει πάνω στα ζώα. Σε 

κάθε συσκευή εμφανίζεται η μοναδική τους IP και οι ενδείξεις “Temperature” 

(θερμοκρασία °C) και “Humidity” (υγρασία %) για το περιβάλλον που βρίσκεται το κάθε 

ζώο και από κάτω οι ενδείξεις “Heartbeats”(καρδιακοί παλμοί bpm) και 

“Temperature”(θερμοκρασία ζώου °C) που αφορούν το ίδιο το ζώο. Ακόμα εμφανίζονται 

οι ενδείξεις “Distance”(απόσταση m) που δείχνει την απόσταση που διένυσε το ζώο σε 

μία ημέρα και “Calories”(θερμίδες kcal) που δείχνει τις θερμίδες που έκαψε το ζώο σε 

μία ημέρα. 
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Στο κάτω μέρος κάθε συσκευής υπάρχουν τα κουμπιά “MEASUREMENTS”, “Map”, 

“Delete” και “Compare”. Το “Delete” διαγράφει τη συσκευή ενώ τα  “MEASUREMENTS”,  

“Map” και “Compare” και θα τα αναλύσουμε παρακάτω. 

 
Εικόνα 51: Home Page 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 51, που απεικονίζει την Άρχική Οθόνη της 

διαδικτυακής εφαρμογής, επιλέγουμε τις συσκευές που θέλουμε να συγκρίνουμε τα 

δεδομένα πατώντας το κουμπί Compare από την σελίδα Home.  

Αφού πατήσει ο χρήστης το Map από το Menu εμφανίζεται ο χάρτης με όλες τις 

συσκευές να φαίνονται στην οθόνη εξαρχής. 

 
Εικόνα 52: Χάρτης 

Υπάρχει και η δυνατότητα να κάνει zoom in/out σε μία συσκευή έτσι ώστε να δει που 

ακριβώς βρίσκεται το ζώο όπως βλέπουμε παρακάτω. Η εφαρμογή κάθε πέντε 

δευτερόλεπτα λαμβάνει τις νέες θέσεις των συσκευών και αν υπάρχει αλλαγή στις 
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συντεταγμένες μετακινεί τα εικονίδια που δείχνουν τις θέσεις χωρίς να αλλάζει το 

επίπεδο zoom και τη θέση του χάρτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης ή η συσκευή 

απομακρυνθεί και δεν είναι πλέον ορατή στο χάρτη, τότε μπορεί να πατήσει το κουμπί 

ανανέωσης που βρίσκεται πάνω αριστερά έτσι ώστε να είναι ορατές πάλι όλες οι 

συσκευές. 

 
Εικόνα 53: Συσκευές στον χάρτη 

Κάτω από το Map υπάρχουν τα Settings όπου υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε το 

API key της Google για να ξεκλειδώσει την πλήρη λειτουργία του χάρτη. Υπάρχουν τα 

“Thresholds” που μπορούμε να ορίσουμε τα όρια των τιμών των μετρήσεων όπως στη 

παρακάτω εικόνα. Σε περίπτωση που κάποια μέτρηση ξεφύγει από τα όρια τότε 

δημιουργείται ένα alert στη σελίδα Ηome και ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι στη μέτρηση 

που υπάρχει πρόβλημα όπως φαίνεται στη Εικόνα 52. Επίσης κάτω από το πινακάκι με 

τα Thresholds μπορούμε να ορίσουμε πόσες θερμίδες καίει το ζώο ανά μέτρο που 

διένυσε. 

 
Εικόνα 54: Settings 
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Ακόμα εμφανίζεται ένα pop up alert που μας προειδοποιεί να ελέγξουμε τις συσκευές 

μας. 

 
Εικόνα 55: Pop up alert 

Στην παρακάτω εικόνα είμαστε πάλι στη σελίδα Home. Πάνω αριστερά υπάρχει το 

κουμπί “+” που πατώντας το μπορεί ο χρήστης να προσθέσει νέα συσκευή. Στο πλαίσιο 

που θα εμφανιστεί πληκτρολογεί στο πεδίο IP την μοναδική IP που έχει η συσκευή, στο 

πεδίο Label το όνομα που θέλει να ονομάσει τη συσκευή και στο πεδίο Token το token 

της συσκευής. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία έχει την επιλογή να πατήσει “ADD” 

για να προσθέσει τη συσκευή ή “Cancel” για ακύρωση της εκχώρησης. Δίπλα υπάρχει το 

κουμπί ανανέωσης που ανανεώνει τη σελίδα με τα τελευταία δεδομένα που έχουν 

καταγραφεί. 

 
Εικόνα 56: Add device dialog box 
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Αν πατήσει ο χρήστης το κουμπί “MEASUREMENTS” που είναι πάνω στις συσκευές, 

τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Εδώ φαίνονται οι μετρήσεις της τελευταίας 

ώρας. Πάνω δεξιά υπάρχουν τα κουμπιά HOUR, DAY, WEEK, MONTH και YEAR που 

πατώντας τα μπορούμε να δούμε τις μετρήσεις της τελευταίας ώρα , ημέρας, εβδομάδας, 

μήνα και χρόνου αντίστοιχα. Κάτω από το πεδίο timestamp εμφανίζεται η ημερομηνία 

και η ώρα της καταγραφής, και στην συνέχεια η υγρασία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

οι καρδιακοί παλμοί και η θερμοκρασία σώματος. Υπάρχει η δυνατότητα αύξουσας ή 

φθίνουσας ταξινόμησης σε κάθε πεδίο.  

 
Εικόνα 57: Απεικόνιση μετρήσεων 

Επίσης υπάρχει και η επιλογή να αλλάξει τη μορφή παρουσίασης δεδομένων σε 

γράφημα. Επιλέγοντας το γράφημα μπορεί να δει ξεχωριστά τα δεδομένα. Συγκεκριμένα 

από κάτω βλέπουμε την υγρασία την τελευταία ώρα. Ακόμα με βάση τα Thresholds που 

βάλαμε δημιουργήθηκαν 2 κόκκινες γραμμές που υποδηλώνουν το όρια που θέσαμε. 

  
Εικόνα 58: Απεικόνιση μετρήσεων υγρασίας σε γράφημα 

Εδώ φαίνεται το γράφημα της θερμοκρασίας περιβάλλοντος την τελευταία ώρα.  Αν 

κάποια τιμή ξεφύγει από τα όρια τότε η καμπύλη θα κοκκινίσει σε εκείνο το σημείο όπως 

στη παρακάτω εικόνα. Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε τις μετρήσεις της τελευταίας 

ώρας, μέρας, εβδομάδας, μήνα και χρόνου. 
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Εικόνα 59: Απεικόνιση μετρήσεων θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε γράφημα (για την τελευταία ώρα) 

 
Εικόνα 60: Απεικόνιση μετρήσεων καρδιακών παλμών σε γράφημα (για την τελευταία ώρα) 

 
Εικόνα 61: Γράφημα θερμοκρασίας ζώου (για την τελευταία ώρα) 

 
Εικόνα 62: Απεικόνιση μετρήσεων υγρασίας σε γράφημα (για την τελευταία ώρα) 
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Εικόνα 63: Απεικόνιση μετρήσεων υγρασίας σε γράφημα (για την τελευταία εβδομάδα) 

 
Εικόνα 64: Απεικόνιση μετρήσεων υγρασίας σε γράφημα (για τον τελευταίο μήνα) 

 
Εικόνα 65: Απεικόνιση μετρήσεων υγρασίας σε γράφημα (για το τελευταίο έτος) 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 51, που απεικονίζει την Άρχική Οθόνη της 

διαδικτυακής εφαρμογής, επιλέγουμε τις συσκευές που θέλουμε να συγκρίνουμε τα 

δεδομένα πατώντας το κουμπί Compare από την σελίδα Home.  

 
Εικόνα 66: Απεικόνιση και σύγκριση μετρήσεων υγρασίας δύο συσκευών 
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Εικόνα 67: Απεικόνιση και σύγκριση θερμοκρασίας περιβάλλοντος δύο συσκευών 

 
Εικόνα 68: Απεικόνιση και σύγκριση καρδιακών παλμών δύο συσκευών 

 
Εικόνα 69: Απεικόνιση και σύγκριση θερμοκρασίας ζώου δύο συσκευών 

 

Πατώντας το κουμπί “MAP” που είναι πάνω στις συσκευές, τότε θα εμφανιστεί η 

παρακάτω εικόνα. Εδώ βλέπουμε στον χάρτη την τοποθεσία που βρίσκεται η συσκευή 

και έχουμε την επιλογή να δούμε την κίνηση της συσκευής στον χάρτη την τελευταία 

ώρα. Έχουμε την επιλογή να δούμε την κίνηση της συσκευής την τελευταία μέρα και 

εβδομάδα. Υπάρχει ένα πεδίο όπου μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο frame ώστε να 

δούμε την τοποθεσία του ζώου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο κέντρο υπάρχει το 

κουμπί “play” με το οποίο παρουσιάζεται η κίνηση του ζώου και αλλάζοντας την χρονική 

περίοδο από ώρα σε μέρα ή εβδομάδα, βλέπουμε την κίνηση του ζώου αντίστοιχα για 

την εκάστοτε χρονική περίοδο. Το κουμπί “pause” σταματάει την κίνηση εάν έχουμε 

πατήσει προηγουμένως το κουμπί “play”. Το κουμπί “ανανέωση” μας ξανά πάει στο 

πρώτο frame. 
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Εικόνα 70: Τοποθεσία ζώου: Συσκευή επάνω στον χάρτη 

Εδώ βλέπουμε την κίνηση του ζώου για την τελευταία μέρα καταγραφής. 

 

Εικόνα 71: Δεδομένα τοποθεσίας ζώου της τελευταίας μέρας: Κίνηση επάνω στον χάρτη 

Εδώ έχουμε επιλέξει το frame 500 για να δούμε που βρισκόταν το ζώο εκείνη τη 

χρονική στιγμή. 
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Εικόνα 72: Τοποθεσία ζώου στο frame 500 

Εδώ έχουμε επιλέξει το frame 1000 για να δούμε που βρισκόταν το ζώο εκείνη τη 

χρονική στιγμή. 

 

Εικόνα 73: Τοποθεσία ζώου στο frame 1000 

Το κάθε ζώο αφήνει και ένα trail κίτρινου χρώματος έτσι ώστε να βλέπουμε την 

ακριβή διαδρομή του όπως βλέπουμε παρακάτω. Επίσης πάνω αριστερά φαίνεται η 

απόσταση που διένυσε και οι θερμίδες που έκαψε το ζώο. 
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Εικόνα 74: Καταγραφή απόστασης και θερμίδων που έκαψε το ζώο 

Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή πατώντας το κουμπί 

Logout που βρίσκεται κάτω από τα Settings. 
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Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας προκύπτει αβίαστα το 

συμπέρασμα ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και οι εφαρμογές τους έχουν 

διευσδύσει για τα καλά στη ζωή μας, βελτιώνοντάς την όλο και περισσότερο, με την 

πάροδο του χρόνου και με την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία εφαρμογών IoT αφορά τον πρωτογενή τομέα και πιο 

συγκεκριμένα τη βελτίωση και ενίσχυση της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής με καινοτόμες 

εφαρμογές έξυπνης γεωργίας και κτηνοτροφίας. Μια από αυτές τις εφαρμογές αφορά τη 

διαρκή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, αμνοερίφια, χοίροι, πουλερικά, 

κ.ά.) που εκτρέφονται, τόσο για την παραγωγή κρέατος, όσο και για την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών, κλπ., προκειμένου να καλύψουν την ολοένα και 

αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως, επακόλουθο του εκθετικού ρυθμού αύξησης του 

πληθυσμού της γης. Η σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της 

παραγωγής, βοηθώντας τους κτηνοτρόφους να βελτιώσουν την ποιότητα εκτροφής και 

διαβίωσης του ζωικού κεφαλαίου τους και κατά συνέπεια και των παραγόμενων 

προϊόντων τους, με συστηματική παρακολούθηση (δια ζώσης, αλλά και εξ’ αποστάστεως) 

της ευρωστίας και υγείας των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος διαβίωσής τους.  

Εφαρμογές για την έξυπνη κτηνοτροφία, όπως αυτή η πειραματική εφαρμογή που 

δημιουργήσαμε για την παρακολούθηση ζώων εκτροφής (οικόσιτων ή σταβλιζόμενων), 

πιστεύουμε ότι είναι αρκετά χρήσιμες για κάποιον κτηνοτρόφο, διότι μπορεί να έχει 

διαρκή επίγνωση τόσο της γεωγραφικής τοποθεσίας που βρίσκονται τα ζώα του, όσο και 

των ζωτικών πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και του 

μικροκλίματος στο περιβάλλον διαβίωσής τους, κάτι που μπορεί να συντελέσει στη 

βελτίωση των συνθηκών εκτροφής τους και στην καλύτερη ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων τους (γάλα, κρέας, κλπ.).  

Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο που προκύπτει από την πειραματική εφαρμογή μας 

είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση και 

λειτουργία της, καθώς επίσης και το περιβάλλον διεπαφής της είναι σχετικά απλό και 

φιλικό προς τον χρήστη. 
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Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Υπάρχουν πολλές επεκτάσεις-βελτιώσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

περαιτέρω την εφαρμογή. Οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται από το είδος του 

τεχνολογικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 

εφαρμογής. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM ή UMTS ή LTE ή 5G) για την επικοινωνία και ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ των αισθητήρων του ζώου και του βασικού υποσυστήματος της 

εφαρμογής. Λόγω του μικρού όγκου των δεδομένων που καταγράφονται ανά χρονική 

στιγμή από τους αισθητήρες του ζώου, αρκεί η προσθήκη ενός GSM Shield στον 

εξοπλισμό IoT που φέρει κάθε ζώο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αδιάλειπτη αποστολή 

των μετρήσεων των αισθητήρων του ζώου μέσω αυτού του Shield.  

Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε τοποθετήσει στο υποσύστημα αισθητήρων του 

ζώου, πιο εξειδικευμένους αισθητήρες ή/και αισθητήρες μεγαλύτερης ακρίβειας, για 

έχουμε περισσότερες ζωτικές ενδείξεις για το ζώο (όπως αισθητήρες βηματομέτρησης, 

κατανάλωσης θερμίδων, κλπ.) ή/και για το περιβάλλον διαβίωσής του (όπως αισθητήρες 

μεθανίου, CO, CO2, κλπ.). Μάλιστα, θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα ειδικό κολλάρο που θα 

συμπεριλάμβανε όλο το υποσύστημα αισθητήρων του ζώου και θα τοποθετούνταν στο 

λαιμό του ζώου. 

Τα δεδομένα που καταγράφονται από τους αισθητήρες του ζώου θα μπορούσαν να 

αποθηκεύονται σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων, σε σύστημα υπολογιστικού 

νέφους (Cloud Computing).  

Θα μπορούσε να αναπτυχθεί εφαρμογή Android που θα έτρεχε σε οποιαδήποτε 

έξυπνη συσκευή (κινητό ή tablet) που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android. Σε 

αυτή τη περίπτωση το Arduino Device θα έπρεπε να εκτελεί κώδικα που θα το 

καθιστούσε ως Server που θα μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις και να στέλνει απαντήσεις με 

κάποιο αντίστοιχο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Καθώς όμως δεν είναι γνωστό αν οι πόροι 

ενός Arduino Device (κυρίως η επεξεργαστική ισχύς και η κεντρική μνήμη του) επαρκούν 

για να μπορεί να χειριστεί τον κώδικα που θα απαιτείται για μια τέτοια χρήση, θα 

μπορούσε απλώς με τη χρήση του εργαλείου Quasar, να γίνει μεταγλώττιση και χτίσιμο 

του GUI κώδικα ως μία Android εφαρμογή που θα επικοινωνεί πάλι με τον Web Server 

μας. 

Τέλος, η εφαρμογή θα μπορούσε να σχεδιαστεί ξανά έτσι ώστε να ακολουθεί την 

τεχνολογία Edge Computing και πλέον να επικοινωνεί απευθείας με τη συσκευή και όχι 

μέσω του διακομιστή Web, όπως συμβαίνει στην υφιστάμενη έκδοσή της.   
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Παράρτημα Κώδικα 

 

ESP8266WiFi.ino 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <ESP8266HTTPClient.h> 
#include <ArduinoJson.h> 
 
char serverIP[] = "192.168.1.2"; // you must put the ip of server 
void setup() 
{ 
  char ssid[] = "COSMOTE-362104"; 
  char pass[] = "5p4ursb9bbr6b4d6"; 
 
  Serial.begin(115200); 
  WiFi.begin(ssid, pass); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
  { 
    delay(500); 
  } 
} 
 
void loop() { 
  if (!Serial.available()) { 
    delay(100); 
    return; 
  } 
  String data = Serial.readStringUntil('\n'); 
  if ( data.charAt(data.length() -1) == '\r') { 
    data.remove(data.length() -1); 
  } 
  WiFiClient client; 
  HTTPClient http; 
  String url = "http://"; 
  url = url + serverIP + ":8080/husbandry/rest/dev/upload"; 
  http.begin(client, url); 
  http.addHeader("Content-Type", "application/json"); 
  int httpCode = http.POST(data); 
} 
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Arduino.ino 
#include <TinyGPS++.h> 
#include "DHT.h" 
#include <SoftwareSerial.h> 
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true 
#include <PulseSensorPlayground.h> 
 
#define DHTPIN 2 
#define DHTTYPE DHT11 
int RXPin = 8; 
int TXPin = 9; 
int tempPin = 1; 
const int PulseWire = 3; 
int Threshold = 550; 
 
int GPSBaud = 9600; 
unsigned long lastCollectTime = 0; 
char DeviceToken[] = "A145DFG45DFGFD54"; 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
// Create a TinyGPS++ object 
TinyGPSPlus gps; 
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin); 
PulseSensorPlayground pulseSensor; 
 
typedef struct { 
  float latitude; 
  float longitude; 
  float env_humidity; 
  float env_temperature; 
  int bpm; 
  float animal_temperature; 
} measurements; 
 
bool gpsData(measurements *m) 
{ 
  if (gps.location.isValid()) 
  { 
    float lat = gps.location.lat(); 
    float lng = gps.location.lng(); 
    m->latitude = lat; 
    m->longitude = lng; 
    return true; 
  } 
  else 
  { 
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    return false; 
  } 
} 
 
bool dht11(measurements *m) 
{ 
  float h = dht.readHumidity(); 
  // Read temperature as Celsius (the default) 
  float t = dht.readTemperature(); 
  if (isnan(h) || isnan(t)) { 
    return false; 
  } 
  m->env_humidity = h; 
  m->env_temperature = t; 
  return true; 
} 
 
bool getAnimalBpm(measurements *m) 
{ 
  int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute(); 
  m->bpm = myBPM; 
  return true;} 
 
bool getAnimalTemperature(measurements *m) 
{ 
  int val = analogRead(tempPin); 
  float mv = ( val/1024.0)*5000; 
  float cel = mv/10; 
  m->animal_temperature = cel; 
  return true; 
} 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
  gpsSerial.begin(GPSBaud); 
  dht.begin(); 
  pulseSensor.analogInput(PulseWire); 
  pulseSensor.setThreshold(Threshold); 
  pulseSensor.begin(); 
} 
 
void loop() { 
  unsigned long time = millis(); 
  if (time - lastCollectTime < 10000) { 
    delay(100); 
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    return; 
  } 
  measurements meas; 
  if (!dht11(&meas)) { 
    return; 
  } 
  /* i shall call getAnimalBpm and getAnimalTemperature functions*/ 
  while (gpsSerial.available() > 0) { 
    if (gps.encode(gpsSerial.read())) { 
      if (!gpsData(&meas)) { 
        return; 
      } 
    } 
  } 
  getAnimalBpm(&meas); 
  getAnimalTemperature(&meas); 
  lastCollectTime = time; 
  String data = "{ \"token\": "; 
  data = data + "\"" + DeviceToken + "\""; 
  data = data + ", \"latitude\": "; 
  data = data + String(meas.latitude,6); 
  data = data + ", \"longitude\": "; 
  data = data + String(meas.longitude,6); 
  data = data + ", \"env_humidity\": "; 
  data = data + String(meas.env_humidity,1); 
  data = data + ", \"env_temperature\": "; 
  data = data + String(meas.env_temperature,1); 
  data = data + ", \"bpm\": "; 
  data = data + meas.bpm; 
  data = data + ", \"animal_temperature\": "; 
  data = data + String(meas.animal_temperature,1); 
  data = data + " }"; 
  Serial.println(data); 
} 
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CacheFilter.java 

package org.husbandry; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.Filter; 
import javax.servlet.FilterChain; 
import javax.servlet.FilterConfig; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.ServletRequest; 
import javax.servlet.ServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
public class CacheFilter implements Filter { 
    private static final String CACHE_CONTROL_HEADER_NAME = "Cache-Control"; 
    private static final String CACHE_CONTROL_PUBLIC_VALUE = "public"; 
    private static final String CACHE_CONTROL_REVALIDATE_VALUE = "must-
revalidate"; 
    private static final String PRAGMA_HEADER_NAME = "Pragma"; 
 
    @Override 
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException { 
    } 
 
    @Override 
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse 
servletResponse, FilterChain filterChain) 
            throws IOException, ServletException { 
        HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse) 
servletResponse; 
        StringBuilder cacheControlBuilder = new 
StringBuilder(CACHE_CONTROL_PUBLIC_VALUE); 
        cacheControlBuilder.append(","); 
        cacheControlBuilder.append(CACHE_CONTROL_REVALIDATE_VALUE); 
        httpServletResponse.setHeader(CACHE_CONTROL_HEADER_NAME, 
cacheControlBuilder.toString()); 
        /* 
         * By default, some servers (e.g. Tomcat) will set headers on any SSL 
         * content to deny caching. Setting the Pragma header to null or to an 
         * empty string takes care of user-agents implementing HTTP 1.0. 
         */ 
        if (httpServletResponse.containsHeader(PRAGMA_HEADER_NAME)) { 
            httpServletResponse.setHeader(PRAGMA_HEADER_NAME, ""); 
        } 
        filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse); 
    } 
 
    @Override 
    public void destroy() { 
    } 
} 

  



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

89 

DeviceResource.java 

package org.husbandry; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.sql.Types; 
import java.time.ZonedDateTime; 
 
import javax.naming.NamingException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.sql.DataSource; 
import javax.ws.rs.Consumes; 
import javax.ws.rs.GET; 
import javax.ws.rs.POST; 
import javax.ws.rs.Path; 
import javax.ws.rs.Produces; 
import javax.ws.rs.QueryParam; 
import javax.ws.rs.core.Context; 
import javax.ws.rs.core.MediaType; 
 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.husbandry.thresholding.Thresholding; 
import org.husbandry.thresholding.Thresholds; 
import org.husbandry.thresholding.ThresholdsCrossed; 
 
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode; 
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; 
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode; 
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode; 
 
@Path("dev") 
public class DeviceResource { 
 private static final Logger LOGGER = 
Logger.getLogger(DeviceResource.class); 
  
 @POST 
 @Path("ping") 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public void ping(@Context final HttpServletRequest req, InputStream in) 
throws InvalidJsonException { 
  String ipAddress = req.getHeader("X-FORWARDED-FOR");   
  if (ipAddress == null) {   
      ipAddress = req.getRemoteAddr();   
  } 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  JsonNode rootNode; 
  try { 
   rootNode = mapper.readTree(in); 
  } catch (IOException e) { 
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   LOGGER.error("Cannot parse input as json string", e); 
   throw new InvalidJsonException(); 
  } 
  if (!rootNode.isObject()) { 
   LOGGER.error("Not expected input"); 
   throw new InvalidJsonException(); 
  } 
  ObjectNode rootObj = (ObjectNode) rootNode; 
   
  LOGGER.info("Method ping called from " + ipAddress + ". Data=" + 
rootObj.toString()); 
 } 
  
 @POST 
 @Path("upload") 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public void upload(InputStream in) throws InvalidJsonException, 
NamingException, SQLException { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  JsonNode rootNode; 
  try { 
   rootNode = mapper.readTree(in); 
  } catch (IOException e) { 
   LOGGER.error("Cannot parse input as json string", e); 
   throw new InvalidJsonException(); 
  } 
  if (!rootNode.isObject()) { 
   LOGGER.error("Not expected input"); 
   throw new InvalidJsonException(); 
  } 
  ObjectNode rootObj = (ObjectNode) rootNode; 
  JsonNode tokenNode = rootObj.path("token"); 
  if (tokenNode.isMissingNode() || tokenNode.isNull()) { 
   LOGGER.error("Token is missing"); 
   return; 
  } 
  String token = tokenNode.asText(); 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  try (Connection con = ds.getConnection(); 
    PreparedStatement stmt = con.prepareStatement( 
      "SELECT true FROM device WHERE token = 
?");) { 
   stmt.setString(1, token); 
   try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) { 
    if (!rs.next()) { 
     LOGGER.warn("Unknown token [" + token + "]"); 
     return; 
    } 
   } 
  } 
  JsonNode latitudeNode = rootObj.path("latitude"); 
  double latitude = latitudeNode.isMissingNode() || 
latitudeNode.isNull() 
    ? -999 : latitudeNode.doubleValue(); 
  JsonNode longitudeNode = rootObj.path("longitude"); 
  double longitude = longitudeNode.isMissingNode() || 
longitudeNode.isNull() 
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    ? -999 : longitudeNode.doubleValue(); 
  JsonNode env_humidityNode = rootObj.path("env_humidity"); 
  JsonNode env_temperatureNode = rootObj.path("env_temperature"); 
  JsonNode bpmNode = rootObj.path("bpm"); 
  JsonNode animal_temperatureNode = 
rootObj.path("animal_temperature");   
  try (Connection con = ds.getConnection(); 
    PreparedStatement stmt = con.prepareStatement( 
      "INSERT INTO measurements (timestamp, 
token, latitude, " 
      + "longitude, env_humidity, 
env_temperature, bpm, animal_temperature) VALUES " 
      + "(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)")) { 
   stmt.setTimestamp(1, new 
Timestamp(System.currentTimeMillis())); 
   stmt.setString(2, token); 
   if ((latitude == 0 && longitude == 0) || latitude > 90 || 
latitude < -90 || longitude > 180 || longitude < -180) { 
    stmt.setNull(3, Types.DOUBLE); 
    stmt.setNull(4, Types.DOUBLE); 
   } else { 
    stmt.setDouble(3, latitude); 
    stmt.setDouble(4, longitude); 
   } 
   if (env_humidityNode.isMissingNode() || 
env_humidityNode.isNull()) { 
    stmt.setNull(5, Types.FLOAT); 
   } else { 
    stmt.setFloat(5, env_humidityNode.floatValue()); 
   } 
   if (env_temperatureNode.isMissingNode() || 
env_temperatureNode.isNull()) { 
    stmt.setNull(6, Types.FLOAT); 
   } else { 
    stmt.setFloat(6, env_temperatureNode.floatValue()); 
   } 
   if (bpmNode.isMissingNode() || bpmNode.isNull()) { 
    stmt.setNull(7, Types.INTEGER); 
   } else { 
    stmt.setInt(7, bpmNode.asInt()); 
   } 
   if (animal_temperatureNode.isMissingNode() || 
animal_temperatureNode.isNull()) { 
    stmt.setNull(8, Types.FLOAT); 
   } else { 
    stmt.setFloat(8, 
animal_temperatureNode.floatValue()); 
   } 
   stmt.execute(); 
  } catch (Exception e) { 
   LOGGER.error("Unexpected error", e); 
  } 
 } 
  
 @GET 
 @Path("getall") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
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 public String getAll(@QueryParam("fromMap") boolean fromMap) throws 
NamingException, SQLException { 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  String sql = "SELECT a.token, ip, label, isreal, timestamp, 
latitude" 
    + ", longitude, env_humidity, env_temperature, bpm" 
    + ", animal_temperature FROM device AS a LEFT JOIN " 
    + "(SELECT * FROM measurements WHERE (token, 
timestamp) IN " 
    + "(SELECT token, max(timestamp) FROM measurements " 
    + (fromMap ? "WHERE latitude IS NOT NULL AND 
longitude IS NOT NULL " : "") 
    + "GROUP BY token))" 
    + " AS b ON (a.token=b.token) ORDER BY inet(ip)"; 
  try (Connection con = ds.getConnection(); 
    Statement stmt = con.createStatement(); 
    ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { 
   ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   ArrayNode devicesArr = responseObj.putArray("devices"); 
   while (rs.next()) { 
    ObjectNode deviceObj = devicesArr.addObject(); 
    deviceObj.put("token", rs.getString(1)); 
    deviceObj.put("ip", rs.getString(2)); 
    deviceObj.put("label", rs.getString(3)); 
    deviceObj.put("isreal", rs.getBoolean(4)); 
    Timestamp timestamp = rs.getTimestamp(5); 
    if (timestamp == null) { 
     deviceObj.put("timestamp", (Long) null); 
    } else { 
     deviceObj.put("timestamp", 
timestamp.getTime()); 
    } 
    double latiture = rs.getDouble(6); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("latitude", (Double) null); 
    } else { 
     deviceObj.put("latitude", latiture); 
    } 
    double longitude = rs.getDouble(7); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("longitude", (Double) null); 
    } else { 
     deviceObj.put("longitude", longitude); 
    } 
    Float envHumidity = rs.getFloat(8); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("envHumidity", (Float) null); 
     envHumidity = null; 
    } else { 
     deviceObj.put("envHumidity", envHumidity); 
    } 
    Float envTemperature = rs.getFloat(9); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("envTemperature", (Float) null); 
     envTemperature = null; 
    } else { 
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     deviceObj.put("envTemperature", 
envTemperature); 
    } 
    Integer bpm = rs.getInt(10); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("bpm", (Integer) null); 
     bpm = null; 
    } else { 
     deviceObj.put("bpm", bpm); 
    } 
    Float animalTemperature = rs.getFloat(11); 
    if (rs.wasNull()) { 
     deviceObj.put("animalTemperature", (Float) 
null); 
     animalTemperature = null; 
    } else { 
     deviceObj.put("animalTemperature", 
animalTemperature); 
    } 
    ThresholdsCrossed thresholdsCrossed = 
Thresholding.inst() 
      .checkThresholds(envTemperature, 
envHumidity, bpm, animalTemperature); 
    ArrayNode alarmsArr = deviceObj.putArray("alarms"); 
    if (thresholdsCrossed.isEnvTempLowLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(1); 
    } else if 
(thresholdsCrossed.isEnvTempHighLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(2); 
    } 
    if (thresholdsCrossed.isHumidityLowLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(3); 
    } else if 
(thresholdsCrossed.isHumidityHighLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(4); 
    } 
    if (thresholdsCrossed.isHeartbeatsLowLimitCrossed()) 
{ 
     alarmsArr.add(5); 
    } else if 
(thresholdsCrossed.isHeartbeatsHighLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(6); 
    } 
    if (thresholdsCrossed.isAnimalTempLowLimitCrossed()) 
{ 
     alarmsArr.add(7); 
    } else if 
(thresholdsCrossed.isAnimalTempHighLimitCrossed()) { 
     alarmsArr.add(8); 
    } 
   } 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
  
 @GET 
 @Path("getMeasurements") 
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 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String getMeasurements(@QueryParam("ip") String ipLabel, 
@QueryParam("duration") String duration, @QueryParam("graph") String graph) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  String ip = ipLabel.replace("_", "."); 
  ZonedDateTime toTime = ZonedDateTime.now(); 
  ZonedDateTime fromTime; 
  switch (duration) { 
  case "hour": 
   fromTime = toTime.minusHours(1); 
   break; 
  case "day": 
   fromTime = toTime.minusDays(1); 
   break; 
  case "week": 
   fromTime = toTime.minusWeeks(1); 
   break; 
  case "month": 
   fromTime = toTime.minusMonths(1); 
   break; 
  case "year": 
   fromTime = toTime.minusYears(1); 
   break; 
  default: 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Unknown duration value: " + 
duration); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  if (graph == null) { 
   return getMeasurements(ip, fromTime); 
  } 
  String column; 
  int type; 
  switch (graph) { 
  case "envHumidity":  
   column = "env_humidity"; 
   type = 2; 
   break; 
  case "envTemperature": 
   column = "env_temperature"; 
   type = 2; 
   break; 
  case "bpm": 
   column = "bpm"; 
   type = 1; 
   break; 
  case "animalTemperature": 
   column = "animal_temperature"; 
   type = 2; 
   break; 
  default: 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Unknown graph value: " + graph); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
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  } 
  return getGraphPoints(ip, fromTime, graph, column, type); 
 } 
  
 @GET 
 @Path("getLocations") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String getLocations(@QueryParam("ip") String ipLabel, 
@QueryParam("duration") String duration) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  String ip = ipLabel.replace("_", "."); 
  ZonedDateTime toTime = ZonedDateTime.now(); 
  ZonedDateTime fromTime; 
  switch (duration) { 
  case "hour": 
   fromTime = toTime.minusHours(1); 
   break; 
  case "day": 
   fromTime = toTime.minusDays(1); 
   break; 
  case "week": 
   fromTime = toTime.minusWeeks(1); 
   break; 
  case "month": 
   fromTime = toTime.minusMonths(1); 
   break; 
  case "year": 
   fromTime = toTime.minusYears(1); 
   break; 
  default: 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Unknown duration value: " + 
duration); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
  try (Connection con = Utils.getDataSource().getConnection()) { 
   String label = null; 
   String token = null; 
   try (PreparedStatement prepStmt = con.prepareStatement( 
     "SELECT label, token FROM device WHERE ip=?")) 
{ 
    prepStmt.setString(1, ip); 
    try (ResultSet rs = prepStmt.executeQuery()) { 
     rs.next(); 
     label = rs.getString(1); 
     token = rs.getString(2); 
    } 
   } 
   try (PreparedStatement prepStmt = con.prepareStatement( 
      "SELECT timestamp, latitude, longitude" 
      + " FROM measurements WHERE token = ?" 
      + " AND timestamp >= ?" 
      + " AND latitude IS NOT NULL" 
      + " AND longitude IS NOT NULL ORDER BY 
timestamp")) { 
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    prepStmt.setString(1, token); 
    prepStmt.setTimestamp(2, new 
Timestamp(fromTime.toInstant().toEpochMilli())); 
    try (ResultSet rs = prepStmt.executeQuery()) { 
     ArrayNode rowsArray = 
mapper.createArrayNode(); 
     while(rs.next()) { 
      ObjectNode rowObj = 
rowsArray.addObject(); 
      rowObj.put("timestamp", 
rs.getTimestamp(1).getTime()); 
      rowObj.put("latitude", 
rs.getDouble(2)); 
      rowObj.put("longitude", 
rs.getDouble(3)); 
     } 
     responseObj.put("ip", ip); 
     responseObj.put("label", label); 
     responseObj.set("pointsInTime", rowsArray); 
    } 
   }  
   responseObj.put("status", true); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (SQLException | NamingException e) { 
   LOGGER.error("Database Error", e); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Database error"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
 
 @POST 
 @Path("add") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String addDevice(InputStream in) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  JsonNode requestNode; 
  try { 
   requestNode = mapper.readTree(in); 
  } catch (IOException e1) { 
   LOGGER.error("Cannot parse input"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Cannot parse 
information"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  JsonNode ipNode = requestNode.path("ip"); 
  if (ipNode.isMissingNode() || ipNode.isNull() || 
!ipNode.isTextual()) { 
   LOGGER.error("Cannot add device: no ip"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "No valid ip"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
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  String ip = ipNode.asText(); 
  JsonNode labelNode = requestNode.path("label"); 
  if (labelNode.isMissingNode() || labelNode.isNull() || 
!labelNode.isTextual()) { 
   LOGGER.error("Cannot add device: no label"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "No label"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  String label = labelNode.asText(); 
  JsonNode tokenNode = requestNode.path("token"); 
  if (tokenNode.isMissingNode() || tokenNode.isNull() || 
!tokenNode.isTextual()) { 
   LOGGER.error("Cannot add device: no token"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "No token"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  String token = tokenNode.asText(); 
  try (Connection con = Utils.getDataSource().getConnection(); 
    PreparedStatement prepStmt = con.prepareStatement( 
      "INSERT INTO device (ip, label, token, 
isreal) VALUES" 
      + " (?, ?, ?, true)")) { 
   prepStmt.setString(1, ip); 
   prepStmt.setString(2, label); 
   prepStmt.setString(3, token); 
   prepStmt.executeUpdate(); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, true); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (SQLException e) { 
   LOGGER.error("Cannot add device", e); 
   String exceptionMessage = e.getMessage(); 
   String errorMessage = "Database Problem"; 
   if (exceptionMessage.contains("duplicate key value 
violates")) { 
    if (exceptionMessage.contains("\"device_ip_key\"")) 
{ 
     errorMessage = "IP already added"; 
    } else if 
(exceptionMessage.contains("\"device_primarykey\"")) { 
     errorMessage = "Token already added"; 
    } 
   } 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, errorMessage); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (NamingException e) { 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Server 
Problem"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
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  } 
      
 } 
 
 @POST 
 @Path("delete") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String deleteDevice(InputStream in) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  JsonNode requestNode; 
  try { 
   requestNode = mapper.readTree(in); 
  } catch (IOException e1) { 
   LOGGER.error("Cannot parse input"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Cannot parse 
information"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  JsonNode ipNode = requestNode.path("ip"); 
  if (ipNode.isMissingNode() || ipNode.isNull() || 
!ipNode.isTextual()) { 
   LOGGER.error("Cannot add device: no ip"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "No valid ip"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
  String ip = ipNode.asText(); 
  try (Connection con = Utils.getDataSource().getConnection(); 
    PreparedStatement selectTokenStmt = 
con.prepareStatement( 
      "SELECT token FROM device WHERE ip=?")) 
{ 
   selectTokenStmt.setString(1, ip); 
   String token = null; 
   try (ResultSet rs = selectTokenStmt.executeQuery()) { 
    if (rs.next()) { 
     token = rs.getString(1); 
    } 
   } 
   if (token == null) { 
    LOGGER.error("IP not found"); 
    ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
    responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
    responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Database 
Problem"); 
    return responseObj.toPrettyString(); 
   } 
   try (PreparedStatement deleteDeviceStmt = 
con.prepareStatement( 
     "DELETE FROM device WHERE token=?")) { 
    deleteDeviceStmt.setString(1, token); 
    deleteDeviceStmt.executeUpdate(); 
   } 
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   try (PreparedStatement deleteMeasStmt = 
con.prepareStatement( 
     "DELETE FROM measurements WHERE token=?")) { 
    deleteMeasStmt.setString(1, token); 
    deleteMeasStmt.executeUpdate(); 
   } 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, true); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (SQLException e) { 
   LOGGER.error("Cannot add device", e); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Database 
Problem"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (NamingException e) { 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Server 
Problem"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
      
 } 
  
 private String getMeasurements(String ip, ZonedDateTime fromTime) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
  try (Connection con = Utils.getDataSource().getConnection(); 
    PreparedStatement prepStmt = con.prepareStatement( 
      "SELECT timestamp, env_humidity, 
env_temperature, bpm, animal_temperature" 
      + " FROM measurements WHERE token IN" 
      + " (SELECT token FROM device WHERE 
ip=?)" 
      + " AND timestamp >= ?")) { 
   prepStmt.setString(1, ip); 
   prepStmt.setTimestamp(2, new 
Timestamp(fromTime.toInstant().toEpochMilli())); 
   try (ResultSet rs = prepStmt.executeQuery()) { 
    ArrayNode rowsArray = responseObj.putArray("rows"); 
    while(rs.next()) { 
     ObjectNode rowObj = rowsArray.addObject(); 
     rowObj.put("timestamp", 
rs.getTimestamp(1).getTime()); 
     float envHumitidy = rs.getFloat(2); 
     if (rs.wasNull()) { 
      rowObj.put("envHumidity", (Float) 
null); 
     } else { 
      rowObj.put("envHumidity", envHumitidy); 
     } 
     float envTemperature = rs.getFloat(3); 
     if (rs.wasNull()) { 
      rowObj.put("envTemperature", (Float) 
null); 
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     } else { 
      rowObj.put("envTemperature", 
envTemperature); 
     } 
     int bpm = rs.getInt(4); 
     if (rs.wasNull()) { 
      rowObj.put("bpm", (Integer) bpm); 
     } else { 
      rowObj.put("bpm", bpm); 
     } 
     float animalTemperature = rs.getFloat(5); 
     if (rs.wasNull()) { 
      rowObj.put("animalTemperature", (Float) 
null); 
     } else { 
      rowObj.put("animalTemperature", 
animalTemperature); 
     } 
    } 
   }  
   responseObj.put("status", true); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (SQLException | NamingException e) { 
   LOGGER.error("Database Error", e); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Database error"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
  
 private String getGraphPoints(String ip, ZonedDateTime fromTime, String 
graph 
   , String column, int columnType) { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
  try (Connection con = Utils.getDataSource().getConnection(); 
    PreparedStatement prepStmt = con.prepareStatement( 
      "SELECT timestamp, " + column 
      + " FROM measurements WHERE token IN" 
      + " (SELECT token FROM device WHERE 
ip=?)" 
      + " AND timestamp >= ? ORDER BY 
timestamp")) { 
   prepStmt.setString(1, ip); 
   prepStmt.setTimestamp(2, new 
Timestamp(fromTime.toInstant().toEpochMilli())); 
   try (ResultSet rs = prepStmt.executeQuery()) { 
    ArrayNode rowsArray = 
responseObj.putArray("points"); 
    while(rs.next()) { 
     ObjectNode rowObj = rowsArray.addObject(); 
     rowObj.put("x", rs.getTimestamp(1).getTime()); 
     if (columnType == 1) { 
      int value = rs.getInt(2); 
      if (rs.wasNull()) { 
       rowObj.put("y", (Integer) null); 
      } else { 
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       rowObj.put("y", value); 
      } 
     } else { 
      Float value = rs.getFloat(2); 
      if (rs.wasNull()) { 
       rowObj.put("y", (Float) null); 
      } else { 
       rowObj.put("y", value); 
      } 
     } 
    } 
   }  
   Thresholds thresholds = 
Thresholding.inst().getThresholds(); 
   switch (graph) { 
   case "envHumidity":  
    responseObj.put("lowLimitThreshold", 
thresholds.getHumidityLowLimit()); 
    responseObj.put("highLimitThreshold", 
thresholds.getHumidityHighLimit()); 
    break; 
   case "envTemperature": 
    responseObj.put("lowLimitThreshold", 
thresholds.getEnvTemperatureLowLimit()); 
    responseObj.put("highLimitThreshold", 
thresholds.getEnvTemperatureHighLimit()); 
    break; 
   case "bpm": 
    responseObj.put("lowLimitThreshold", 
thresholds.getHeartbeatsLowLimit()); 
    responseObj.put("highLimitThreshold", 
thresholds.getHeartbeatsHighLimit()); 
    break; 
   case "animalTemperature": 
    responseObj.put("lowLimitThreshold", 
thresholds.getAnimalTemperatureLowLimit()); 
    responseObj.put("highLimitThreshold", 
thresholds.getAnimalTemperatureHighLimit()); 
    break; 
   } 
   responseObj.put("status", true); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } catch (SQLException | NamingException e) { 
   LOGGER.error("Database Error", e); 
   responseObj.put("status", false); 
   responseObj.put("error", "Database error"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
}  

InvalidJsonException.java 

package org.husbandry; 
 
@SuppressWarnings("serial") 
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public class InvalidJsonException extends Exception { 
} 

 

SettingsResource.java 

package org.husbandry; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.sql.Types; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.Map; 
 
import javax.naming.NamingException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.sql.DataSource; 
import javax.ws.rs.Consumes; 
import javax.ws.rs.GET; 
import javax.ws.rs.POST; 
import javax.ws.rs.Path; 
import javax.ws.rs.Produces; 
import javax.ws.rs.core.Context; 
import javax.ws.rs.core.MediaType; 
 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.husbandry.thresholding.Thresholding; 
 
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode; 
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; 
import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode; 
 
@Path("settings") 
public class SettingsResource { 
 public enum SETTINGS_ATTR_NAME { 
  GOOGLE_API_KEY_ATTR_NAME("googleApiKey"), 
  ENV_TEMP_LOW_LIMIT_NAME("envTempLowLimit"), 
  ENV_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME("envTempHighLimit"), 
  HUMIDITY_LOW_LIMIT_NAME("humidityLowLimit"), 
  HUMIDITY_HIGH_LIMIT_NAME("humidityHighLimit"), 
  HEARTBEATS_LOW_LIMIT_NAME("heartbeatsLowLimit"), 
  HEARTBEATS_HIGH_LIMIT_NAME("heartbeatsHighLimit"), 
  ANIMAL_TEMP_LOW_LIMIT_NAME("animalTempLowLimit"), 
  ANIMAL_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME("animalTempHighLimit"), 
  CALORIES_NAME("calories"); 
   
  private String attrName; 
   
  private SETTINGS_ATTR_NAME(String attrName) { 
   this.attrName = attrName; 
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  } 
   
  public String getAttrName() { 
   return attrName; 
  } 
   
  public static SETTINGS_ATTR_NAME getEnumObj(String attrName) { 
   for (SETTINGS_ATTR_NAME obj: values()) { 
    if (obj.attrName.equals(attrName)) { 
     return obj; 
    } 
   } 
   return null; 
  } 
 } 
   
 private static final Logger LOGGER = 
Logger.getLogger(SettingsResource.class); 
  
 @GET 
 @Path("googleapikey") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String getGoogleApiKey() throws NamingException, SQLException { 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  String sql = "SELECT attributevalue FROM settings" 
    + " WHERE attributename='" 
    + 
SETTINGS_ATTR_NAME.GOOGLE_API_KEY_ATTR_NAME.getAttrName() + "'"; 
  try (Connection con = ds.getConnection(); 
    Statement stmt = con.createStatement(); 
    ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { 
   ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   String apiKeyValue = null; 
   if (rs.next()) { 
    apiKeyValue = rs.getString(1); 
   } 
   if (apiKeyValue == null) { 
    apiKeyValue = ""; 
   } 
  
 responseObj.put(SETTINGS_ATTR_NAME.GOOGLE_API_KEY_ATTR_NAME.getAttrName(
), apiKeyValue); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
  
 @GET 
 @Path("calories") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String getCalories() throws NamingException, SQLException { 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  String sql = "SELECT attributevalue FROM settings" 
    + " WHERE attributename='" 
    + SETTINGS_ATTR_NAME.CALORIES_NAME.getAttrName() + 
"'"; 
  try (Connection con = ds.getConnection(); 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

104 

    Statement stmt = con.createStatement(); 
    ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { 
   ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   String caloriesValue = null; 
   if (rs.next()) { 
    caloriesValue = rs.getString(1); 
   } 
   Double calories = caloriesValue != null ? 
Double.valueOf(caloriesValue) : null; 
  
 responseObj.put(SETTINGS_ATTR_NAME.CALORIES_NAME.getAttrName(), 
calories); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
 
 @GET 
 @Path("all") 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String getSettings() throws NamingException, SQLException { 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  String sql = "SELECT attributename, attributevalue FROM 
settings"; 
  try (Connection con = ds.getConnection(); 
    Statement stmt = con.createStatement(); 
    ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { 
   LinkedHashMap<SETTINGS_ATTR_NAME, String> map = new 
LinkedHashMap<>(); 
   // put null values for all settings attributes 
   for (SETTINGS_ATTR_NAME settingsAttrName : 
SETTINGS_ATTR_NAME.values()) { 
    map.put(settingsAttrName, null); 
   } 
   ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   while (rs.next()) { 
    String attrName = rs.getString(1); 
    String attrValue = rs.getString(2); 
    SETTINGS_ATTR_NAME settingsAttrName = 
SETTINGS_ATTR_NAME.getEnumObj(attrName); 
    if (settingsAttrName == null) { 
     LOGGER.error("Unknown attribute name [" + 
attrName + "]"); 
     continue; 
    } 
    map.put(settingsAttrName, attrValue); 
   } 
   for (Map.Entry<SETTINGS_ATTR_NAME, String> entry : 
map.entrySet()) { 
    String attrValue = entry.getValue(); 
    switch (entry.getKey()) { 
    case ENV_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
    case ENV_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
    case HUMIDITY_LOW_LIMIT_NAME: 
    case HUMIDITY_HIGH_LIMIT_NAME: 
    case ANIMAL_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
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    case ANIMAL_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
    case CALORIES_NAME: 
     try { 
      Double d = attrValue == null ? null : 
Double.valueOf(attrValue); 
     
 responseObj.put(entry.getKey().getAttrName(), d); 
     } catch (NumberFormatException e) { 
      LOGGER.error("Value [" + attrValue + "] 
for " 
        + 
entry.getKey().getAttrName() 
        + " should represent a 
double"); 
     } 
     break; 
    case HEARTBEATS_LOW_LIMIT_NAME: 
    case HEARTBEATS_HIGH_LIMIT_NAME: 
     try { 
      Integer i = attrValue == null ? null : 
Integer.valueOf(attrValue); 
     
 responseObj.put(entry.getKey().getAttrName(), i); 
     } catch (NumberFormatException e) { 
      LOGGER.error("Value [" + attrValue + "] 
for " 
        + 
entry.getKey().getAttrName() 
        + " should represent an 
integer"); 
     } 
     break; 
    default: 
     responseObj.put(entry.getKey().getAttrName(), 
attrValue); 
    } 
   } 
   return responseObj.toPrettyString(); 
  } 
 } 
  
 @POST 
 @Path("all") 
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public String setSettings(InputStream in) throws NamingException, 
SQLException { 
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
  JsonNode jsonNode; 
  try { 
   jsonNode = mapper.readTree(in); 
  } catch (IOException e1) { 
   LOGGER.error("Cannot parse input"); 
   ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, "Cannot parse 
information"); 
   return responseObj.toPrettyString(); 
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  } 
  DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
  String error = null; 
  try (Connection con = ds.getConnection()) { 
   HashSet<String> storedAttrs = new HashSet<>(); 
   try (Statement stmt = con.createStatement(); 
     ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT 
attributename FROM settings")) { 
    while (rs.next()) { 
     storedAttrs.add(rs.getString(1)); 
    } 
   } 
   try (PreparedStatement insertStmt = con.prepareStatement( 
     "INSERT INTO settings (attributename, 
attributevalue) " 
       + "VALUES (?, ?)"); 
     PreparedStatement updateStmt = 
con.prepareStatement( 
       "UPDATE settings SET 
attributevalue=?" 
         + " WHERE 
attributename=?")) { 
    int inserts = 0; 
    int updates = 0; 
    for (SETTINGS_ATTR_NAME settingsAttrName : 
SETTINGS_ATTR_NAME.values()) { 
     JsonNode attrNode = 
jsonNode.path(settingsAttrName.getAttrName()); 
     if (attrNode.isMissingNode()) { 
      continue; 
     } 
    
 Thresholding.inst().updateThreshold(settingsAttrName, attrNode); 
     if (attrNode.isNull()) { 
      if 
(storedAttrs.contains(settingsAttrName.getAttrName())) { 
       updateStmt.setNull(1, 
Types.VARCHAR); 
       updateStmt.setString(2, 
settingsAttrName.getAttrName()); 
       updateStmt.addBatch(); 
       ++updates; 
      } else { 
       insertStmt.setString(1, 
settingsAttrName.getAttrName()); 
       insertStmt.setNull(2, 
Types.VARCHAR); 
       insertStmt.addBatch(); 
       ++inserts; 
      } 
      continue; 
     } 
     String stringValue = null; 
     switch (settingsAttrName) { 
     case ENV_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
     case ENV_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
     case HUMIDITY_LOW_LIMIT_NAME: 
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     case HUMIDITY_HIGH_LIMIT_NAME: 
     case ANIMAL_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
     case ANIMAL_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
     case CALORIES_NAME: 
      double d = attrNode.asDouble(); 
      stringValue = Double.toString(d); 
      break; 
     case HEARTBEATS_LOW_LIMIT_NAME: 
     case HEARTBEATS_HIGH_LIMIT_NAME: 
      int i = attrNode.asInt(); 
      stringValue = Integer.toString(i); 
      break; 
     case GOOGLE_API_KEY_ATTR_NAME: 
      stringValue = attrNode.asText(); 
     } 
     if 
(storedAttrs.contains(settingsAttrName.getAttrName())) { 
      updateStmt.setString(1, stringValue); 
      updateStmt.setString(2, 
settingsAttrName.getAttrName()); 
      updateStmt.addBatch(); 
      ++updates; 
     } else { 
      insertStmt.setString(1, 
settingsAttrName.getAttrName()); 
      insertStmt.setString(2, stringValue); 
      insertStmt.addBatch(); 
      ++inserts; 
     } 
    } 
    if (inserts > 0) { 
     insertStmt.executeBatch(); 
    } 
    if (updates > 0) { 
     updateStmt.executeBatch(); 
    } 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   LOGGER.error("Cannot save value", e); 
   error = "Cannot save value"; 
  } 
  ObjectNode responseObj = mapper.createObjectNode(); 
  if (error != null) { 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, false); 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.ERROR_NAME, error); 
  } else { 
   responseObj.put(Utils.JsonKeys.STATUS_NAME, true); 
  } 
  return responseObj.toPrettyString(); 
 } 
  
 @GET 
    @Path("logout") 
    public void logout(@Context HttpServletRequest req) { 
        req.getSession().invalidate(); 
    } 
} 
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ThresholdInitializer.java 

package org.husbandry; 
 
import java.lang.management.ManagementFactory; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import javax.management.InstanceNotFoundException; 
import javax.management.MBeanException; 
import javax.management.MBeanServer; 
import javax.management.MalformedObjectNameException; 
import javax.management.ObjectName; 
import javax.management.ReflectionException; 
import javax.naming.NamingException; 
import javax.servlet.ServletContextEvent; 
import javax.servlet.ServletContextListener; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.log4j.Logger; 
import org.husbandry.thresholding.Thresholding; 
import org.husbandry.thresholding.Thresholds; 
 
 
public class ThresholdInitializer implements ServletContextListener { 
 private static Logger LOGGER = 
Logger.getLogger(ThresholdInitializer.class); 
  
 @Override 
 public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) { 
  try { 
   DataSource ds = Utils.getDataSource(); 
   String sql = "SELECT attributename, attributevalue from 
settings"; 
   try (Connection con = ds.getConnection(); 
     Statement stmt = con.createStatement(); 
     ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) { 
    Thresholds thresholds = new Thresholds(); 
    while (rs.next()) { 
     String attributeName = rs.getString(1); 
     SettingsResource.SETTINGS_ATTR_NAME 
settingsEnum = 
      
 SettingsResource.SETTINGS_ATTR_NAME.getEnumObj(attributeName); 
     if (settingsEnum == null) { 
      continue; 
     } 
     if 
(SettingsResource.SETTINGS_ATTR_NAME.GOOGLE_API_KEY_ATTR_NAME 
       .equals(settingsEnum) || 
SettingsResource.SETTINGS_ATTR_NAME 
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 .CALORIES_NAME.equals(settingsEnum)) { 
      continue; 
     } 
     String attributeValue = rs.getString(2); 
     if (attributeValue == null) { 
      continue; 
     } 
     switch (settingsEnum) { 
     case ENV_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setEnvTemperatureLowLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case ENV_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setEnvTemperatureHighLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case HUMIDITY_LOW_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setHumidityLowLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case HUMIDITY_HIGH_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setHumidityHighLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case HEARTBEATS_LOW_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setHeartbeatsLowLimit(Integer.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case HEARTBEATS_HIGH_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setHeartbeatsHighLimit(Integer.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case ANIMAL_TEMP_LOW_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setAnimalTemperatureLowLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     case ANIMAL_TEMP_HIGH_LIMIT_NAME: 
     
 thresholds.setAnimalTemperatureHighLimit(Float.valueOf(attributeValue)); 
      break; 
     default: 
      continue; 
     } 
    } 
    Thresholding.inst().setThresholds(thresholds); 
   } 
  } catch (SQLException | NamingException e) { 
   LOGGER.fatal("Cannot initialize thresholds", e); 
         MBeanServer server = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer(); 
         ObjectName name; 
         try { 
             name = new ObjectName("jboss.as:management-root=server"); 
             server.invoke(name, "shutdown", null, null); 
         } catch (MalformedObjectNameException | 
InstanceNotFoundException | ReflectionException | MBeanException e1) { 
             LOGGER.fatal("Cannot stop server", e1); 
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             System.exit(1); 
         } 
  } 
 } 
} 

 

Utils.java 

package org.husbandry; 
 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.naming.NamingException; 
import javax.sql.DataSource; 
 
public class Utils { 
 public interface JsonKeys { 
  String STATUS_NAME = "status"; 
  String ERROR_NAME = "error"; 
 } 
 
 public static DataSource getDataSource() throws NamingException { 
  InitialContext ctx = new InitialContext(); 
  return (DataSource) 
ctx.lookup("java:jboss/datasources/husbandryDS"); 
 } 
} 
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DeviceCard.vue 

<template> 
    <q-card class="device-card"> 
        <q-card-section> 
            <div class="text-h6">{{ device.label }}</div> 
            <div class="text-subtitle1">{{ device.ip }}</div> 
        </q-card-section> 
        <q-separator inset /> 
        <q-card-section> 
            <div class="text-subtitle1 bg-secondary text-white" style="text-
align: center;">Environment</div> 
            <div class="property"> 
                <div class="text-body1">Temperature: {{ envTemperature 
}}</div> 
                <div v-if="envTemperatureAlarm" class="alarm-button"></div> 
            </div> 
            <div class="property"> 
                <div class="text-body1">Humidity: {{ envHumidity }}</div> 
                <div v-if="humidityAlarm" class="alarm-button"></div> 
            </div> 
        </q-card-section> 
        <q-separator inset /> 
        <q-card-section> 
            <div class="text-subtitle1 bg-secondary text-white" style="text-
align: center;">Animal</div> 
            <div class="property"> 
                <div class="text-body1">Heartbeats: {{ bpm }}</div> 
                <div v-if="heartbeatsAlarm" class="alarm-button"></div> 
            </div> 
            <div class="property"> 
                <div class="text-body1">Temperature: {{ animalTemperature 
}}</div> 
                <div v-if="animalTemperatureAlarm" class="alarm-button"></div> 
            </div> 
        </q-card-section> 
        <q-separator inset /> 
        <q-card-section> 
            <div class="text-caption" style="text-align: right">Updated: {{ 
timestampStr }}</div> 
        </q-card-section> 
        <q-separator inset /> 
        <q-card-actions align="center"> 
            <q-btn @click="go2measurements" color="primary" 
:disable="!device.isreal">Measurements</q-btn> 
            <q-btn :to="{ name: 'DeviceInfo', params: { ip: ip_url, type: 
'map' }}" color="primary" :disable="!device.isreal">Map</q-btn> 
        </q-card-actions> 
        <q-card-actions align="center"> 
            <div> 
            <q-toggle v-model="compareToggle" color="green" keep-color 
label="Compare" left-label :disable="!device.isreal" @click="onClickCompare"/> 
            </div> 
            <q-btn color="primary" @click="confirm = true">Delete</q-btn> 
        </q-card-actions> 
    </q-card> 
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    <q-dialog v-model="confirm" persistent> 
      <q-card> 
        <q-card-section class="row items-center"> 
          <q-avatar icon="delete" color="primary" text-color="white"></q-
avatar> 
          <span class="q-ml-sm">Do you really want to delete device with ip {{ 
device.ip }}?</span> 
        </q-card-section> 
 
        <q-card-actions align="right"> 
          <q-btn flat label="Yes" color="primary" v-close-popup 
@click="deleteDevice"></q-btn> 
          <q-btn flat label="No" color="primary" v-close-popup></q-btn> 
        </q-card-actions> 
      </q-card> 
    </q-dialog> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, computed } from 'vue' 
import { millisToString } from '../composables/useUtils.js' 
import { useRouter } from 'vue-router'; 
 
export default { 
    props: ['device'], 
    emits: ['deviceDeleted', 'add2Compare'], 
    setup(props, { emit }) { 
        const router = useRouter() 
        const ip_url = computed(() =>  
            props.device.ip.replaceAll('.', '_') 
        ) 
        const envTemperature = computed(() => props.device.envTemperature === 
null 
                ? 'Unknown' : props.device.envTemperature + '\xB0C') 
        const envTemperatureAlarm = computed(() => 
props.device.alarms.includes(1) || props.device.alarms.includes(2)) 
        const envHumidity = computed(() => props.device.envHumidity === null 
                ? 'Unknown' : props.device.envHumidity + '%') 
        const humidityAlarm = computed(() => props.device.alarms.includes(3) 
|| props.device.alarms.includes(4)) 
        const bpm = computed(() => props.device.bpm === null 
                ? 'Unknown' : props.device.bpm + 'bpm') 
        const heartbeatsAlarm = computed(() => props.device.alarms.includes(5) 
|| props.device.alarms.includes(6)) 
        const animalTemperature = computed(() => 
props.device.animalTemperature === null 
                ? 'Unknown' : props.device.animalTemperature + '\xB0C') 
        const animalTemperatureAlarm = computed(() => 
props.device.alarms.includes(7) || props.device.alarms.includes(8)) 
        const timestampStr = computed(() => 
millisToString(props.device.timestamp)) 
        const deleteDevice = () => { 
            const requestData = { 
                ip: props.device.ip 
            } 
            const jsonString = JSON.stringify(requestData) 
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            const headers = new Headers(); 
            headers.append('Content-Type', 'application/json') 
            headers.append('Content-Length', jsonString.length.toString()) 
            fetch('rest/dev/delete', { 
                method: 'POST', 
                headers: headers, 
                body: jsonString 
            }).then(res => res.json()) 
            .then(responseData => { 
                if (!responseData.status) { 
                    console.log(responseData.error) 
                    return 
                } 
                emit('deviceDeleted', props.device.ip) 
            }) 
        } 
        const compareToggle = ref(false) 
        const onClickCompare = () => { 
            emit('add2Compare', props.device.ip, props.device.label, 
compareToggle.value) 
        } 
        const confirm = ref(false) 
        const go2measurements = () => { 
            router.push( { name: "DeviceInfo", params: { ip: ip_url.value, 
type: 'measurements', label: props.device.label }}) 
        } 
        return { ip_url, envTemperature, envTemperatureAlarm, envHumidity, 
humidityAlarm, 
            bpm, heartbeatsAlarm, animalTemperature, animalTemperatureAlarm, 
timestampStr, deleteDevice, 
            compareToggle, onClickCompare, confirm, go2measurements } 
    } 
} 
</script> 
 
<style lang="css" scoped> 
.device-card { 
    width: 250px 
} 
.property { 
    display: flex; 
    justify-content: space-between; 
    align-items: center 
} 
.alarm-button { 
    display: normal; 
    margin-left: 20px; 
    height: 1rem; 
    width: 1rem; 
    border-radius: 4rem; 
    background-color: red; 
    animation-name: alarm-button; 
    animation-duration: 2s; 
    animation-iteration-count: infinite; 
} 
 
@keyframes alarm-button { 
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    0%   { background-color: red; } 
    50%  { background-color: white; } 
    100%  { background-color: red; } 
} 
</style> 

  



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

115 

DeviceCardList.vue 

<template> 
    <div class="row q-gutter-xl q-pa-md"> 
        <div v-for="device in devices" :key="device.token"> 
            <DeviceCard :device="device"  @deviceDeleted="removeDevice" 
                @add2Compare="(ip, label, shouldAdd) => $emit('add2Compare', 
ip, label, shouldAdd)"/> 
        </div> 
    </div> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, watch } from 'vue' 
import DeviceCard from './DeviceCard.vue' 
 
export default { 
    props: ['devices'], 
    components: { DeviceCard }, 
    setup(props) { 
        const removeDevice = ip => { 
            for( var i = 0; i < props.devices.length; i++){  
                if ( props.devices[i].ip === ip) {  
                    props.devices.splice(i, 1); 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        return { removeDevice } 
    } 
} 
</script> 
 
<style> 
 

</style>   



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

116 

DeviceLocationHistory.vue 

<template> 
    <q-page class="flex"> 
        <div ref="mapDiv" style="width: 100%; min-height: 85vh" /> 
        <div ref="durationButtonDiv" class="q-pa-sm" style="margin: 2px"> 
            <q-btn-toggle 
                class="bg-white" 
                v-model="durationValue" 
                toggle-color="primary" 
                :options="[ 
                    { label: 'Hour', value: 'hour' }, 
                    { label: 'Day', value: 'day' }, 
                    { label: 'Week', value: 'week' }, 
                    { label: 'Month', value: 'month' }, 
                    { label: 'Year', value: 'year' } 
                ]" 
                @update:model-value="durationButtonUpdated" 
            /> 
        </div> 
        <div ref="playButtonDiv" class="q-pa-sm" style="margin: 2px"> 
            <q-btn-toggle 
                class="bg-white" 
                v-model="playButtonValue" 
                toggle-color="primary" 
                :disable="playButtonDivDisabled" 
                :options="[ 
                    { value: 'play', slot: 'one' }, 
                    { value: 'pause', slot: 'two' }, 
                    { value: 'replay', slot: 'three' }, 
                ]" 
                @update:model-value="playButtonUpdated" 
            > 
                <template v-slot:one> 
                    <div class="row items-center no-wrap"> 
                        <q-icon right name="play_arrow"></q-icon> 
                    </div> 
                </template> 
 
                <template v-slot:two> 
                    <div class="row items-center no-wrap"> 
                        <q-icon right name="pause"></q-icon> 
                    </div> 
                </template> 
 
                <template v-slot:three> 
                    <div class="row items-center no-wrap"> 
                        <q-icon right name="replay"></q-icon> 
                    </div> 
                </template> 
            </q-btn-toggle> 
        </div> 
        <div id="goToFrameDivID" ref="goToFrameDiv"> 
            <q-input ref="goToFrameInput" borderless v-model="goToFrameValue" 
placeholder="Go to frame" 
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                @update:model-value="goToFrameUpdated" 
:disable="disableGoToFrameDiv"/> 
        </div> 
    </q-page> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted } from 'vue' 
import getGoogleMapsRootObject from '../composables/useGoogleMaps' 
import { millisToString } from '../composables/useUtils' 
 
export default { 
    props: ['ip'], 
    setup(props) { 
        const mapDiv = ref(null) 
        const durationButtonDiv = ref(null) 
        const durationValue = ref('hour') 
        const playButtonDiv = ref(null) 
        const playButtonDivDisabled = ref(false) 
        const goToFrameDiv = ref(null) 
        const goToFrameInput = ref(null) 
        const mapOptions = { 
            mapTypeId: 'satellite', 
        } 
        let marker = null 
        let map = null 
        let points = [] 
        const playButtonValue = ref(null) 
        let noLocationDiv = null 
        let noLocationText = null 
        let infoDiv = null 
        let infoText = null 
        let timestampDiv = null 
        let timestampText = null 
        let caloriesPerMeter = null 
        let polylines = []; 
        const fetchFromServer = (duration) => { 
            fetch( 
                'rest/settings/calories') 
                .then((res) => res.json()) 
                .then((data) => { 
                    caloriesPerMeter = data.calories 
                    fetchLocations(duration) 
                }) 
         } 
        const fetchLocations = (duration) => { 
            fetch( 
                'rest/dev/getLocations?ip=' + 
                    props.ip + 
                    '&duration=' + 
                    durationValue.value 
            ) 
                .then((res) => res.json()) 
                .then((data) => { 
                    if (marker) { 
                        marker.setMap(null) 
                        marker = null 
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                    } 
                    points.splice(0, points.length) 
                    resetPolylines() 
                    updateInfo(true) 
                    let bounds = new google.maps.LatLngBounds() 
                    let firstPoint = null 
                    let firstTimestamp = null 
                    data.pointsInTime.forEach((pointInTime) => { 
                        const point = new google.maps.LatLng({ 
                            lat: pointInTime.latitude, 
                            lng: pointInTime.longitude, 
                        }) 
                        points.push({ timestamp: pointInTime.timestamp, loc: 
point }) 
                        if (!firstPoint) { 
                            firstPoint = point 
                            firstTimestamp = pointInTime.timestamp 
                        } 
                        bounds.extend(point) 
                    }) 
                    map.fitBounds(bounds) 
                    if (!firstPoint) { 
                        // nodata 
                        noLocationDiv.style.display = '' 
                        infoDiv.style.display = 'none' 
                        playButtonDivDisabled.value = true 
                        timestampDiv.style.display = 'none' 
                        goToFrameDiv.value.style.display = 'none' 
                        return 
                    } 
                    playFrame = 1 
                    playButtonDivDisabled.value = false 
                    timestampText.innerHTML =  '<span class="title">' + 
millisToString(firstTimestamp) 
                            + ' - Frame ' + playFrame + ' from ' + 
points.length + '</span>' 
                    noLocationDiv.style.display = 'none' 
                    infoDiv.style.display = '' 
                    timestampDiv.style.display = '' 
                    goToFrameDiv.value.style.display = '' 
                    marker = new google.maps.Marker({ 
                        position: firstPoint, 
                        map, 
                        icon: { 
                            url: 'icons/marker.png', 
                            labelOrigin: new google.maps.Point(10, -10), 
                        }, 
                        label: { 
                            text: data.label + ' - ' + data.ip, 
                            color: '#E8EF00', 
                            fontWeight: 'bold', 
                            fontSize: '1.2rem', 
                        }, 
                        title: data.label, 
                    }) 
                }) 
        } 
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        var intervalId = null 
        var playFrame = null 
        const goToFrameValue = ref(null) 
        var oldGoToFrameValue = null 
        const disableGoToFrameDiv = ref(false) 
        const setPlay = frame => { 
            playButtonValue.value = null 
            disableGoToFrameDiv.value = false 
            if (intervalId) { 
                clearInterval(intervalId) 
                intervalId = null 
            } 
            if (points.length > frame) { 
                playFrame = frame 
                if (marker) { 
                    marker.setPosition(points[playFrame - 1].loc) 
                } 
                timestampText.innerHTML = '<span class="title">' 
                    + millisToString(points[playFrame].timestamp) 
                    + ' - Frame ' + (playFrame) + ' from ' + points.length + 
'</span>' 
            } 
        } 
        const playButtonUpdated = () => { 
            if (playButtonValue.value === 'play') { 
                if (polylines.length == 0) { 
                    createPolyline() 
                } 
                disableGoToFrameDiv.value = true 
                goToFrameValue.value = null 
                intervalId = setInterval(() => { 
                    if (playFrame === points.length) { 
                        setPlay(playFrame); 
                        return; 
                    } 
                    marker.setPosition(points[playFrame].loc) 
                    if (playFrame > 1 && 
                        (points[playFrame].timestamp - points[playFrame - 
1].timestamp) > 3600000) { 
                            createPolyline() 
                        } 
                    let path = polylines[polylines.length - 1].getPath() 
                    path.push(points[playFrame].loc) 
                    updateInfo(false) 
                    timestampText.innerHTML = '<span class="title">' 
                        + millisToString(points[playFrame].timestamp) 
                        + ' - Frame ' + (++playFrame) + ' from ' + 
points.length + '</span>' 
                }, 100) 
            } else if (playButtonValue.value === 'pause') { 
                clearInterval(intervalId) 
                disableGoToFrameDiv.value = false 
            } else if (playButtonValue.value === 'replay') { 
                resetPolylines() 
                updateInfo(true) 
                setPlay(1); 
            } 
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        } 
        const durationButtonUpdated = () => { 
            setPlay(1) 
            fetchLocations(durationValue.value) 
        } 
        const goToFrameUpdated = () => { 
            if (goToFrameValue.value && !goToFrameValue.value.startsWith('-') 
&& !isNaN(goToFrameValue.value)) { 
                if (!goToFrameValue.value.includes('.')) { 
                    let number = Number.parseInt(goToFrameValue.value) 
                    if (number > 0 && number <= points.length) { 
                        oldGoToFrameValue = goToFrameValue.value 
                        resetPolylines() 
                        updateInfo(true) 
                        setPlay(number) 
                        return; 
                    } 
                } 
            } 
            goToFrameDiv.value.focus() 
            goToFrameValue.value = oldGoToFrameValue 
            goToFrameInput.value.focus() 
            return 
        } 
        onMounted(() => { 
            getGoogleMapsRootObject().then((google) => { 
                map = new google.maps.Map(mapDiv.value, mapOptions) 
                noLocationDiv = document.createElement('div') 
                const noLocationUI = document.createElement('div') 
                noLocationUI.className += 'no_location_box' 
                noLocationUI.title = 'Unknown location' 
                noLocationDiv.appendChild(noLocationUI) 
                noLocationText = document.createElement('div') 
                noLocationText.className += 'no_location_inner_box' 
                noLocationText.innerHTML = 
                    '<span class="title">No locations</span>' + 
                    '<div class="content">Try another time period</div>' 
                noLocationUI.appendChild(noLocationText) 
 
                infoDiv = document.createElement('div') 
                const infoUI = document.createElement('div') 
                infoUI.className += 'info_box' 
                infoUI.title = 'Information' 
                infoDiv.appendChild(infoUI) 
                infoText = document.createElement('div') 
                infoText.className += 'info_inner_box' 
                infoText.innerHTML = 
                    '<div class="content">Distance: 0m</div>' + 
                    '<div class="content">Calories: 0</div>' 
                infoUI.appendChild(infoText) 
                timestampDiv = document.createElement('div') 
                const timestampUI = document.createElement('div') 
                timestampUI.className += 'timestamp_box' 
                timestampUI.title = 'Timestamp' 
                timestampDiv.appendChild(timestampUI) 
                timestampText = document.createElement('div') 
                timestampText.className += 'timestamp_inner_box' 
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                timestampUI.appendChild(timestampText) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.LEFT_TOP].push( 
                    noLocationDiv 
                ) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.LEFT_TOP].push( 
                    infoDiv 
                ) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push( 
                    durationButtonDiv.value 
                ) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push( 
                    goToFrameDiv.value 
                ) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push( 
                    timestampDiv 
                ) 
                map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT].push( 
                    playButtonDiv.value 
                ) 
                fetchFromServer(durationValue.value) 
            }) 
        }) 
        const resetPolylines = () => { 
            polylines.forEach((polyline, index, array) => 
polyline.setMap(null)) 
            polylines.splice(0, polylines.length) 
        } 
        const createPolyline = () => { 
            // create a polyline 
            let polyline = new google.maps.Polyline({ 
                strokeColor: "#E8EF00", 
                strokeOpacity: 1.0, 
                strokeWeight: 2 
            }) 
            polyline.setMap(map) 
            polylines.push(polyline) 
        } 
        const updateInfo = (reset) => { 
            let distance = 0 
            let calories = 0 
            if (!reset) { 
                polylines.forEach((polyline, index, array) => { 
                    distance += 
google.maps.geometry.spherical.computeLength(polyline.getPath()) 
                }) 
                if (caloriesPerMeter != null) { 
                    calories = distance * caloriesPerMeter 
                } 
            } 
            infoText.innerHTML = 
                    '<div class="content">Distance: ' + distance.toFixed(1) + 
' m</span>' + 
                    '<div class="content">Calories: ' + calories.toFixed(0) + 
' kcal</div>' 
        } 
        return { 
            mapDiv, 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

122 

            durationButtonDiv, 
            durationValue, 
            durationButtonUpdated, 
            playButtonDiv, 
            playButtonValue, 
            playButtonUpdated, 
            playButtonDivDisabled, 
            goToFrameDiv, 
            goToFrameInput, 
            goToFrameValue, 
            goToFrameUpdated, 
            disableGoToFrameDiv 
        } 
    }, 
} 
</script> 
 
<style> 
.no_location_box, .info_box { 
    background-color: #fff; 
    border: 2px solid #fff; 
    border-radius: 3px; 
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3); 
    margin-top: 8px; 
    margin-bottom: 22px; 
    margin-left: 10px; 
    text-align: left; 
} 
 
.no_location_inner_box, .info_inner_box { 
    color: rgb(25, 25, 25); 
    font-family: Roboto, Arial, sans-serif; 
    padding-left: 5px; 
    padding-right: 5px; 
} 
 
.no_location_inner_box .title { 
    font-size: 16px; 
    font-weight: bold; 
    line-height: 26px; 
} 
.no_location_inner_box .content, .info_inner_box .content { 
    font-size: 14px; 
    max-height: 150px; 
    overflow-y: auto; 
} 
 
.info_inner_box .content { 
    font-size: 1.5rem; 
} 
 
.timestamp_box { 
    background-color: #fff; 
    border: 2px solid #fff; 
    border-radius: 3px; 
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3); 
    margin-top: 10px; 
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    margin-bottom: 22px; 
    margin-left: 10px; 
    text-align: left; 
} 
 
.timestamp_inner_box { 
    color: rgb(25, 25, 25); 
    font-family: Roboto, Arial, sans-serif; 
    padding-left: 5px; 
    padding-right: 5px; 
    padding-top: 7px; 
    padding-bottom: 6px; 
    font-size: 16px; 
} 
 
#goToFrameDivID { 
    margin-top: 10px; 
    margin-left: 10px; 
    border-radius: 4px; 
    border: 1px solid white; 
    background-color: white; 
    padding: 2px; 
    width: 102px; 
} 
#goToFrameDivID .q-field__control { 
    height: 30px; 
} 
 
#goToFrameDivID .q-field__control input { 
    padding: 0 5px; 
    font-family: Roboto, Arial, sans-serif; 
    font-size: 16px; 
    text-align: right; 
} 
</style>  

DeviceLocationPoints.vue 

<template> 
 
</template> 
 
<script> 
export default { 
 
} 
</script> 
 
<style> 
 
</style> 

DeviceMeasurements.vue 

<template> 
    <div class="q-pa-md q-gutter-sm row bg-secondary"> 
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        <q-select :disable="compare" class="col-2 bg-white" filled v-
model="reportType" :options="reportTypeOptions" @update:model-
value="updateReportType"></q-select> 
        <q-select :disable="reportType === 'Table'" :class="{ 'col-2':true, 
'bg-grey-4': reportType === 'Table', 'bg-white': reportType !== 'Table'}" 
            filled v-model="graphType" :options="graphTypeOptions" 
@update:model-value="graphTypeChanged"></q-select> 
        <q-space /> 
        <q-btn-toggle 
                v-model="duration" 
                class="bg-white" 
                toggle-color="primary" 
                :options="[ 
                    { label: 'Hour', value: 'hour' }, 
                    { label: 'Day', value: 'day' }, 
                    { label: 'Week', value: 'week' }, 
                    { label: 'Month', value: 'month' }, 
                    { label: 'Year', value: 'year' } 
                ]" 
                @update:model-value="durationChanged" 
        /> 
    </div> 
    <div v-if="reportType === 'Table'"> 
        <MeasurementsOnTable ref="childTable" :ip="ip" :duration="duration" /> 
    </div> 
    <div v-if="reportType === 'Graph'"> 
        <MeasurementsOnGraph ref="childGraph" :ip="ip" :label="label" 
:duration="duration" :graph="graphType.value"/> 
    </div> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted } from 'vue' 
import MeasurementsOnTable from './MeasurementsOnTable.vue' 
import MeasurementsOnGraph from './MeasurementsOnGraph.vue' 
 
export default { 
    props: [ 'ip', 'label' ], 
    components: { MeasurementsOnTable, MeasurementsOnGraph }, 
    setup(props) { 
        const ip = ref(props.ip) 
        const graphTypeOptionsValue = [ 
            { label: 'Env Humidity', value: 'envHumidity' } 
            , { label: 'Env Temperature', value: 'envTemperature' } 
            , { label: 'Heartbeats', value: 'bpm' } 
            , { label: 'Animal Temperature', value: 'animalTemperature' } 
        ] 
        let oldGraphType = null 
        const compare = ref(typeof ip.value === 'object') 
        const reportType = ref(!compare.value ? 'Table' : 'Graph') 
        const reportTypeOptions = ref([ 'Table', 'Graph']) 
        const graphType = ref(null) 
        const graphTypeOptions = ref(null) 
        const duration = ref('hour') 
        const childTable = ref(null) 
        const childGraph = ref(null) 
        const updateReportType = newValue => { 
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            if (newValue === 'Graph') { 
                graphType.value = oldGraphType ? oldGraphType : { label: 'Env 
Humidity', value: 'envHumidity' } 
                graphTypeOptions.value = graphTypeOptionsValue 
            } else { 
                oldGraphType = graphType.value 
                graphType.value = null 
                graphTypeOptions.value = null 
            } 
        } 
        if (compare.value) { 
            updateReportType('Graph') 
        } 
        const durationChanged = () => { 
            if (childTable.value) { 
                childTable.value.parametersChanged(duration.value) 
            } 
            if (childGraph.value) { 
                childGraph.value.parametersChanged(duration.value, 
graphType.value.value) 
            } 
        } 
        const graphTypeChanged = () => { 
            if (childGraph.value) { 
                childGraph.value.parametersChanged(duration.value, 
graphType.value.value) 
            } 
        } 
        return { ip, compare, reportType, reportTypeOptions, graphType, 
graphTypeOptions, duration 
            , childTable, childGraph, updateReportType, durationChanged, 
graphTypeChanged } 
    } 
} 
</script> 
 
<style> 
 
</style>  

MeasurementsOnGraph.vue 

<template> 
    <figure class="highcharts-figure"> 
            <div id="container"></div> 
        </figure> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted } from 'vue' 
import Highcharts from 'highcharts' 
import Boost from 'highcharts/modules/boost' 
 
Boost(Highcharts) 
 
export default { 
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    props: [ 'ip', 'label', 'duration', 'graph' ], 
    setup(props) { 
        let chart = null; 
        let colors = ["#7cb5ec", "#434348", "#90ed7d", "#f7a35c", "#8085e9", 
"#eb89f5", "#e4d354", "#2b908f", "#f45b5b", "#91e8e1"] 
        onMounted(() => { 
            Highcharts.setOptions({ colors: colors }) 
            chart = Highcharts.chart('container', { 
                chart: { 
                    zoomType: 'x' 
                }, 
                title: { 
                    text: 'Measurements' 
                }, 
                tooltip: { 
                    valueDecimals: 1 
                }, 
                xAxis: { 
                    type: 'datetime' 
                }, 
                yAxis: { 
                    title: { 
                        text: null 
                    } 
                }, 
                time: { 
                 useUTC: false 
                }, 
                legend: { 
                 enabled: true 
                } 
            }); 
            loadData(props.ip, props.label, props.duration, props.graph) 
        }) 
        const loading = ref(false) 
        const showErrorInFetch = ref(false) 
        const fetchError = ref(null) 
        const parametersChanged = (duration, graph) => { 
            loadData(props.ip, props.label, duration, graph) 
        } 
        function showError(error) { 
            fetchError.value = error 
            showErrorInFetch.value = true 
        } 
        function loadData(ip, label, duration, graph) { 
            switch (graph) { 
                case 'envHumidity': 
                    chart.setTitle({ text: 'Environmental Humidity' }) 
                    chart.yAxis[0].setTitle({ text: '%',  rotation: 0}) 
                    break; 
                case 'envTemperature': 
                    chart.setTitle({ text: 'Environmental Temperature' }) 
                    chart.yAxis[0].setTitle({ text: '\xB0C',  rotation: 0}) 
                    break; 
                case 'animalTemperature': 
                    chart.setTitle({ text: 'Animal Temperature' }) 
                    chart.yAxis[0].setTitle({ text: '\xB0C',  rotation: 0}) 
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                    break; 
                case 'bpm': 
                    chart.setTitle({ text: 'Heartbeats' }) 
                    chart.yAxis[0].setTitle({ text: 'bpm',  rotation: 0}) 
                    break; 
            } 
  
            loading.value = true 
            const plotGraph = (ip, label, duration, graph, seriesNum) => { 
                fetch('rest/dev/getMeasurements?ip=' + ip + '&duration=' + 
duration + '&graph=' + graph) 
                    .then(res => { 
                        if (res.status != 200) { 
                            showError(res.statusText) 
                            loading.value = false; 
                            return; 
                        } 
                    res.json() 
                        .then(jsonObject => { 
                            loading.value = false; 
                            let data = [] 
                            let minVal = null 
                            let maxVal = null 
                            jsonObject.points.forEach(point => { 
                                data.push([ point.x, point.y ]) 
                                if (minVal == null || minVal > point.y) { 
                                    minVal = point.y 
                                } 
                                if (maxVal == null || maxVal < point.y) { 
                                    maxVal = point.y 
                                } 
                            }) 
                            chart.series[seriesNum].name = label + ' - ' + ip 
                            chart.series[seriesNum].setData(data) 
                            chart.yAxis[0].removePlotLine('lowLimitThreshold') 
                            
chart.yAxis[0].removePlotLine('highLimitThreshold') 
                            if (jsonObject.lowLimitThreshold != null) { 
                                chart.yAxis[0].addPlotLine({ 
                                    value: jsonObject.lowLimitThreshold, 
                                    color: 'red', 
                                    width: 2, 
                                    id: 'lowLimitThreshold', 
                                    dashStyle: 'ShortDash' 
                                }) 
                            } 
                            if (jsonObject.highLimitThreshold != null) { 
                                chart.yAxis[0].addPlotLine({ 
                                    value: jsonObject.highLimitThreshold, 
                                    color: 'red', 
                                    width: 2, 
                                    id: 'highLimitThreshold', 
                                    dashStyle: 'ShortDash' 
                                }) 
                            } 
                            let minExtreme = null 
                            let maxExtreme = null 
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                            if (jsonObject.lowLimitThreshold != null && minVal 
!= null) { 
                                minExtreme = jsonObject.lowLimitThreshold < 
minVal ? jsonObject.lowLimitThreshold : minVal 
                                minExtreme -= minExtreme * 0.05 
                            } 
                            if (jsonObject.highLimitThreshold != null && 
maxVal != null) { 
                                maxExtreme = jsonObject.highLimitThreshold > 
maxVal ? jsonObject.highLimitThreshold : maxVal 
                                maxExtreme += maxExtreme * 0.05 
                            } 
                            if (jsonObject.lowLimitThreshold != null && 
jsonObject.highLimitThreshold != null) { 
                                chart.series[seriesNum].update({ 
                                    zones: [{ 
                                        value: jsonObject.lowLimitThreshold, 
                                        color: 'red' 
                                    }, { 
                                        value: jsonObject.highLimitThreshold, 
                                        color: colors[seriesNum % 
colors.length] 
                                    }, { 
                                        color: 'red' 
                                    }] 
                                }) 
                            } else if (jsonObject.lowLimitThreshold != null) { 
                                chart.series[seriesNum].update({ 
                                    zones: [{ 
                                        value: jsonObject.lowLimitThreshold, 
                                        color: 'red' 
                                    }] 
                                }) 
                            } else if (jsonObject.highLimitThreshold != null) 
{ 
                                chart.series[seriesNum].update({ 
                                    zones: [{ 
                                        value: jsonObject.highLimitThreshold, 
                                        color: colors[seriesNum % 
colors.length] 
                                    }, { 
                                        color: 'red' 
                                    }] 
                                }) 
                            } else { 
                                chart.series[seriesNum].update({ 
                                    zones: null 
                                }) 
                            } 
                            chart.yAxis[0].setExtremes(minExtreme, maxExtreme) 
                            chart.redraw() 
                    }) 
                }).catch(error => { 
                    showError(error) 
                }) 
            } 
            let ips = typeof ip === 'object' ? [...ip] : [ ip ] 
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            let labels = typeof label === 'object' ? [...label] : [ label ] 
            if (chart.series.length === 0) { 
                for (let i = 0; i < ips.length; ++i) { 
                    chart.addSeries({ name: labels[i] + ' - ' + 
ips[i].replaceAll('_', '.'), data: [], lineWidth: 0.5 }) 
                } 
            } 
            for (let i = 0; i < ips.length; ++i) { 
                plotGraph(ips[i], labels[i], duration, graph, i) 
            } 
        } 
              
        return { loading, showErrorInFetch, fetchError, parametersChanged } 
    } 
} 
</script> 
 
<style scoped> 
.highcharts-data-table table { 
 font-family: Verdana, sans-serif; 
 border-collapse: collapse; 
 border: 1px solid #EBEBEB; 
 margin: 10px auto; 
 text-align: center; 
 width: 100%; 
 max-width: 500px; 
} 
.highcharts-data-table caption { 
    padding: 1em 0; 
    font-size: 1.2em; 
    color: #555; 
} 
.highcharts-data-table th { 
 font-weight: 600; 
    padding: 0.5em; 
} 
.highcharts-data-table td, .highcharts-data-table th, .highcharts-data-table 
caption { 
    padding: 0.5em; 
} 
.highcharts-data-table thead tr, .highcharts-data-table tr:nth-child(even) { 
    background: #f8f8f8; 
} 
.highcharts-data-table tr:hover { 
    background: #f1f7ff; 
} 
</style> 

MeasurementsOnTable.vue 

<template> 
  <div class="q-pa-md"> 
        <q-table 
                title="Measurements" 
                :rows="rows" 
                :columns="columns" 
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                row-key="timestamp" 
                :loading="loading" 
                :pagination="{ sortBy: 'timestamp', descending: true, 
rowsPerPage: 10 }"> 
            <template v-slot:loading> 
                <q-inner-loading showing color="primary" /> 
            </template> 
        </q-table> 
    </div> 
 
    <q-dialog v-model="showErrorInFetch"> 
      <q-card> 
        <q-card-section> 
          <div class="text-h6">Error during fetch</div> 
        </q-card-section> 
 
        <q-card-section class="q-pt-none">{{ fetchError }} 
           
        </q-card-section> 
 
        <q-card-actions align="right"> 
          <q-btn flat label="OK" color="primary" v-close-popup /> 
        </q-card-actions> 
      </q-card> 
    </q-dialog> 
 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted } from 'vue' 
import { millisToString } from '../composables/useUtils.js' 
 
export default { 
    props: [ 'ip', 'duration' ], 
    setup(props) { 
        const columns = [{ 
                name: 'timestamp', 
                required: true, 
                label: 'Timestamp', 
                align: 'left', 
                field: 'timestamp', 
                sortable: true, 
                format: (value, row) => millisToString(value) 
            }, { 
                name: 'envHumidity', 
                align: 'right', 
                label: 'Env Humidity (%)', 
                field: 'envHumidity', 
                sortable: true, 
                format: (value, row) => value != null ? value.toFixed(1) : 
value 
            }, { 
                name: 'envTemperature', 
                align: 'right', 
                label: 'Env Temperature \xB0C', 
                field: 'envTemperature', 
                sortable: true, 
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                format: (value, row) => value != null ? value.toFixed(1) : 
value 
            }, { 
                name: 'bpm', 
                align: 'right', 
                label: 'Heartbeat (bpm)', 
                field: 'bpm', 
                sortable: true 
            }, { 
                name: 'animalTemperate', 
                align: 'right', 
                label: 'Animal Temperature \xB0C', 
                field: 'animalTemperature', 
                sortable: true, 
                format: (value, row) => value != null ? value.toFixed(1) : 
value 
            }] 
        const rows = ref([]) 
        const loading = ref(false) 
        const showErrorInFetch = ref(false) 
        const fetchError = ref(null) 
        const parametersChanged = duration => { 
            loadData(props.ip, duration) 
        } 
        function showError(error) { 
            fetchError.value = error 
            showErrorInFetch.value = true 
        } 
        function loadData(ip, duration) { 
            loading.value = true 
            fetch('rest/dev/getMeasurements?ip=' + props.ip + '&duration=' + 
duration) 
                .then(res => { 
                    if (res.status != 200) { 
                        showError(res.statusText) 
                        loading.value = false; 
                        return; 
                    } 
                    res.json() 
                        .then(jsonObject => { 
                            rows.value = jsonObject.rows 
                            loading.value = false; 
                    }) 
                }).catch(error => { 
                    showError(error) 
                }) 
        } 
        onMounted(() => { 
             loadData(props.ip, props.duration) 
        }) 
        return { columns, rows, loading, parametersChanged, showErrorInFetch, 
fetchError } 
    } 
} 
</script> 
 
<style> 
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</style>   
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useGoogleMaps.js 

import { ref } from 'vue' 
import { Loader } from '@googlemaps/js-api-loader' 
 
const GOOGLE_API_KEY = 'AIzaSyBiYO-XHWGWHXPrDpdJfhotixKxhcZTOEg' 
let  google = null; 
 
const getGoogleMapsRootObject = async () => { 
    if (google) { 
        return google 
    } 
    const fetchResponse = await fetch('rest/settings/googleapikey') 
    const jsonResponse = await fetchResponse.json() 
    const loader = new Loader({ apiKey: jsonResponse.googleApiKey, libraries: 
['geometry'] }) 
    google = await loader.load() 
    return google 
} 
 
export default getGoogleMapsRootObject  

useUtils.js 

const millisToString = millis => { 
    if (millis === null) { 
        return 'Unknown' 
    } 
    const date = new Date(millis); 
    let day = date.getDate(); 
    let month = date.getMonth() + 1; 
    let year = date.getFullYear(); 
    let hours = date.getHours(); 
    let minutes = date.getMinutes(); 
    let seconds = date.getSeconds(); 
    return (day < 10 ? '0' : '') + day + '/' 
            + (month < 10 ? '0' : '') + month + '/' 
            + year + ' ' 
            + (hours < 10 ? '0' : '') + hours + ':' 
            + (minutes < 10 ? '0' : '') + minutes + ':' 
            + (seconds < 10 ? '0' : '') + seconds; 
} 
 

export { millisToString }   
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MainLayout.vue 

<template> 
    <q-layout view="lHh lpR fFf"> 
        <q-header bordered class="bg-primary text-white"> 
            <q-toolbar> 
                <q-btn dense flat round icon="menu" @click="toggleLeftDrawer" 
/> 
 
                <q-toolbar-title>Livestock Monitoring App</q-toolbar-title> 
            </q-toolbar> 
             
        </q-header> 
 
        <q-drawer 
            :width="250" 
            show-if-above 
            v-model="leftDrawerOpen" 
            side="left" 
            bordered 
        > 
            <!-- drawer content --> 
            <q-icon 
                name="inventory" 
                class="q-pa-md" 
                size="2rem" 
                color="primary" 
            /> 
 
            <q-list> 
                <q-item to="/" clickable v-ripple exact> 
                    <q-item-section avatar> 
                        <q-icon name="home" /> 
                    </q-item-section> 
 
                    <q-item-section class="text-h6">Home</q-item-section> 
                </q-item> 
 
                <q-item to="/map" clickable v-ripple exact> 
                    <q-item-section avatar> 
                        <q-icon name="public" /> 
                    </q-item-section> 
 
                    <q-item-section class="text-h6">Map</q-item-section> 
                </q-item> 
 
                <q-item to="/settings" clickable v-ripple exact> 
                    <q-item-section avatar> 
                        <q-icon name="settings" /> 
                    </q-item-section> 
 
                    <q-item-section class="text-h6">Settings</q-item-section> 
                </q-item> 
 
                <q-item clickable v-ripple exact @click="logout"> 
                    <q-item-section avatar> 
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                        <q-icon name="logout" /> 
                    </q-item-section> 
 
                    <q-item-section class="text-h6">Logout</q-item-section> 
                </q-item> 
            </q-list> 
        </q-drawer> 
 
        <q-page-container> 
            <router-view /> 
        </q-page-container> 
    </q-layout> 
</template> 
 
<script> 
import { ref } from "vue"; 
import { useRouter } from 'vue-router' 
 
export default { 
    setup() { 
        const leftDrawerOpen = ref(false); 
        const router = useRouter() 
        const logout = () => { 
            fetch('rest/settings/logout') 
                .then(res => router.push({ name: 'Home' }).then(() => 
window.location.reload())) 
        } 
        return { 
            leftDrawerOpen, 
            toggleLeftDrawer() { 
                leftDrawerOpen.value = !leftDrawerOpen.value; 
            }, 
            logout 
        }; 
    }, 
}; 

</script>   
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DeviceInfo.vue 

<template> 
    <div v-if="type === 'measurements'"> 
        <DeviceMeasurements :ip="ip" :label="label"/> 
    </div> 
    <div v-if="type === 'map'"> 
        <DeviceLocationHistory :ip="ip"/> 
    </div> 
</template> 
 
<script> 
import { ref } from 'vue' 
import DeviceMeasurements from '../components/DeviceMeasurements.vue' 
import DeviceLocationHistory from '../components/DeviceLocationHistory.vue' 
 
export default { 
    props: [ 'ip', 'type', 'label' ], 
    components: { DeviceMeasurements, DeviceLocationHistory }, 
    setup(props) { 
        const ip = ref(props.ip) 
        const type = ref(props.type) 
        return { ip, type } 
    } 
} 
</script> 
 
<style> 
 

</style>   
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Error404.vue 

<template> 
  <div class="fullscreen bg-blue text-white text-center q-pa-md flex flex-
center"> 
    <div> 
      <div style="font-size: 30vh"> 
        404 
      </div> 
 
      <div class="text-h2" style="opacity:.4"> 
        Oops. Nothing here... 
      </div> 
 
      <q-btn 
        class="q-mt-xl" 
        color="white" 
        text-color="blue" 
        unelevated 
        to="/" 
        label="Go Home" 
        no-caps 
      /> 
    </div> 
  </div> 
</template> 
 
<script> 
import { defineComponent } from 'vue' 
 
export default defineComponent({ 
  name: 'Error404' 
}) 
</script> 
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Home.vue 

<template> 
        <div class="q-pa-md q-gutter-sm row bg-secondary"> 
            <q-btn round color="primary" icon="add" @click="addCalled"/> 
            <q-btn round color="primary" icon="refresh" 
@click="refreshCalled"/> 
            <q-btn rounded color="primary" @click="compare" label="Compare" 
:disable="disableCompareButton"/> 
        </div> 
        <div style="overflow-y: auto"> 
            <div v-if="devices"> 
                <DeviceCardList :devices="devices" 
@add2Compare="add2CompareList"/> 
            </div> 
        </div> 
 
        <q-dialog v-model="showAddDeviceDialog" persistent> 
            <q-card> 
                <q-card-section> 
                    <div class="text-h6">Add a new device</div> 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-section class="q-pt-none"> 
                    <div class="q-gutter-y-md column" style="width: 250px"> 
                        <q-input ref="ipAddInput" v-model="ipAddValue" 
label="IP *" stack-label lazy-rules :rules="checkIP" /> 
                        <q-input ref="labelAddInput" v-model="labelAddValue" 
label="Label *" stack-label 
                                :rules="[ val => (val && val.length > 0) || 
'Required' ]" /> 
                        <q-input ref="tokenAddInput" v-model="tokenAddValue" 
label="Token *" stack-label 
                                :rules="[ val => (val && val.length > 0) || 
'Required' ]" /> 
                    </div> 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-actions align="right" class="text-primary"> 
                    <q-btn flat label="Add" @click="addDevice" /> 
                    <q-btn flat label="Cancel" v-close-popup /> 
                </q-card-actions> 
            </q-card> 
        </q-dialog> 
 
        <q-dialog v-model="showAlertDialog" persistent> 
            <q-card> 
                <q-card-section> 
                    <div class="text-h6">New alarm(s) detected</div> 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-section class="q-pt-none"> 
                    Please check devices 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-actions align="right" class="text-primary"> 
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                    <q-btn flat label="OK" @click="alertDialogClosed" v-close-
popup /> 
                </q-card-actions> 
            </q-card> 
        </q-dialog> 
 
        <q-dialog v-model="showErrorInAdd"> 
            <q-card> 
                <q-card-section> 
                <div class="text-h6">Cannot add device</div> 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-section class="q-pt-none">{{ addError }} 
                 
                </q-card-section> 
 
                <q-card-actions align="right"> 
                <q-btn flat label="OK" color="primary" v-close-popup /> 
                </q-card-actions> 
            </q-card> 
        </q-dialog> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted, onUnmounted } from 'vue'; 
import { useRouter } from 'vue-router'; 
import DeviceCardList from '../components/DeviceCardList.vue' 
 
export default { 
    name: 'Home', 
    components: { DeviceCardList }, 
    setup() { 
        const alarmMap = new Map() 
        const showAlertDialog = ref(false) 
        var isIp = require('is-ip') 
        const router = useRouter() 
        var autoRefreshInterval = null 
        const devices = ref(null) 
        const showAddDeviceDialog = ref(false) 
        const fetchAllDevices = () => { 
            fetch('rest/dev/getall?fromMap=false') 
                .then(res => res.json()) 
                .then(data => { 
                    devices.value = data.devices 
                    devices.value.forEach(device => { 
                        if (device.alarms.length == 0) { 
                            alarmMap.delete(device.token) 
                        } else { 
                            if (!alarmMap.has(device.token)) { 
                                alarmMap.set(device.token, device.alarms) 
                                showAlertDialog.value = true 
                            } else { 
                                let list = alarmMap.get(device.token) 
                                device.alarms.forEach(alarm => { 
                                    if (!list.includes(alarm)) { 
                                        showAlertDialog.value = true 
                                    } 
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                                }) 
                                alarmMap.set(device.token, device.alarms) 
                            } 
                        } 
                    }) 
                    if (!autoRefreshInterval) { 
                        autoRefreshInterval = setInterval(() => 
fetchAllDevices(), 5000) 
                    } 
                }) 
        } 
        onMounted(() => { 
            fetchAllDevices() 
        }); 
        onUnmounted(() => { 
            if (autoRefreshInterval) { 
                clearInterval(autoRefreshInterval) 
                autoRefreshInterval = null 
            } 
        }); 
        const addCalled = () => { 
            ipAddValue.value = '' 
            labelAddValue.value = '' 
            tokenAddValue.value = '' 
            showAddDeviceDialog.value = true 
        } 
        const ipAddInput = ref() 
        const ipAddValue = ref('') 
        const labelAddInput = ref() 
        const labelAddValue = ref('') 
        const tokenAddInput = ref() 
        const tokenAddValue = ref('') 
 
        const showErrorInAdd = ref(false) 
        const addError = ref('') 
        const addDevice = () => { 
            if (!ipAddInput.value.validate() 
                    || !labelAddInput.value.validate() 
                    || !tokenAddInput.value.validate()) { 
                return 
            } 
            const requestData = { 
                ip: ipAddValue.value, 
                label: labelAddValue.value, 
                token: tokenAddValue.value 
            } 
            const jsonString = JSON.stringify(requestData) 
            const headers = new Headers(); 
            headers.append('Content-Type', 'application/json') 
            headers.append('Content-Length', jsonString.length.toString()) 
            fetch('rest/dev/add', { 
                method: 'POST', 
                headers: headers, 
                body: jsonString 
            }).then(res => res.json()) 
            .then(responseData => { 
                if (!responseData.status) { 
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                    addError.value = responseData.error 
                    showErrorInAdd.value = true 
                } else { 
                    showAddDeviceDialog.value = false 
                    devices.value.push({ 
                        ip: ipAddValue.value, 
                        label: labelAddValue.value, 
                        token: tokenAddValue.value, 
                        timestamp: null, 
                        envHumidity: null, 
                        envTemperature: null, 
                        bpm: null, 
                        animalTemperature: null 
                    }) 
                } 
            }) 
        } 
        const refreshCalled = () => { 
            fetchAllDevices() 
        } 
        const checkIP = [ 
            val => isIp(val) || 'Invalid IP' 
        ] 
        const compareMap = new Map() 
        const disableCompareButton = ref(true) 
        const compare = () => { 
            let ips = [] 
            let labels = [] 
            compareMap.forEach((label, ip) => { 
                ips.push(ip) 
                labels.push(label) 
            }) 
            router.push( { name: "Compare", params: { ip: ips, label: labels, 
type: 'measurements' }}) 
        } 
        const add2CompareList = (ip, label, shouldAdd) => { 
            if (shouldAdd) { 
                compareMap.set(ip, label) 
            } else { 
                compareMap.delete(ip) 
            } 
            disableCompareButton.value = compareMap.size < 2 
        } 
        const alertDialogClosed = () => { 
            showAlertDialog.value = false 
        } 
        return { devices, addCalled, showAddDeviceDialog, ipAddInput, 
ipAddValue, labelAddInput, labelAddValue 
                , tokenAddInput, tokenAddValue, addDevice, checkIP, 
showErrorInAdd, addError, refreshCalled 
                , compare, add2CompareList, disableCompareButton, 
showAlertDialog, alertDialogClosed }; 
    }, 
}; 
</script> 
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Map.vue 

<template> 
    <q-page class="flex"> 
        <div ref="mapDiv" style="width: 100%; min-height: 85vh" /> 
    </q-page> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted, onUnmounted } from 'vue' 
import getGoogleMapsRootObject from '../composables/useGoogleMaps' 
 
export default { 
    setup() { 
        const google = getGoogleMapsRootObject() 
        const mapDiv = ref(null) 
        var autoRefreshInterval = null 
        const mapOptions = { 
            mapTypeId: 'satellite' 
        } 
        const devicesWithNoLocation = []; 
        onMounted(() => { 
            getGoogleMapsRootObject().then(google => { 
                const map = new google.maps.Map(mapDiv.value, mapOptions) 
                const refreshClicked = () => { 
                    fetchMarkers(false, false) 
                } 
                const noLocationDiv = document.createElement('div') 
                const noLocationlUI = document.createElement('div') 
                noLocationlUI.className += 'no_location_box' 
                noLocationlUI.title = 'Unknown location' 
                noLocationDiv.appendChild(noLocationlUI) 
                const noLocationText = document.createElement('div') 
                noLocationText.className += 'no_location_inner_box'         
                noLocationlUI.appendChild(noLocationText) 
                
map.controls[google.maps.ControlPosition.LEFT_TOP].push(noLocationDiv) 
                const refreshDiv = document.createElement('div') 
                const refreshUI = document.createElement('div') 
                refreshDiv.appendChild(refreshUI) 
                const refreshButton = document.createElement('div') 
                refreshButton.className += 'map_refresh_button' 
                refreshButton.innerHTML = '<span class="material-
icons">refresh</span>' 
                refreshButton.onclick = refreshClicked 
                refreshUI.appendChild(refreshButton) 
                
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT].push(refreshDiv) 
                const markerMap = new Map(); 
                const infoMap = new Map(); 
                const fetchMarkers = (firstFetch, autoRefresh) => { 
                    fetch('rest/dev/getall?fromMap=true') 
                        .then(res => res.json()) 
                        .then(data => { 
                            const oldIPsForDeletion = new Set(); 
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                            markerMap.forEach((value, key) => 
oldIPsForDeletion.add(key)) 
                            devicesWithNoLocation.splice(0, 
devicesWithNoLocation.length) 
                            let applyNewBounds = firstFetch; 
                            firstFetch = false 
                            let bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
                            data.devices.forEach(device => { 
                                if (!device.latitude || !device.longitude) { 
                                    devicesWithNoLocation.push(device.ip) 
                                    return 
                                } 
                                const point = new google.maps.LatLng({ lat: 
device.latitude, lng: device.longitude }) 
                                let marker = markerMap.get(device.ip) 
                                if (!marker) { 
                                    marker = new google.maps.Marker({ 
                                        position: point, 
                                        map, 
                                        icon: { 
                                            url: 'icons/marker.png', 
                                            labelOrigin: new 
google.maps.Point(10, -10) 
                                        }, 
                                        label: { 
                                            text: device.label + ' - ' + 
device.ip, 
                                            color: '#E8EF00', 
                                            fontWeight: 'bold', 
                                            fontSize: '1.2rem', 
                                        }, 
                                        title: device.label 
                                    }); 
                                    markerMap.set(device.ip, marker) 
                                    const infoWindow = new 
google.maps.InfoWindow({ 
                                        content: '' 
                                    }); 
                                    marker.addListener("click", () => { 
                                        infoWindow.open({ 
                                            anchor: marker, 
                                            map, 
                                            shouldFocus: false 
                                        }) 
                                    }) 
                                    infoMap.set(device.ip, infoWindow) 
                                } else { 
                                    marker.setPosition(point) 
                                    oldIPsForDeletion.delete(device.ip) 
                                } 
                                if (!autoRefresh && !applyNewBounds) { 
                                    applyNewBounds = 
!map.getBounds().contains(marker.getPosition()) 
                                } 
                                const envTemperature = device.envTemperature 
=== null ? 'Uknown' 
                                        : device.envTemperature + '&#x2103;' 
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                                const envHumidity = device.envHumidity === 
null ? 'Uknown' 
                                        : device.envHumidity + '%' 
                                const bpm = device.bpm === null ? 'Unknown' 
                                        : device.bpm + "bpm" 
                                const animalTemperature = 
device.animalTemperature === null ? 'Uknown' 
                                        : device.animalTemperature + 
'&#x2103;' 
                                const contentString = '<div style="padding-
top: 4px">' 
                                    + '<div class="text-h6">' + device.label + 
'</div>' 
                                    + '<div>' 
                                    + '<div>Environment</div>' 
                                    + '<div>Temperature: ' + envTemperature + 
'</div>' 
                                    + '<div>Humidity: ' + envHumidity + 
'</div>' 
                                    + '<hr>' 
                                    + '<div>Animal</div>' 
                                    + '<div>Heartbeat: ' + bpm + '</div>' 
                                    + '<div>Temperature: ' + animalTemperature 
+ '</div>' 
                                    + '</div>' 
                                    + '</div>' 
                                let infoWindow = infoMap.get(device.ip) 
                                infoWindow.setContent(contentString) 
                                bounds.extend(point); 
                            }) 
                            if (applyNewBounds) { 
                                map.fitBounds(bounds); 
                            } 
                            if (!autoRefreshInterval) { 
                               autoRefreshInterval = setInterval(() => 
fetchMarkers(false, true), 5000) 
                            }        
                            if (!firstFetch) { 
                                oldIPsForDeletion.forEach(ip => { 
                                    let markerForDeletion = markerMap.get(ip) 
                                    if (markerForDeletion) { 
                                        markerMap.delete(ip) 
                                        markerForDeletion.setMap(null); 
                                    } 
                                    infoMap.delete(ip) 
                                }) 
                            } 
                            if (devicesWithNoLocation.length === 0) { 
                                noLocationDiv.style.display = 'none' 
                                return 
                            } 
                            noLocationDiv.style.display = '' 
                            let noLocationStr = '<div class="content">' 
                            let firstTime = true 
                            devicesWithNoLocation.forEach(element => { 
                                if (firstTime) { 
                                    firstTime = false 
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                                } else { 
                                    noLocationStr += '<br>' 
                                } 
                                noLocationStr += element 
                            }); 
                            noLocationStr += '</div>' 
                            noLocationText.innerHTML = '<span 
class="title">Unknown location</span>' 
                                    + noLocationStr 
                        }) 
                } 
                fetchMarkers(true, false) 
            }) 
        }); 
        onUnmounted(() => { 
            if (autoRefreshInterval) { 
                clearInterval(autoRefreshInterval) 
                autoRefreshInterval = null 
            } 
        }); 
        return { mapDiv } 
    } 
}; 
</script> 
 
<style> 
@keyframes gradient { 
  0% { 
    background: radial-gradient(circle at center, rgba( 0, 0 , 0, 0 ) 0%, #fff 
0%, #fff 100%); 
  } 
  25% { 
    background: radial-gradient(circle at center, rgba( 50, 50, 50, 0.3 ) 24%, 
#fff 25%, #fff 100%); 
  } 
  50% { 
    background: radial-gradient(circle at center, rgba( 100, 100, 100, 0.5 ) 
49%, #fff 50%, #fff 100%); 
  } 
  75% { 
    background: radial-gradient(circle at center, rgba( 150, 150, 150, 0.8 ) 
74%, #fff 75%, #fff 100%); 
  } 
  100% { 
    color: #fff; 
    background: radial-gradient(circle at center, #aaa 99%, #fff 100%, #fff 
100%); 
  } 
} 
 
.map_refresh_button { 
    margin-top: 10px; 
    font-size: 24px; 
    background-color: #fff; 
    border: none; 
    padding: 4px 6px 6px 6px; 
    cursor: pointer; 
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} 
 
.map_refresh_button:hover { 
    background-color: #ddd; 
} 
 
.map_refresh_button:active { 
    animation: gradient 100ms; 
  background: #ddd; 
  color: #fff; 
} 
 
.no_location_box { 
    background-color: #fff; 
    border: 2px solid #fff; 
    border-radius: 3px; 
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.3); 
    margin-top: 8px; 
    margin-bottom: 22px; 
    margin-left: 10px; 
    text-align: left; 
} 
 
.no_location_inner_box { 
    color: rgb(25, 25, 25); 
    font-family: Roboto,Arial,sans-serif; 
    padding-left: 5px; 
    padding-right: 5px; 
} 
 
.no_location_inner_box .title { 
    font-size: 16px; 
    font-weight: bold; 
    line-height: 26px; 
} 
.no_location_inner_box .content { 
    font-size: 14px; 
    max-height: 150px; 
    overflow-y: auto; 
} 

</style>   
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Settings.vue 

<template> 
    <q-page> 
        <div class="q-pa-md" style="max-width: 500px"> 
            <q-card flat bordered> 
                <q-toolbar> 
                    <div class="threshold-title">Thresholds</div> 
                </q-toolbar> 
                <q-separator inset /> 
                <q-card-section> 
                    <div class="q-pa-lg row q-col-gutter-lg"> 
                        <div class="col-6"> 
                            <q-field dense borderless stack-label> 
                                <template v-slot:control> 
                                    <div align="right" class="self-center 
full-width no-outline" tabindex="0">Environmental Temperature &#x2103;</div> 
                                </template> 
                            </q-field> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="envTempLowLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="Low limit" 
                                :rules="envTempLowRules" bottom-slots :error-
message="envTempLowErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="envTempHighLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="High limit" 
                                :rules="envTempHighRules" bottom-slots :error-
message="envTempHighErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-6"> 
                            <q-field dense borderless stack-label> 
                                <template v-slot:control> 
                                    <div align="right" class="self-center 
full-width no-outline" tabindex="0">Humidity &#x2103;</div> 
                                </template> 
                            </q-field> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="humidityLowLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="Low limit" 
                                :rules="humidityLowRules" bottom-slots :error-
message="humidityLowErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="humidityHighLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="High limit" 
                                :rules="humidityHighRules" bottom-slots 
:error-message="humidityHighErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-6"> 
                            <q-field dense borderless stack-label> 
                                <template v-slot:control> 
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                                    <div align="right" class="self-center 
full-width no-outline" tabindex="0">Heart Beats</div> 
                                </template> 
                            </q-field> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="heartbeatsLowLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="Low limit" 
                                :rules="heartbeatsLowRules" bottom-slots 
:error-message="heartbeatsLowErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="heartbeatsHighLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="High limit" 
                                :rules="heartbeatsHighRules" bottom-slots 
:error-message="heartbeatsHighErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-6"> 
                            <q-field dense borderless stack-label> 
                                <template v-slot:control> 
                                    <div align="right" class="self-center 
full-width no-outline" tabindex="0">Animal Temperature &#x2103;</div> 
                                </template> 
                            </q-field> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="animalTempLowLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="Low limit" 
                                :rules="animalTempLowRules" bottom-slots 
:error-message="animalTempLowErrorMessage"/> 
                        </div> 
                        <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                            <q-input dense style="width: 60px" v-
model="animalTempHighLimit" @update:model-value="emitUpdate" hint="Upper 
limit" 
                                :rules="animalTempHighRules" bottom-slots 
:error-message="animalTempHighErrorMessage"/> 
                        </div> 
                    </div> 
                </q-card-section> 
            </q-card> 
        </div> 
        <div class="q-pa-lg row q-col-gutter-lg" style="max-width: 400px"> 
            <div class="col-9"> 
                <q-field dense borderless stack-label> 
                    <template v-slot:control> 
                        <div align="right" class="self-center full-width no-
outline" tabindex="0">Calories burned per 1 meter</div> 
                    </template> 
                </q-field> 
            </div> 
            <div class="col-3 q-pl-lg"> 
                <q-input dense style="width: 60px" v-
model="caloriesPerOneMeter" @update:model-value="emitUpdate" 
                    :rules="caloriesPerOneMeterRules" bottom-slots :error-
message="caloriesPerOneMeterErrorMessage"/> 
            </div> 
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        </div> 
        <div class="q-pa-md" style="max-width: 400px"> 
            <q-input v-model="apiKey" @update:model-value="emitUpdate" filled 
:type="shouldHide ? 'password' : 'text'" hint="Google API Key"> 
                <template v-slot:append> 
                    <q-icon :name="shouldHide ? 'visibility_off' : 
'visibility'" class="cursor-pointer" @click="shouldHide = !shouldHide" /> 
                </template> 
            </q-input> 
            <q-btn color="primary" label="Save" class="q-mt-md" @click="save" 
:disabled="disableSave"/> 
        </div> 
    </q-page> 
</template> 
 
<script> 
import { ref, onMounted } from 'vue'; 
 
export default { 
    name: 'PageSettings', 
    setup() { 
        const apiKey = ref(null) 
        const envTempLowLimit = ref(null) 
        const envTempHighLimit = ref(null) 
        const humidityLowLimit = ref(null) 
        const humidityHighLimit = ref(null) 
        const heartbeatsLowLimit = ref(null) 
        const heartbeatsHighLimit = ref(null) 
        const animalTempLowLimit = ref(null) 
        const animalTempHighLimit = ref(null) 
        const caloriesPerOneMeter = ref(null) 
        let oldApiKey = null 
        let oldEnvTempLowLimit = null 
        let oldEnvTempHighLimit = null 
        let oldHumidityLowLimit = null 
        let oldHumidityHighLimit = null 
        let oldHeartbeatsLowLimit = null 
        let oldHeartbeatsHighLimit = null 
        let oldAnimalTempLowLimit = null 
        let oldAnimalTempHighLimit = null 
        let oldCaloriesPerOneMeter = null 
        const shouldHide = ref(true) 
        const disableSave = ref(true) 
        const emitUpdate = () => { 
            if (apiKey.value != oldApiKey || envTempLowLimit.value != 
oldEnvTempLowLimit 
                || envTempHighLimit.value != oldEnvTempHighLimit 
                || humidityLowLimit.value != oldHumidityLowLimit 
                || humidityHighLimit.value != oldHumidityHighLimit 
                || heartbeatsLowLimit.value != oldHeartbeatsLowLimit 
                || heartbeatsHighLimit.value != oldHeartbeatsHighLimit 
                || animalTempLowLimit.value != oldAnimalTempLowLimit 
                || animalTempHighLimit.value != oldAnimalTempHighLimit 
                || caloriesPerOneMeter.value != oldCaloriesPerOneMeter) { 
                disableSave.value = false; 
            } else { 
                disableSave.value = true; 
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            } 
        } 
 
        onMounted(() => { 
            fetch('rest/settings/all') 
                .then(res => res.json()) 
                .then(responseData => { 
                    apiKey.value = responseData.googleApiKey 
                    if (apiKey.value !== null) { 
                        apiKey.value = apiKey.value.toString() 
                    } 
                    oldApiKey = apiKey.value 
                    envTempLowLimit.value = responseData.envTempLowLimit 
                    if (envTempLowLimit.value !== null && 
envTempLowLimit.value !== '') { 
                        envTempLowLimit.value = 
envTempLowLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldEnvTempLowLimit = envTempLowLimit.value 
                    envTempHighLimit.value = responseData.envTempHighLimit 
                    if (envTempHighLimit.value !== null && 
envTempHighLimit.value !== '') { 
                        envTempHighLimit.value = 
envTempHighLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldEnvTempHighLimit = envTempHighLimit.value 
                    humidityLowLimit.value = responseData.humidityLowLimit 
                    if (humidityLowLimit.value !== null && 
humidityLowLimit.value !== '') { 
                        humidityLowLimit.value = 
humidityLowLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldHumidityLowLimit = humidityLowLimit.value 
                    humidityHighLimit.value = responseData.humidityHighLimit 
                    if (humidityHighLimit.value !== null && 
humidityHighLimit.value !== '') { 
                        humidityHighLimit.value = 
humidityHighLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldHumidityHighLimit = humidityHighLimit.value 
                    heartbeatsLowLimit.value = responseData.heartbeatsLowLimit 
                    if (heartbeatsLowLimit.value !== null && 
heartbeatsLowLimit.value !== '') { 
                        heartbeatsLowLimit.value = 
heartbeatsLowLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldHeartbeatsLowLimit = heartbeatsLowLimit.value 
                    heartbeatsHighLimit.value = 
responseData.heartbeatsHighLimit 
                    if (heartbeatsHighLimit.value !== null && 
heartbeatsHighLimit.value !== '') { 
                        heartbeatsHighLimit.value = 
heartbeatsHighLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldHeartbeatsHighLimit = heartbeatsHighLimit.value 
                    animalTempLowLimit.value = responseData.animalTempLowLimit 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

151 

                    if (animalTempLowLimit.value !== null && 
animalTempLowLimit.value !== '') { 
                        animalTempLowLimit.value = 
animalTempLowLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldAnimalTempLowLimit = animalTempLowLimit.value 
                    animalTempHighLimit.value = 
responseData.animalTempHighLimit 
                    if (animalTempHighLimit.value !== null && 
animalTempHighLimit.value !== '') { 
                        animalTempHighLimit.value = 
animalTempHighLimit.value.toString() 
                    } 
                    oldAnimalTempHighLimit = animalTempHighLimit.value 
                    caloriesPerOneMeter.value = responseData.calories 
                    if (caloriesPerOneMeter.value != null && 
caloriesPerOneMeter.value !== '') { 
                        caloriesPerOneMeter.value = 
caloriesPerOneMeter.value.toString() 
                    } 
                    oldCaloriesPerOneMeter = caloriesPerOneMeter.value 
                }) 
        }) 
        const save = () => { 
            const requestData = { } 
            if (apiKey.value !== oldApiKey) { 
                requestData.googleApiKey = apiKey 
            } 
            if (envTempLowLimit.value !== oldEnvTempLowLimit) { 
                requestData.envTempLowLimit = 
parseFloat(envTempLowLimit.value) 
            } 
            if (envTempHighLimit.value !== oldEnvTempHighLimit) { 
                requestData.envTempHighLimit = 
parseFloat(envTempHighLimit.value) 
            } 
            if (humidityLowLimit.value !== oldHumidityLowLimit) { 
                requestData.humidityLowLimit = 
parseFloat(humidityLowLimit.value) 
            } 
            if (humidityHighLimit.value !== oldHumidityHighLimit) { 
                requestData.humidityHighLimit = 
parseFloat(humidityHighLimit.value) 
            } 
            if (heartbeatsLowLimit.value !== oldHeartbeatsLowLimit) { 
                requestData.heartbeatsLowLimit = 
parseInt(heartbeatsLowLimit.value) 
            } 
            if (heartbeatsHighLimit.value !== oldHeartbeatsHighLimit) { 
                requestData.heartbeatsHighLimit = 
parseInt(heartbeatsHighLimit.value) 
            } 
            if (animalTempLowLimit.value !== oldAnimalTempLowLimit) { 
                requestData.animalTempLowLimit = 
parseFloat(animalTempLowLimit.value) 
            } 
            if (animalTempHighLimit.value !== oldAnimalTempHighLimit) { 
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                requestData.animalTempHighLimit = 
parseFloat(animalTempHighLimit.value) 
            } 
            if (caloriesPerOneMeter.value !== oldCaloriesPerOneMeter) { 
                requestData.calories = parseFloat(caloriesPerOneMeter.value) 
            } 
            const jsonString = JSON.stringify(requestData) 
            const headers = new Headers(); 
            headers.append('Content-Type', 'application/json') 
            headers.append('Content-Length', jsonString.length.toString()) 
            fetch('rest/settings/all', { 
                method: 'POST', 
                headers: headers, 
                body: jsonString 
            }).then(res => res.json()) 
            .then(responseData => { 
                if (!responseData.status) { 
                    console.log('Error: ' + responseData.error) 
                    return; 
                } 
                disableSave.value = true 
                if (apiKey.value !== oldApiKey) { 
                    oldApiKey = apiKey.value 
                } 
                if (envTempLowLimit.value !== oldEnvTempLowLimit) { 
                    oldEnvTempLowLimit = envTempLowLimit.value 
                } 
                if (envTempHighLimit.value !== oldEnvTempHighLimit) { 
                    oldEnvTempHighLimit = envTempHighLimit.value 
                } 
                if (humidityLowLimit.value !== oldHumidityLowLimit) { 
                    oldHumidityLowLimit = humidityLowLimit.value 
                } 
                if (humidityHighLimit.value !== oldHumidityHighLimit) { 
                    oldHumidityHighLimit = humidityHighLimit.value 
                } 
                if (heartbeatsLowLimit.value !== oldHeartbeatsLowLimit) { 
                    oldHeartbeatsLowLimit = heartbeatsLowLimit.value 
                } 
                if (heartbeatsHighLimit.value !== oldHeartbeatsHighLimit) { 
                    oldHeartbeatsHighLimit = heartbeatsHighLimit.value 
                } 
                if (animalTempLowLimit.value !== oldAnimalTempLowLimit) { 
                    oldAnimalTempLowLimit = animalTempLowLimit.value 
                } 
                if (animalTempHighLimit.value !== oldAnimalTempHighLimit) { 
                    oldAnimalTempHighLimit = animalTempHighLimit.value 
                } 
                if (caloriesPerOneMeter.value !== oldCaloriesPerOneMeter) { 
                    oldCaloriesPerOneMeter = caloriesPerOneMeter.value 
                } 
            }) 
        } 
 
        const numberOfDecimals2String = decimals => { 
            switch (decimals) { 
                case 1: 
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                    return 'one decimal' 
                case 2: 
                    return 'two decimals' 
                case 3: 
                    return 'three decimals' 
            } 
        } 
        const checkFloat = (value, errorMessageRef, decimals) => { 
            if (value === null) { 
                return true 
            } 
            let v = Number(value) 
            if (isNaN(v)) { 
                errorMessageRef.value = 'Not a number' 
                return false 
            } 
            let index = value.indexOf('.') 
            if (index === -1 || index >= value.length - (decimals + 1)) { 
                return true 
            } 
            errorMessageRef.value = 'Use only up to ' + 
numberOfDecimals2String(decimals) 
            return false 
        } 
        const checkInt = (value, errorMessageRef) => { 
            if (value === null) { 
                return true 
            } 
            let v = Number(value) 
            if (isNaN(v)) { 
                errorMessageRef.value = 'Not a number' 
                return false 
            } 
            let index = value.indexOf('.') 
            if (index === -1) { 
                return true 
            } 
            errorMessageRef.value = 'Not an Integer' 
            return false 
        } 
        const compareValues = (value1, value2) => value1 - value2 
        const checkLowHighLimit = (value, otherValue, isLow, errorMessageRef) 
=> { 
            if (value === null || value === '' || otherValue === null || 
otherValue === '') { 
                return true 
            } 
            let number = Number(value) 
            let otherNumber = Number(otherValue) 
            if (isLow && compareValues(number, otherNumber) < 0) { 
                return true; 
            } else if (!isLow && compareValues(number, otherNumber) > 0) { 
                return true; 
            } 
            errorMessageRef.value = isLow ? 'Should be < High' : 'Should be > 
Low' 
            return false 
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        } 
        const envTempLowErrorMessage = ref(null) 
        const envTempLowRules = [ 
            value => checkFloat(value, envTempLowErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(envTempLowLimit.value, 
envTempHighLimit.value 
                    , true, envTempLowErrorMessage) 
        ] 
        const envTempHighErrorMessage = ref(null) 
        const envTempHighRules = [ 
            value => checkFloat(value, envTempHighErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(envTempHighLimit.value, 
envTempLowLimit.value 
                    , false, envTempHighErrorMessage) 
        ] 
        const humidityLowErrorMessage = ref(null) 
        const humidityLowRules = [ 
            value => checkFloat(value, humidityLowErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(humidityLowLimit.value, 
humidityHighLimit.value 
                    , true, humidityLowErrorMessage) 
        ] 
        const humidityHighErrorMessage = ref(null) 
        const humidityHighRules = [ 
            value => checkFloat(value, humidityHighErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(humidityHighLimit.value, 
humidityLowLimit.value 
                    , false, humidityHighErrorMessage) 
        ] 
        const heartbeatsLowErrorMessage = ref(null) 
        const heartbeatsLowRules = [ 
            value => checkInt(value, heartbeatsLowErrorMessage), 
            value => checkLowHighLimit(heartbeatsLowLimit.value, 
heartbeatsHighLimit.value 
                    , true, heartbeatsLowErrorMessage) 
        ] 
        const heartbeatsHighErrorMessage = ref(null) 
        const heartbeatsHighRules = [ 
            value => checkInt(value, heartbeatsHighErrorMessage), 
            value => checkLowHighLimit(heartbeatsHighLimit.value, 
heartbeatsLowLimit.value 
                    , false, heartbeatsHighErrorMessage) 
        ] 
        const animalTempLowErrorMessage = ref(null) 
        const animalTempLowRules = [ 
            value => checkFloat(value, animalTempLowErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(animalTempLowLimit.value, 
animalTempHighLimit.value 
                    , true, animalTempLowErrorMessage) 
        ] 
        const animalTempHighErrorMessage = ref(null) 
        const animalTempHighRules = [ 
            value => checkFloat(value, animalTempHighErrorMessage, 1), 
            value => checkLowHighLimit(animalTempHighLimit.value, 
animalTempLowLimit.value 
                    , false, animalTempHighErrorMessage) 
        ] 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για την 

έξυπνη κτηνοτροφία – Εκμετζόγλου Εμμανουήλ, Τολιαρίδης Δημήτριος 

 

155 

        const caloriesPerOneMeterErrorMessage = ref(null) 
        const caloriesPerOneMeterRules = [ 
            value => checkFloat(value, caloriesPerOneMeterErrorMessage, 3) 
        ] 
        return { apiKey, envTempLowLimit, envTempHighLimit, humidityLowLimit, 
humidityHighLimit 
            , heartbeatsLowLimit, heartbeatsHighLimit, animalTempLowLimit, 
animalTempHighLimit 
            , shouldHide, save, disableSave, emitUpdate 
            , envTempLowErrorMessage, envTempLowRules, 
envTempHighErrorMessage, envTempHighRules 
            , humidityLowErrorMessage, humidityLowRules, 
humidityHighErrorMessage, humidityHighRules 
            , heartbeatsLowErrorMessage, heartbeatsLowRules, 
heartbeatsHighErrorMessage, heartbeatsHighRules 
            , animalTempLowErrorMessage, animalTempLowRules, 
animalTempHighErrorMessage, animalTempHighRules 
            , caloriesPerOneMeter, caloriesPerOneMeterErrorMessage, 
caloriesPerOneMeterRules } 
    } 
} 
</script> 
<style scoped> 
.threshold-title { 
  background: #e0e0e0; 
  border-radius: 3px 5px 5px 0; 
  color: #616161; 
  margin-left: -24px; 
  padding: 2px 10px 2px 24px; 
  position: relative; 
} 
.threshold-title::after { 
  border: 0 solid #0000; 
    border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0); 
    border-top-width: 0px; 
    border-right-width: 0px; 
    border-bottom-width: 0px; 
    border-left-width: 0px; 
  border-top-color: #bebebe; 
  border-width: 9px 0 0 11px; 
  content: ""; 
  height: 0; 
  left: 0; 
  position: absolute; 
  top: 100%; 
  width: 0; 
} 
</style> 
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routes.js 

 
const routes = [ 
  { 
    path: '/', 
    component: () => import('layouts/MainLayout.vue'), 
    children: [ 
      { path: '', name: 'Home', component: () => import('src/pages/Home.vue') 
}, 
      { path: '/devices/:ip/:type', name: 'DeviceInfo', component: () => 
import('src/pages/DeviceInfo.vue'), props: true }, 
      { path: '/map', name: 'Map', component: () => 
import('src/pages/Map.vue') }, 
      { path: '/settings', name: 'Settings', component: () => 
import('pages/Settings.vue') }, 
      { path: '/devices/compare', name: 'Compare', component: () => 
import('src/pages/DeviceInfo.vue'), props: true } 
    ] 
  }, 
 
  // Always leave this as last one, 
  // but you can also remove it 
  { 
    path: '/:catchAll(.*)*', 
    component: () => import('pages/Error404.vue') 
  } 
] 
 
export default routes 
 


