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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη web 

εφαρμογής για την ανάκτήση,εμφάνιση και γραφική απεικόνιση μετρήσεων φωτός 

και θερμοκρασίας από ένα δίκτυο αισθητήρων.Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε 

και στήθηκε ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελούμενο από μια βάση, έναν πομπό ,έναν 

δέκτη  και έναν αισθητήρα. Οι μετρήσεις αποθηκεύτηκαν σε μια βάση δεδομένων 

έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από την εφαρμογή. 

            Στο παρακάτω κείμενο αρχικά αναλύονται τα βασικά κομμάτια του 

παγκόσμιου διαδικτύου όπως και τα εργαλέια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τον κάθε χρήστη προκειμένου να γίνει μέρους αυτού, όπως οι γλώσσες 

προγραμματισμού που απαιτούνται για την ανάπτυξη διαδικυακών ιστοτόπων, οι 

διακομιστές που θα τις φιλοξενούν.  

      Εν συνέχεια   διεξάγεται η ανάλυση των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την χρήση του hardware της διπλωματικής όπως το moteworks ,το moteconfig και 

το moteview αλλά και η ανάλυση των βασικών φυσικών εργαλείων (hardware) που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

      Τέλος γίνεται μια περιήγηση  της διαδικασίας που ακολουθήθηκε προκειμένου να 

έρθει εις πέρας το παρόν προτζεκτ απο τα μάτια του χρήστη και εξάγωνται  

συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to develop a web application in order to 

retrieve, display and graphically display light and temperature measurements from a 

network sensor. More specifically a network sensor was programmed consisting of a 

transmitter, a receiver and a sensor. The metrics were stored in a database so they can 

be accessed by the application.       

 In the text below, we analyze the basic pieces of the global internet as well as 

the tools that can be used by each user to become part of it, such as the programming 

languages required for the development of web sites, the servers that host them. 

 Next follows the analysis of the programs used for the thesis such as 

moteworks, moteconfig and moteview, as well as the analysis of the basic hardware 

used.           

 Finally, a tour of the process followed in order to complete this project from 

the user's eyes and draw conclusions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας 
 

 Μια διαδικτυακή εφαρμογή είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί 

προγράμματα περιήγησης ιστού ως πελάτη(client). Η εφαρμογή μπορεί να είναι τόσο 

απλή όσο ένας πίνακας μηνυμάτων ή να είναι τόσο περίπλοκο όσο ένας επεξεργαστής 

κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο.       

 Ο όρος πελάτης χρησιμοποιείται σε περιβάλλον πελάτη- διακομιστή(server) 

για να αναφερθεί στο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί κάποιος για να εκτελέσει την 

εφαρμογή. Το περιβάλλον πελάτη-διακομιστή είναι το μέρος στο οποίο πολλοί 

υπολογιστές μοιράζονται πληροφορίες όπως η εισαγωγή πληροφοριών σε μια βάση 

δεδομένων. Πελάτης είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των 

πληροφοριών και ο διακομιστής είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση των πληροφοριών.       

 Οι διαδικτυακές εφαρμογές απαλάσσουν προγραμματιστή από την ευθύνη να 

φτιάξουν έναν πελάτη για ένα συγκεκριμένο τύπο υπολογιστή ή ένα συγκεκριμένο 

λειτουργικό σύστημα. Δεδομένου ότι ο πελάτης τρέχει σε πρόγραμμα περιήγησης 

ιστού, ο χρήστης μπορεί να χρήσιμοποιεί οποιοδήποτε λογισμικό είτε αυτό είναι mac, 

windows  ή linux         

 Οι διαδικτυακές εφαρμογές συνήθως χρησιμοποιούν συνδυασμό server-side 

script (ASP,PHP,κτλ) και client-side script (HTML,Javascript,κτλ) για την ανάπτυξη 

της εφραμογής. To client-side script ασχολείται με την παρουσίαση των πληροφοριών 

ενώ το server-side script ασχολείται με πιο δύσκολα κομμάτια όπως η αποθήκευση 

και η ανάκτηση των πληροφοριών.       

 Η παρούσα διπλωματική ασχολέιται αρχικά με την υλοποίηση ενός 

ασύρματου δικτύου αισθητήρων, που αποτελείται από ένα κόμβο με αισθητήρα 

θερμοκρασίας και φωτός και μια βάση που συλλέγει τις πληροφορίες. Ως τελικό 

στόχο έχει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία είναι συνδεδεμένη με 

την βάση πληροφοριών ώστε ο τελικός χρήστης να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 
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τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω μιας ιστοσελίδας και να μπορεί να βλέπει τις 

μετρήσεις σε πίνακα η σε μορφή γραφήματος. 

 

 

 

 

 

 

  

1. ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

1.1 To διαδύκτιο 

 
Ένας από τους κυρίους λόγους που οι επιχειρήσεις, τα σπίτια και πολλοί 

χρήστες αγοράζουν υπολογιστές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο 

είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο, παρέχοντας στην κοινωνία 

πρόσβαση σε παγκόσμιες πληροφορίες ναι άμεσες επικοινωνίες. Επίσης η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορει να γίνει οποιαδήποτε στιγμή από έναν 

υπολογιστή οπουδήποτε: στο σπίτι, στο σχολείο, σε ένα εστιατόριο, σε 

αεροπλάνο ακόμα και σε πάρκο.  

 Το διαδίκτυο είναι μια παγκόσμια συλλογή δικτύων που συνδέει εκατομμύρια 

επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπεδευτικά ιδρύματα και άτομα. 

Κάθε ένα από τα δίκτυα στο διαδίκτυο παρέχει πόρους που προσθέτουν στην 

αφθονία των αγαθών, των υπηρεσιών και πληροφοριών τα οποία είναι 

προσβάσιμα μέσω αυτού. 

Σήμερα, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο οικιακοί και επιχρειρησιακοί 

χρήστες σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών στο 

διαδίκτυο. Ο παγκόσμιος ιστός και το e-mail είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες 

υπηρεσίες. Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αίθουσες συνομιλίας, άμεσα 

μηνύματα και το VoIP (πρωτόκολλο φωνής μέσω διαδικτύου). 

 

 

1.2 Η εξέλιξη του διαδικτύου 

 

Το ίντερνετ έχει τις ρίζες του σε ένα έργο δικτύωσης που ξεκίνησε απο την 

Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων του Πενταγώνου (ARPA), μια 

υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ο στόχος της ARPA ήταν να φτιάξει 

ένα δίκτυο το οποίο επέτρεπε τους επιστήμονες σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες 

να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται σε στρατιωτικά και επιστημονικά 
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έργα και να λειτουργεί ακόμη και ανένα μέρος του δικτύου ήταν απενεργοποιημένο ή 

καταστραφόταν. Το δίκτυο αυτό, ονομαζόμενο ARPANET, άρχισε να λειτουργεί τον 

Σεπτέμβριο του 1969, συνδέοντας επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς ερευνητές σε 

όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.        

 Το αρχικό ARPANET αποτελούνταν από τέσσερις βασικούς υπολογιστές, ο 

καθένας απο τους οποίους βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος 

Άντζελες, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, στο Stanford 

Research Institute και στο Πανεπιστήμια της Γιούτα. Κάθε ένας από αυτούς τους 

υπολογιστές χρησίμευε ως κεντρικός υπολογιστής στο δίκτυο. Ένας ξενιστής, πιο 

γνωστός σήμερα ως διακομιστής, είναι οποιοσδήποτε υπολογιστής που παρέχει 

υπηρεσίες και συνδέσεις σε άλλους υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Οι διακομιστές 

χρησιμοποιούν συχνά επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για τη μεταφορά δεδομένων 

και μηνυμάτων μέσω δικτύου.      

 Καθώς οι ερευνητές και άλλοι συνειδητοποίησαν το μεγάλο όφελος από τη 

χρήση του ARPANET για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, το 

ARPANET υπέστη φαινομενική ανάπτυξη. Μέχρι το 1984, το ARPANET είχε 

περισσότερους από χίλιους μεμονωμένους υπολογιστές συνδεδεμένους ως 

οικοδεσπότες. Σήμερα, περισσότεροι από πεντακόσιους πενήντα εκατομμύριa 

υπολογιστές συνδέονται στο διαδίκτυο.     

 Ορισμένες οργανώσεις συνέδεσαν ολόκληρα δίκτυα με την ARPANET για να 

εκμεταλλευτούν τις επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας. Το 1986, το Εθνικό Ίδρυμα 

Επιστημών (NSF) συνέδεσε το τεράστιο δίκτυο των πέντε υπερ-υπολογιστικών 

κέντρων, που ονομάζεται NSFnet, στο ARPANET. Αυτή η διαμόρφωση σύνθετων 

δικτύων και κεντρικών υπολογιστών έγινε γνωστή ως το Διαδίκτυο. 

 Μέχρι το 1995, η NSFnet χειρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνιακής 

δραστηριότητας στο Διαδίκτυο. Το 1995, η NSFnet τερμάτισε το δίκτυό της στο 

Διαδίκτυο και επανέλαβε το καθεστώς της ως ερευνητικού δικτύου. 

 Σήμερα, το Διαδίκτυο αποτελείται από πολλά τοπικά, περιφερειακά, εθνικά 

και διεθνή δίκτυα. Πολλές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες και άλλες εταιρείες, όπως η 

IBM, παρέχουν δίκτυα για να διαχειρίζονται την κίνηση στο Διαδίκτυο. Οι δημόσιοι 

και ιδιωτικοί οργανισμοί διαθέτουν δίκτυα στο Διαδίκτυο. Αυτά τα δίκτυα, μαζί με 

τηλεφωνικές εταιρείες όπως η Verizon και η AT & T, εταιρείες καλωδιακής και 

δορυφορικής τηλεόρασης και η κυβέρνηση, συμβάλλουν στην εσωτερική δομή του 

Διαδικτύου.         

 Κάθε οργανισμός στο Διαδίκτυο είναι υπεύθυνος μόνο για τη διατήρηση του 

δικού του δικτύου. Κανένα άτομο, εταιρεία, ίδρυμα ή κυβερνητικός οργανισμός δεν 

ελέγχει ή κατέχει το Διαδίκτυο. Ωστόσο, η Κοινοπραξία World Wide Web (W3C) 

επιβλέπει την έρευνα και θέτει πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για πολλές 

περιοχές του Διαδικτύου. Η αποστολή του W3C είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη 

του Ιστού. Περισσότεροι από 350 οργανισμοί από όλο τον κόσμο είναι μέλη του 

W3C, συμβουλεύοντας, καθορίζοντας πρότυπα και αντιμετωπίζοντας άλλα θέματα. 
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2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 

 

2.1 Ο Παγκόσμιος Ιστός (The World Wide Web) 
 

Ο Παγκόσμιος Ιστός επεκτείνει την καθιερωμένη έννοια του υπερκειμένου, 

καθιστώντας εφικτή την τοποθέτηση του εγγράφου προορισμού σε έναν εντελώς 

διαφορετικό υπολογιστή από το έγγραφο προέλευσης, με το καθένα από αυτά να είναι  

σε οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου. Αυτό έγινε εφικτό με την αξιοποίηση των 

υφιστάμενων δυνατοτήτων του Διαδικτύου.      

 Για να επιτευχθεί αυτό, ο Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική 

πελάτη-διακομιστή. Ένας χρήστης που θέλει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

εκτελεί έναν World Wide Web client (μερικές φορές αναφέρεται ως πρόγραμμα 

περιήγησης) στον τοπικό υπολογιστή του. Ο πελάτης παραδίδει έγγραφα από 

απομακρυσμένους κόμβους δικτύου συνδέοντας σε ένα διακομιστή στον κόμβο και 

ζητώντας την ανάκτηση του εγγράφου. Ένα έγγραφο τυπικά μπορεί να ζητηθεί και να 

παραληφθεί σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, ακόμη και όταν ο αιτών κατοικεί 

στην άλλη πλευρά του κόσμου.       

 Το μοντέλο πελάτη-διακομιστή προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στον πάροχο 

πληροφοριών όσο και στον καταναλωτή. Ο πάροχος πληροφοριών είναι σε θέση να 

κρατήσει τον έλεγχο των εγγράφων που διατηρεί διατηρώντας τα στον υπολογιστή 

του. Επιπλέον, τα έγγραφα μπορούν να τηρούνται από τον πάροχο πληροφοριών σε 

οποιαδήποτε μορφή, εφόσον μπορούν να μετατραπούν από το λογισμικό διακομιστή 

στη μορφή που το λογισμικό πελάτη αναμένει να λάβει. Αυτό το μοντέλο μπορεί 

φυσικά να επεκταθεί για να επιτρέψει τη δημιουργία δυναμικών εγγράφων ως 

απάντηση σε ένα αίτημα των χρηστών, για παράδειγμα, ζητώντας μια βάση 

δεδομένων και μεταφράζοντας το αποτέλεσμα του ερωτήματος σε ένα έγγραφο 

υπερκειμένου.         

 Από την πλευρά του καταναλωτή των πληροφοριών, όλα τα έγγραφα στον 

ιστό παρουσιάζονται με τη μορφή υπερκειμένου. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τον 

τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα διατηρούνται από τον πάροχο πληροφοριών και, 

εκτός αν θέλει να μάθει, από που έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. 

 

2.2 ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 

2.2.1 HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE 

 

 Οι σελίδες υπερκειμένου στον ιστό είναι γραμμένες με τη χρήση της γλώσσας                                  

σήμανσης υπερκειμένου (HTML), μιας απλής γλώσσας που αποτελείται από ένα 

μικρό αριθμό ετικετών για να οριοθετούν λογικές δομές μέσα στο κείμενο. Σε 

αντίθεση με μια διαδικαστική γλώσσα όπως το PostScript, η HTML ασχολείται με 
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δομές υψηλότερου επιπέδου όπως "επικεφαλίδες", "λίστες", "εικόνες" κ.ο.κ. Αυτό 

αφήνει τα ξεχωριστά προγράμματα περιήγησης να είναι ελεύθερα να μορφοποιούν το 

κείμενο με τον καταλληλότερο τρόπο για το ιδιαίτερο περιβάλλον τους. Για 

παράδειγμα, το ίδιο έγγραφο μπορεί να προβληθεί σε Mac, σε υπολογιστή ή σε 

τερματικό γραμμής και ενώ το περιεχόμενο του εγγράφου παραμένει το ίδιο, ο 

ακριβής τρόπος προβολής του θα διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών περιβαλλόντων. 

 

2.2.2 HYPERTEXT TRANSER PROTOCOL 

 

 Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Web μπορούν να 

επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία πρωτοκόλλων, όπως το FTP, το Gopher 

και το WAIS, το πιο κοινό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο Web είναι αυτό που 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για το WWW project, το πρωτόκολλο μεταφοράς 

υπερκειμένου. Προκειμένου να δοθεί ο γρήγορος χρόνος απόκρισης που απαιτείται 

για εφαρμογές Hypertext, χρησιμοποιείται ένα πολύ απλό πρωτόκολλο το οποίο 

χρησιμοποιεί μία κυκλική διαδρομή μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή.

 Στην πρώτη φάση μιας μεταφοράς HTTP, το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει 

αίτημα για ένα έγγραφο στο διακομιστή. Περιλαμβάνεται σε αυτό το αίτημα η 

περιγραφή του ζητούμενου εγγράφου, καθώς και μια λίστα τύπων εγγράφων που 

μπορεί να χειριστεί το πρόγραμμα περιήγησης. Το πρότυπο MIME (Multipurpose 

Internet Extensions Mail) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τύπων εγγράφων 

που μπορεί να χειριστεί το πρόγραμμα περιήγησης, συνήθως μια ποικιλία μορφών 

βίντεο, ήχου και εικόνας, εκτός από το απλό κείμενο και το HTML. Το πρόγραμμα 

περιήγησης μπορεί να καθορίσει βάρη για κάθε τύπο εγγράφου, προκειμένου να 

ενημερώσει τον διακομιστή σχετικά με τη σχετική επιθυμία των διαφόρων τύπων 

εγγράφων.          

 Σαν απάντηση σε ερώτημα, ο διακομιστής επιστρέφει το έγγραφο στο 

πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας μία από τις μορφές που είναι αποδεκτές 

από το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν είναι απαραίτητο, ο διακομιστής μπορεί να 

μεταφράσει το έγγραφο από την αποθηκευμένη μορφή σε μορφή αποδεκτή από το 

πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα, ο διακομιστής μπορεί να έχει μια εικόνα 

αποθηκευμένη σε μορφή υψηλής συμπίεσης JPEG και αν το πρόγραμμα περιήγησης 

που είναι ικανό να εμφανίζει εικόνες JPEG ζητούσε την εικόνα θα επέστρεφε σε αυτή 

τη μορφή. Ωστόσο, αν ένα πρόγραμμα περιήγησης με δυνατότητα προβολής εικόνων 

μόνο αν είναι σε μορφή GIF ζητά το ίδιο έγγραφο, ο διακομιστής θα μπορεί να 

μεταφράσει την εικόνα και να επιστρέψει την (μεγαλύτερη) εικόνα GIF. Αυτό 

παρέχει έναν τρόπο εισαγωγής πιο εξελιγμένων μορφών εγγράφων στο μέλλον, αλλά 

εξακολουθεί να επιτρέπει σε ένα παλαιότερο ή λιγότερο προηγμένο πρόγραμμα 

περιήγησης να έχει πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες.   

 Εκτός από τη βασική συναλλαγή "GET" που περιγράφεται παραπάνω, το 

HTTP μπορεί επίσης να υποστηρίξει έναν αριθμό άλλων τύπων συναλλαγών, όπως 

"POST" για την αποστολή των δεδομένων για τη συμπλήρωση των εντύπων στο 

διακομιστή και "PUT" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, ώστε οι συντάκτες 

να μπορούν να αποθηκεύουν τροποποιημένες εκδόσεις των εγγράφων πίσω στο 

διακομιστή. 
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2.2.3 UNIFORM RESOURCE LOCATORS 

 

Τα τελικά κλειδιά για τον Παγκόσμιο Ιστό είναι οι διευθύνσεις URL που 

επιτρέπουν στα έγγραφα υπερκειμένου να οδηγούν σε άλλα έγγραφα που βρίσκονται 

οπουδήποτε στον Ιστό. Μια διεύθυνση URL αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

<Protocol>: // <node> / <location>       

 Το πρώτο στοιχείο καθορίζει το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για την 

πρόσβαση στο έγγραφο, για παράδειγμα HTTP, FTP ή Gopher κλπ. Το δεύτερο 

στοιχείο προσδιορίζει τον κόμβο στο δίκτυο από το οποίο πρόκειται να ληφθεί το 

έγγραφο και το τρίτο στοιχείο προσδιορίζει τη θέση του εγγράφου στο 

απομακρυσμένο μηχάνημα. Το τρίτο στοιχείο της διεύθυνσης URL διαβιβάζεται 

χωρίς τροποποίηση από το πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή και η ερμηνεία 

αυτού του στοιχείου εκτελείται από το διακομιστή, οπότε ενώ η τοποθεσία ενός 

εγγράφου καθορίζεται συχνά ως μια προδιαγραφή αρχείου τύπου Unix, δεν υπάρχει 

καμία απαίτηση ότι έτσι ερμηνεύεται από τον διακομιστή. 

 

 3. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 
 

 Ένας δικτυακός τόπος είναι μια συλλογή σχετικών ιστοσελίδων, 

συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου πολυμέσων, που τυπικά προσδιορίζεται με 

ένα κοινό όνομα τομέα και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον ένα διακομιστή ιστού. Ένας 

δικτυακός τόπος μπορεί να είναι προσβάσιμος μέσω ενός δημόσιου δικτύου 

πρωτοκόλλου Internet (IP), όπως το Internet ή ένα ιδιωτικό τοπικό δίκτυο (LAN), 

αναφέροντας έναν ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) που προσδιορίζει τον ιστότοπο. 

  Οι ιστότοποι έχουν πολλές λειτουργίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διάφορες μορφές. Ένας ιστότοπος μπορεί να είναι ένας προσωπικός ιστότοπος, ένας 

εμπορικός ιστότοπος για μια εταιρεία, ένας κυβερνητικός ιστότοπος ή ένας ιστότοπος 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι ιστότοποι είναι συνήθως αφιερωμένοι σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή σκοπό, από την ψυχαγωγία και την κοινωνική δικτύωση έως 

την παροχή ειδήσεων και εκπαίδευσης. Όλοι οι ιστότοποι που είναι προσβάσιμοι από 

το κοινό συλλογικά αποτελούν τον Παγκόσμιο Ιστό, ενώ ιδιωτικοί ιστότοποι, όπως 

ένας ιστότοπος εταιρείας για τους υπαλλήλους του, είναι συνήθως μέρος ενός 

ενδοδικτύου.           

 Οι ιστοσελίδες, που είναι τα δομικά στοιχεία των ιστοτόπων, είναι έγγραφα 

που τυπικά αποτελούνται σε απλό κείμενο που διανέμονται με οδηγίες μορφοποίησης 

της γλώσσας HTML (HTML, XHTML). Μπορούν να ενσωματώνουν στοιχεία από 

άλλους ιστότοπους με κατάλληλα άγκυρα σήμανσης. Οι ιστοσελίδες προσπελάζονται 

και μεταφέρονται με το HTTP (Hypertext Transfer Protocol), το οποίο μπορεί 

προαιρετικά να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση (HTTP Secure, HTTPS) για την 
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παροχή ασφάλειας και ιδιωτικότητας στον χρήστη. Η εφαρμογή του χρήστη, συχνά 

ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, καθιστά το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνα με 

τις οδηγίες σήμανσης HTML σε ένα τερματικό οθόνης.    

 Η υπερσύνδεση μεταξύ ιστοσελίδων μεταδίδει στον αναγνώστη τη δομή του 

ιστότοπου και καθοδηγεί την πλοήγηση του ιστότοπου, η οποία συχνά αρχίζει με μια 

αρχική σελίδα που περιέχει έναν κατάλογο του περιεχομένου ιστότοπου ιστότοπου. 

Ορισμένοι ιστότοποι απαιτούν εγγραφή χρήστη ή συνδρομή για πρόσβαση στο 

περιεχόμενο. Παραδείγματα ιστοτόπων συνδρομής περιλαμβάνουν πολλούς 

δικτυακούς τόπους επιχειρήσεων, δικτυακούς τόπους ειδήσεων, ιστοσελίδες 

ακαδημαϊκών περιοδικών, ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών, ιστοτόπους κοινής χρήσης 

αρχείων, πίνακες μηνυμάτων, ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους που παρέχουν δεδομένα 

χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο Διάφορες άλλες υπηρεσίες. Από το 2016 οι 

τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους σε μια σειρά 

συσκευών, συμπεριλαμβανομένων επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, 

υπολογιστών tablet, smartphones και έξυπνων τηλεοράσεων. 

 

3.2 ΕΙΔΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 

 

3.2.1 ΣΤΑΤΙΚΟΣ 

 

 Ένας στατικός ιστότοπος είναι αυτός που έχει αποθηκευμένες ιστοσελίδες 

στον διακομιστή με τη μορφή που αποστέλλεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού 

πελάτη. Είναι πρωτίστως κωδικοποιημένο σε Hypertext Markup Language (HTML). 

Τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 

εμφάνισης πέρα από το βασικό HTML. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται συνήθως για να 

επιτύχουν την επιθυμητή εμφάνιση και ως μέρος του κύριου περιεχομένου. Ο ήχος ή 

το βίντεο μπορεί επίσης να θεωρείται "στατικό" περιεχόμενο εάν παίζει αυτόματα ή 

είναι γενικά μη διαδραστικός. Αυτός ο τύπος ιστότοπου εμφανίζει συνήθως τις ίδιες 

πληροφορίες σε όλους τους επισκέπτες. Παρόμοια με την παράδοση ενός έντυπου 

φυλλαδίου στους πελάτες, ένας στατικός ιστότοπος θα παρέχει γενικά συνεπείς, 

τυπικές πληροφορίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο που ο κάτοχος του 

ιστότοπου μπορεί να κάνει ενημερώσεις περιοδικά, είναι μια χειροκίνητη διαδικασία 

επεξεργασίας του κειμένου, των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου και μπορεί να 

απαιτεί βασικές δεξιότητες και λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων. Απλές φόρμες ή 

παραδείγματα μάρκετινγκ ιστοτόπων, όπως κλασικός ιστότοπος, ένας ιστότοπος 

πέντε σελίδων ή ένας δικτυακός τόπος φυλλαδίων, είναι συχνά στατικοί ιστότοποι, 

επειδή παρουσιάζουν προκαθορισμένες στατικές πληροφορίες στο χρήστη. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία και τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της μέσω κειμένου, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, ήχου / βίντεο και 

μενού πλοήγησης. 
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3.2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 

 

 Ένας δυναμικός ιστότοπος είναι αυτός που αλλάζει ή προσαρμόζεται συχνά 

και αυτόματα. Οι δυναμικές σελίδες του διακομιστή παράγονται "εν πτήσει" από τον 

κώδικα του υπολογιστή που παράγει το HTML (τα CSS είναι υπεύθυνα για την 

εμφάνιση και συνεπώς είναι στατικά αρχεία). Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων 

λογισμικού, όπως CGI, Java Servlets και Java Server Pages (JSP), Active Server 

Pages και ColdFusion (CFML) που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία δυναμικών 

δικτυακών συστημάτων και δυναμικών τοποθεσιών. Διάφορα πλαίσια εφαρμογών 

ιστού και συστήματα πρότυπων διαδικτύου είναι διαθέσιμα για γλώσσες 

προγραμματισμού γενικής χρήσης όπως Perl, PHP, Python και Ruby για να γίνουν 

ταχύτερα και ευκολότερα για να δημιουργηθούν πολύπλοκες δυναμικές ιστοσελίδες.

 Ένας ιστότοπος μπορεί να εμφανίσει την τρέχουσα κατάσταση ενός διαλόγου 

μεταξύ χρηστών, να παρακολουθήσει μια μεταβαλλόμενη κατάσταση ή να παράσχει 

πληροφορίες με κάποιο τρόπο εξατομικευμένες στις απαιτήσεις του μεμονωμένου 

χρήστη. Για παράδειγμα, όταν ζητηθεί η πρώτη σελίδα ενός ιστότοπου ειδήσεων, ο 

κώδικας που εκτελείται στον διακομιστή ιστού μπορεί να συνδυάσει αποθηκευμένα 

θραύσματα HTML με ιστορίες ειδήσεων που έχουν ανακτηθεί από μια βάση 

δεδομένων ή από έναν άλλο ιστότοπο μέσω RSS για να δημιουργήσει μια σελίδα που 

περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι δυναμικές τοποθεσίες μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν χρησιμοποιώντας φόρμες HTML, αποθηκεύοντας και διαβάζοντας 

τα cookies του προγράμματος περιήγησης ή δημιουργώντας μια σειρά από σελίδες 

που αντικατοπτρίζουν το προηγούμενο ιστορικό των κλικ. Ένα άλλο παράδειγμα 

δυναμικού περιεχομένου είναι όταν ένας ιστότοπος λιανικής πώλησης με μια βάση 

δεδομένων προϊόντων πολυμέσων επιτρέπει σε ένα χρήστη να εισαγάγει μια αίτηση 

αναζήτησης, π.χ. Για τη λέξη-κλειδί Beatles. Σε απάντηση, το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας θα αλλάξει αυθόρμητα τον τρόπο που φαινόταν προηγουμένως και στη 

συνέχεια θα εμφανίσει μια λίστα με προϊόντα Beatles όπως CD, DVD και βιβλία. Το 

Dynamic HTML χρησιμοποιεί κώδικα JavaScript για να καθοδηγήσει το πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού πώς να τροποποιήσει αλληλεπιδραστικά τα περιεχόμενα της 

σελίδας. Ένας τρόπος για την προσομοίωση ενός συγκεκριμένου τύπου δυναμικού 

ιστότοπου, αποφεύγοντας την απώλεια απόδοσης της εκκίνησης του δυναμικού 

κινητήρα σε βάση ανά χρήστη ή ανά σύνδεση, περιοδικά αναδημιουργεί αυτόματα 

μια μεγάλη σειρά στατικών σελίδων. 

 

3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΥ 
 

 Η ανάπτυξη ιστού είναι η κωδικοποίηση ή ο προγραμματισμός που επιτρέπει 

τη λειτουργία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Ασχολείται 

κυρίως με τη μη σχεδιαστική πτυχή των ιστοσελίδων οικοδόμησης, η οποία 

περιλαμβάνει σήμανση κωδικοποίησης και γραφής.     

 Κυμαίνεται από τη δημιουργία σελίδων απλού κειμένου σε πολύπλοκες 

εφαρμογές που βασίζονται στο διαδίκτυο, εφαρμογές κοινωνικών δικτύων και 

εφαρμογές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. 
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 Η ιεραρχία ανάπτυξης ιστοσελίδων έχει ως εξής: 

• Client-side coding 

• Server-side coding 

• Database technology 

 

3.3.1 CLIENT-SIDE CODING 

  

 Όλοι οι ιστότοποι τρέχουν σε τρία στοιχεία: τον διακομιστή, τη βάση 

δεδομένων και τον πελάτη. Ο πελάτης είναι απλώς το πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιεί ένα άτομο για να προβάλει έναν ιστότοπο, και όπου η τεχνολογία από 

την πλευρά του πελάτη αποσυσκευάζεται και επεξεργάζεται. Ο διακομιστής 

βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία οπουδήποτε στα δεδομένα της 

παγκόσμιας στέγασης, εκτελεί την αρχιτεκτονική ενός ιστοτόπου, επεξεργάζεται 

αιτήματα και στέλνει σελίδες στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο πελάτης είναι 

οπουδήποτε οι χρήστες σας προβάλλουν τον ιστότοπό σας: κινητές συσκευές, 

φορητούς υπολογιστές ή επιτραπέζιους υπολογιστές.    

 Τα client-end scripts ενσωματώνονται στον κώδικα σήμανσης HTML ενός 

ιστότοπου, ο οποίος φιλοξενείται στο διακομιστή σε γλώσσα που είναι συμβατή με το 

πρόγραμμα περιήγησης ή που έχει συνταχθεί για επικοινωνία με αυτόν. Το 

πρόγραμμα περιήγησης κατεβάζει προσωρινά αυτόν τον κώδικα και στη συνέχεια, 

εκτός από τον διακομιστή, το επεξεργάζεται. Εάν χρειάζεται να ζητήσει πρόσθετες 

πληροφορίες σε απόκριση των κλικ των χρηστών, των ποντικιών κ.λπ. (που 

ονομάζονται "συμβάντα"), αποστέλλεται ένα αίτημα στο διακομιστή.  

 Το client-side scripting ξελίσσεται συνεχώς. Γίνεται απλούστερο, πιο 

ευκίνητο και πιο εύκολο στη χρήση. Ως αποτέλεσμα, οι ιστότοποι είναι ταχύτεροι, πιο 

αποδοτικοί και λιγότερη εργασία αφήνεται στον διακομιστή.   

 Το client-side coding χειρίζεται αυτό που βλέπει ο χρήστης. 

• Τα scripts ενσωματώνονται μέσα σε και αλληλεπιδρούν με το HTML του 

ιστότοπού, επιλέγοντας στοιχεία από αυτό, και στη συνέχεια χειρίζεστε αυτά 

τα στοιχεία για να παρέχετε μια διαδραστική εμπειρία 

• Αλληλεπιδρούν με ένα αρχείο CSS που στυλίζει τον τρόπο εμφάνισης της 

σελίδας. 

• Υποδεικνύει το έργο που θα πρέπει να επιτελέσει ο κώδικας της πλευράς του 

διακομιστή (όπου πρέπει να δημιουργηθεί χρησιμότητα γύρω από αυτές τις 

λειτουργίες του μπροστινού τμήματος) και επιστρέφει τα δεδομένα που έχουν 

τραβηχτεί από τον ιστότοπο με τρόπο που να μπορεί να διαβαστεί από το 

πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα: Εάν υπάρχει μια φόρμα για την 

ενημέρωση ενός προφίλ, το πίσω τέλος δημιουργείται για να τραβήξει 

συγκεκριμένα δεδομένα από τη βάση δεδομένων για να συμπληρώσετε τη 

φόρμα, ενώ τα σενάρια εμπρός-τέλος συμπληρώνουν τη φόρμα με αυτές τις 

πληροφορίες. 

• Τα scripts δίνουν λιγότερη πίεση στο διακομιστή επειδή δεν χρειάζονται 

επεξεργασία στο διακομιστή μόλις ληφθούν, ακριβώς όταν γίνονται τα Post-
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backs. Τα Post-backs εκτελούν συγκεκριμένες κλήσεις και απαντήσεις με τον 

κώδικα της πλευράς του διακομιστή και αποκρίνονται αμέσως στον χρήστη. 

 

3.3.2 SERVER-SIDE CODING 

  

 Σκοπός του server-side coding είναι να παρέχει μια απρόσκοπτη εμπειρία για 

τον χρήστη που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια εφαρμογή επιφάνειας 

εργασίας. 

 Υπάρχουν πολλές γλώσσες για το server-side coding που εργάζονται προς 

αυτή την κατεύθυνση. Η γλώσσα που επιλέγεται για έναν ιστότοπό εξαρτάται από το 

συνδυασμό των απαιτήσεων του ιστότοπού, τη ρύθμιση της βάσης δεδομένων / του 

λειτουργικού συστήματος και τις προτιμήσεις της ομάδας ανάπτυξης.  

  Τα server-side scripts χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές ιστού του 

back-end για να δημιουργήσουν το λογισμικό back-end ενός ιστότοπου και καθιστούν 

εφικτή τη χρήση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Αυτές οι γλώσσες 

δημιουργούν το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ χρήστη, διακομιστή και βάσης 

δεδομένων. Οτιδήποτε δεν είναι ρητά γραμμένο στη σήμανση κειμένου ενός 

ιστότοπου είναι λογισμικό front-end ή back-end. Κάθε δεδομένα που ζητά ένας 

χρήστης στο πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. τα πεδία σε αναπτυσσόμενα μενού, 

φωτογραφίες ή προφίλ χρηστών) παρέχονται μέσω server-side scripts, τα οποία 

δημιουργούν ένα κανάλι μεταξύ διακομιστή και τελικού χρήστη που ζητάει, 

επεξεργάζεται και διαγράφει πράγματα στη βάση δεδομένων. Στο πρόγραμμα 

περιήγησης, τα front-end script καθιστούν αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στον 

χρήστη.          

 Τα βασικά για το server-side coding είναι: 

• Λειτουργεί σε διακομιστή ενσωματωμένο στον κώδικα του ιστότοπου. 

• Σχεδιασμένο να αλληλεπιδρά με την μόνιμη αποθήκευση back-end, όπως 

βάσεις δεδομένων, και να επεξεργάζεται πληροφορίες από τον διακομιστή για 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων - όπως μια απευθείας γραμμή από χρήστη σε 

βάση δεδομένων. 

• Διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το διακομιστή στο πρόγραμμα 

περιήγησης, φέρνοντας τις σελίδες στη ζωή στο πρόγραμμα περιήγησης, π.χ. 

επεξεργασία και παράδοση ενός πεδίου που ένας χρήστης ζητάει ή υποβάλλει 

σε φόρμα. 

• Εκτελείται με το που την καλούν. Όταν μια ιστοσελίδα "καλείται", ή όταν 

τμήματα σελίδων "αναρτηθούν" στο διακομιστή με AJAX, τα σενάρια 

διακομιστή επεξεργάζονται και επιστρέφουν δεδομένα. 

• Παίζει μεγάλο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μια βάση δεδομένων 

δημιουργείται. 

• Δημιουργεί διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API), οι οποίες ελέγχουν 

τα δεδομένα και το λογισμικό που ένας ιστότοπος μοιράζεται με άλλες 

εφαρμογές 
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4. ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

4.1 HTML 

  

 Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. 

Η HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια περιγραφική γλώσσες 

(markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο καθένας μπορεί 

να δημιουργήσει ένα αρχείο HTML χρησιμοποιώντας απλώς έναν επεξεργαστή 

κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup 

Language) που επινοήθηκε από την IBM προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη 

τηποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Ο 

περιηγητής αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που 

περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η HTML είναι η πρώτη και πιο 

διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Η HTML χρησιμοποιεί 

τις ειδικές ετικέτες να δώσει οδηγίες στον περιηγητή.    

 Για να μπορούν οι περιηγητές να ερμηνεύσουν σχεδόν απότυτα σωστά την 

HTML έχουν θεστιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως 

προδιαγραφές. Επομένως σχεδόν κάθε είδος υπολογιστή μπορεί να δείξει το ίδιο 

καλά μια ιστοσελίδα. Οι πρώτες προδιαγραφές ήταν η HTML 2.0. Πρόβλημα 

προέκυψε όταν η Microsoft και η Netscape πρόσθεσαν στην HTML τέτοιες 

δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συμβατές μόνο με συγκεκριμένους 

περιηγητές. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορές στην απεικόνιση κάποιας σελίδας 

από διαφορετικούς περιηγητές.        

 Σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που δημιουργούν μια ιστοσελίδα σε κάποιο 

πρόγραμμα που επιτρέπει την δημιουργία χωρίς την συγγραφή κώδικα. Έχουν 

δημιουργηθεί ειδικά λογισμικά. Που επιτρέπει το στήσιμο της σελίδας οπτικά, χωρίς 

τη συγγραφή κώδικα, που δίνουν την δυνατότητα όμως παρέμβασης στον κώδικα, 

όπως το Dreamweaver της Adobe. 

 

4.1.1 HTML ΑΡΧΕΙΑ 

 

 Κάθε ιστοσελίδα είναι στην πραγματικότητα ένα αρχείο HTML. Κάθε αρχείο 

HTML είναι απλά ένα αρχείο απλού κειμένου, αλλά με επέκταση αρχείου .html αντί 

για .txt και αποτελείται από πολλές ετικέτες HTML καθώς και το περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας.         

 Μια ιστοσελίδα συχνά θα περιέχει πολλά αρχεία html που συνδέονται μεταξύ 

τους. Μπορoύμε να επεξεργαστούμε αρχεία HTML με οποιδήποτε επεξεργαστή 

κειμένου. 
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4.1.2 HTML TAGS 

 

 Οι ετικέτες HTML είναι οι κρυφές λέξεις-κλειδιά μιας ιστοσελίδας που 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης ιστού πρέπει να 

μορφοποιήσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο.     

 Οι περισσότερες ετικέτες πρέπει να έχουν δύο μέρη, ένα άνοιγμα και ένα 

τμήμα κλεισίματος. Για παράδειγμα, <html> είναι η ετικέτα ανοίγματος και </ html> 

είναι η ετικέτα κλεισίματος. Σημειώστε ότι η ετικέτα κλεισίματος έχει το ίδιο κείμενο 

με την ετικέτα ανοίγματος, αλλά έχει έναν πρόσθετο χαρακτήρα προς τα εμπρός (/).

 Υπάρχουν ορισμένες ετικέτες που αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα 

και όπου δεν απαιτείται μια ετικέτα κλεισίματος. Η ετικέτα <img> για την εμφάνιση 

εικόνων είναι ένα παράδειγμα αυτού.       

 Κάθε αρχείο HTML πρέπει να έχει τις απαραίτητες ετικέτες για να είναι 

έγκυρο, έτσι ώστε τα προγράμματα περιήγησης ιστού να το κατανοούν και να το 

εμφανίζουν σωστά.         

 Το υπόλοιπο του αρχείου HTML μπορεί να περιέχει τόσο λίγες όσο και 

πολλές ετικέτες, όπως θέλετε να εμφανίσετε το περιεχόμενό σας. 

 

4.2 CSS 

 

 Τα Cascading Stylesheets (CSS) αποτελούν μια ειδική διάλεκτο της γλώσσας 

HTML και μας επιτρέπουν να ορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο 

απεικόνισης των σελίδων μας απ΄τον περιηγητή. Τρόποι ορισμού των style sheets 

μετά την οδηγία <HTML> και πρίν από την οδηγία <BODY> είναι ένα μόνο από 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούνμε να δηλώσουμε στον περιηγητή ποια styles 

επιθυμούμε να χρησιμοποιήσει.       

 Είναι ένας εύκολος τρόπος να μπορφοποιήσουμε HTML σελίδες και να 

γίνουν πιο εμφανισιακές. Επίσης είναι συμαντικό να σημειωθεί ότι μπορούμε να 

φτιάξουμε μια φορά την μορφοποίηση και να την χρησιμοποιήσουμε σε όσες σελίδες 

θέλουμε. 

 

4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΑΤΩΝ CSS 

 

 Για να ορίσουμε ότι σε µία σελίδα HTML, θα εισαχθεί κώδικας CSS πρέπει 

εντός της HTML και µέσα στο tag να εισάγουμε τα εξής: 

 <style type=”text/css”> 

 <!--  

 Ακολουθεί κώδικας CSS 

  

 </style> 
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 Στην περίπτωση που ο κώδικας των CSS, έχει γραφτεί σε ξεχωριστό αρχείο 

µε κατάληξη .css τότε αντίστοιχα πρέπει εντός της HTML και µέσα στο tag να 

εισάγουμε τα εξής: 

 <link href=”διαδρομή και όνομα αρχείου.css” rel=”stylesheet” 

type=”text/css”> 

 

4.2.2 ΚΛΑΣΕΙΣ CSS 

  

 Τα CSS, αποτελούνται από κλάσεις και ιδιότητες αυτών των κλάσεων. Ένα 

παράδειγµα µπορεί να είναι το παρακάτω το οποίο έχει δύο κλάσεις τις main και 

small οι οποίες ορίζουν διαφορετικές ιδιότητες. 

 .main { 

font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, Sans-serif;    

font-size: 12px;  

color: #FFFFFF;  

line-height: 110%; 

  list-style-type: disc; 

 } 

 .small {  

font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, Sans-serif; 

 font-size: 9px;  

 color: #333333; 

 } 

 

 Κοινώς για να ορίσουμε µία κλάση CSS, εντός ενός αρχείου ή εντός της ίδιας 

της HTML σελίδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει να εισάγουμε τα εξής: 

.όνομα κλάσης { 

Ιδιότητες κλάσης 

} 
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4.3 PHP 

 

 Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία σελίδων web 

με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό 

διακομιστή του Παγκόσμιου ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό 

χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα στελεί στο πρόγραμμα περιήγησης των 

επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.      

 Η PHP είναι μια γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη 

ειδικά για το Web. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε PHP 

κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο PHP 

κώδικας μεταφράζεται στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που 

θα δει ο επισκέπτης. 

 

4.3.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ PHP 

 

 Η PHP χρησιμοποιεί τα σύμβολα <?php και ?> για να εισαγάγει ένα μπλοκ 

σκριπτ μέσα σε ένα έγγραφο html/xhtml. Εναλλακτικά, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και τα πιο σύντομα σύμβολα <? και ?> ή ακόμα και τα σύμβολα 

της ASP τα οποία είναι <% και %> αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη ρύθμιση στο 

server. Ωστόσο, για μέγιστη συμβατότητα είναι καλό να χρησιμοποιούμε τον πρώτο 

συμβολισμό.          

 Στην php, κάθε εντολή πρέπει να τερματίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό 

(;). Η php είναι μια γλώσσα case sensitive. Αυτό σημαίνει ότι κάνει διάκριση 

ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα. Άρα το echo δεν είναι το ίδιο με το Echo. 

Οι εντολές της php γράφονται κατά κανόνα με πεζά γράμματα. 

 

4.3.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ PHP 

 

 Βασικός και απαράβατος κανόνας στην php είναι ότι στα ονόματα των 

μεταβλητών προηγείται πάντα ο χαρακτήρας $. Έτσι, η php μπορεί να αναγνωρίσει 

τις μεταβλητές ανάμεσα σε άλλα κείμενα. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, καταχωρείται στη μεταβλητή $txt το κείμενο 

"Καλωσορίσατε" και στη συνέχεια αποστέλλεται η τιμή της μεταβλητής στο 

πρόγραμμα περιήγησης. 

 

 <?php 

  $txt=”Καλωσορίσατε”; 

  echo $txt; 

 ?> 
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 Για να προσθέσουμε δύο ή περισσότερα κείμενα χρησιμοποιούμε τον τελεστή 

τελεία (.) Για παράδειγμα 

  

 <?php 

  $txt1=”Καλωσορίσατε”; 

  $txt2=”στη σελίδα μου”; 

  echo $txt1.$txt2 

 ?> 

 

 Εκτός από τον χαρακτήρα $ που πρέπει να προηγείται σε κάθε όνομα 

μεταβλητής, άλλοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται είναι: 

 

• Κάθε όνομα μεταβλητής πρέπει να ξεκινάει από ένα γράμμα ή την κάτω 

παύλα "_" 

• Ένα όνομα μεταβλητής περιλαμβάνει αλφαριθμητικά λατινικά χαρακτήρες 

και κάτω παύλες (α-ζ, Α-Ζ, 0-9, και _) 

• Απαγορεύονται οι διαστήματα στα ονόματα των μεταβλητών. Είναι καλή 

πρακτική σε σύνθετες ονομασίες να χρησιμοποιείτε τον κάτω παύλα ή ένα 

κεφαλαίο γράμμα για να διαχωρίζετε τις λέξεις. Παράδειγμα: $ max_value, ή 

$ maxValue 

Ανάλογα με την προσβασιμότητα που μπορεί να έχουμε, οι μεταβλητές 

χωρίζονται σε: 

• Local: Οι local μεταβλητές είναι αυτές που είναι δηλωμένες μέσα σε μια 

συνάρτηση. Είναι προσβάσιμες μέσα από την συνάρτηση και ζουν όσο ζει και 

η συνάρτηση. 

• Global: Οι global μεταβλητές είναι αυτές που είναι δηλωμένες έξω από 

συναρτήσεις. Είναι προσβάσιμες από όλες τις συναρτήσεις και ζουν όσο ζει το 

μπλοκ του σκριπτ. 

• Static: Οι static μεταβλητές είναι αυτές που είναι δηλωμένες μέσα σε μια 

συνάρτηση. Είναι προσβάσιμες μέσα από την συνάρτηση και ζουν ακόμα και 

όταν τελειώσει η συνάρτηση. Έτσι όταν ξανακληθεί η ίδια συνάρτηση η static 

θα διατηρεί την τιμή της. 

Η static μεταβλητή πρέπει να δηλωθεί με την λέξη static. Για παράδειγμα: 

static $name="Άγγελος"; 

 

 

4.4 JQUERY 

 

 JQuery είναι μια ελαφριά βιβλιοθήκη JavaScript "γράψτε λιγότερο, κάντε 

περισσότερα". Ο σκοπός του jQuery είναι να διευκολύνει πολύ περισσότερο τη χρήση 

του JavaScript στον ιστότοπό. Το jQuery λαμβάνει πολλές συνηθισμένες εργασίες 

που απαιτούν πολλές γραμμές κώδικα JavaScript για να ολοκληρώσουν και τις 
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αναδιπλώνει σε μεθόδους που μπορoύμε να καλέσουμε με μια μόνο γραμμή κώδικα. 

Το jQuery επίσης απλοποιεί πολλά από τα περίπλοκα πράγματα από τη JavaScript, 

όπως οι κλήσεις AJAX και το DOM manipulation.     

 Η βιβλιοθήκη jQuery περιέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Χειρισμός HTML / DOM 

• Χειρισμός CSS 

• Μεθόδους συμβάντων HTML 

• Εφέ και κινούμενα 

• AJAX 

• Βοηθητικά προγράμματα 

 

 

4.5 PDO 

 

 Το PDO (Database Access Abstraction Layer) προσφέρει ενοποιημένη 

διεπαφή για πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Περιγράφει όχι 

μόνο ένα API βάσης δεδομένων, αλλά και βασικές λειτουργίες που διαφορετικά 

πρέπει να επαναλαμβάνονται εκατοντάδες φορές σε κάθε εφαρμογή, καθιστώντας τον 

κώδικα εξαιρετικά κουραστικό. Σε αντίθεση με τα mysql και τα mysqli, και τα δύο 

από τα οποία είναι χαμηλά επίπεδα API που δεν προορίζονται για άμεση χρήση (αλλά 

μόνο ως δομικό υλικό για κάποιο επίπεδο αφαίρεσης ανώτερου επιπέδου), το PDO 

είναι ήδη μια τέτοια αφαίρεση. Ακόμη ατελής, αλλά τουλάχιστον χρήσιμη. 

 Τα πλεονεκτήματα του PDO είναι: 

• Ασφάλεια (έτοιμες δηλώσεις που είναι χρησιμοποιήσιμες). 

• Ευχρηστία (πολλές βοηθητικές λειτουργίες για αυτοματοποίηση 

λειτουργιών ρουτίνας). 

• Επαναχρησιμοποίηση (ενοποιημένο API για πρόσβαση σε πληθώρα 

βάσεων δεδομένων, από SQLite σε Oracle) 

 

4.6 BOOTSTRAP 

 

 Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές 

τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς 

και προαιρετικές επεκτάσεις JavaScript. Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στο 

GitHub και έχει χρησιμοποιηθεί από τη NASA και το MSNBC, μεταξύ άλλων. 

 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης του Bootstrap είναι ότι παρέχεται με 

ένα δωρεάν σύνολο εργαλείων για τη δημιουργία ευέλικτων και ευαίσθητων 

διατάξεων ιστοσελίδων καθώς και κοινών στοιχείων διεπαφής. Επιπλέον, 

χρησιμοποιώντας τα API δεδομένων Bootstrap, μπορούμε να δημιουργήσουμε 
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σύνθετα στοιχεία διεπαφής, όπως το Scrollspy και το TypeAheads, χωρίς να 

γράψουμε μια γραμμή JavaScript.       

 Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά πλεονεκτήματα, γιατί κάποιος πρέπει να 

επιλέξει το Bootstrap: 

• Εξοικονόμηση χρόνου.Μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο 

και προσπάθεια χρησιμοποιώντας τα προκαθορισμένα πρότυπα και 

τάξεις του Bootstrap και να επικεντρωθούμε σε άλλες εργασίες 

ανάπτυξης. 

• Ανταποκρινόμενες λειτουργίες. Χρησιμοποιώντας το Bootstrap 

μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε σχέδια με δυνατότητα 

απόκρισης. Οι λειτουργίες απόκρισης Bootstrap καθιστούν τις 

ιστοσελίδες μας πιο κατάλληλες σε διαφορετικές συσκευές και 

αναλύσεις οθόνης χωρίς καμία αλλαγή στη σήμανση. 

• Συνεπές σχεδιασμό. Όλα τα στοιχεία Bootstrap μοιράζονται τα ίδια 

πρότυπα και στυλ σχεδίασης μέσω μιας κεντρικής βιβλιοθήκης, έτσι 

ώστε τα σχέδια των ιστοσελίδων μας να είναι συνεπή καθ 'όλη την 

ανάπτυξή μας. 

• Εύκολο στη χρήση.Το Bootstrap είναι πολύ εύκολο στη χρήση. 

Οποιοσδήποτε με τις βασικές γνώσεις εργασίας HTML και CSS 

μπορεί να ξεκινήσει να γράφει με το Bootstrap. 

• Συμβατό με προγράμματα περιήγησης.Το Bootstrap δημιουργείται με 

σύγχρονα προγράμματα περιήγησης και είναι συμβατό με όλα τα 

σύγχρονα προγράμματα περιήγησης όπως Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari, Internet Explorer και Opera. 

• Open Source - Και το καλύτερο μέρος είναι, είναι εντελώς δωρεάν για 

να το κατεβάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμεσ. 

 

5. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ XAMPP 

 

 Το XAMPP σημαίνει Cross-Platform (X), Apache (A), MySQL (M), 

PHP (P) και Perl (P). Πρόκειται για μια απλή, ελαφριά διανομή Apache που καθιστά 

εξαιρετικά εύκολο για τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν έναν τοπικό 

διακομιστή web για σκοπούς δοκιμών. Όλα όσα χρειαζόμαστε για να 

εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή web server (Apache), βάση δεδομένων (MySQL) και 

γλώσσα δέσμης ενεργειών (PHP) - περιλαμβάνονται σε ένα απλό εξαγόμενο αρχείο. 

Το XAMPP είναι επίσης cross-platform, πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργεί εξίσου 

καλά σε Linux, Mac και Windows. Δεδομένου ότι οι περισσότερες πραγματικές 

υλοποιήσεις διακομιστή web χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία με το XAMPP, κάνει 

την μετάβαση από έναν τοπικό διακομιστή δοκιμών σε ένα ζωντανό διακομιστή είναι 

εξαιρετικά εύκολη.         

 Το XAMPP περιέχει: 
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• Apache: Είναι μια εφαρμογή διακομιστή ιστού που επεξεργάζεται και 

παραδίδει περιεχόμενο ιστού σε έναν υπολογιστή. Το Apache είναι ο 

πιο δημοφιλής διαδικτυακός διακομιστής στο διαδίκτυο, 

ενεργοποιώντας σχεδόν το 54% όλων των ιστότοπων. 

• MySQL: Κάθε εφαρμογή web, όσο και απλή ή περίπλοκη, απαιτεί μια 

βάση δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων. Η MySQL, η οποία 

είναι ανοικτού κώδικα, είναι το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων στον κόσμο. Εξασφαλίζει τα πάντα από 

ιστοσελίδες χομπίστα έως επαγγελματικές πλατφόρμες όπως το 

WordPress. 

• PHP: Όπως προαναφέρθηκε PHP σημαίνει Hypertext Preprocessor. 

Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού από πλευράς διακομιστή, 

η οποία εξουσιοδοτεί μερικούς από τους δημοφιλέστερους ιστοτόπους 

στον κόσμο, όπως το WordPress και το Facebook. Είναι ανοικτού 

κώδικα, σχετικά εύκολο να την μάθει κάποιος και λειτουργεί τέλεια με 

τη MySQL, καθιστώντας τη δημοφιλή επιλογή για προγραμματιστές 

ιστού. 

• Perl: Είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου 

που χρησιμοποιείται εκτενώς στον προγραμματισμό του δικτύου, στο 

διαχειριστή συστήματος κ.λπ. Παρόλο που είναι λιγότερο δημοφιλές 

για σκοπούς ανάπτυξης ιστοσελίδων, το Perl διαθέτει πολλές 

εξειδικευμένες εφαρμογές. 

 

 

 

Εικόνα 5-1 XAMPP CONTROL PANEL 
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6. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η  πρόοδος στις ασύρματες επικοινωνίες, στον ενσωματωμένο υπολογισμό  

(embeddedcomputing),  σταVLSIκυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης και κυρίως στην 

τεχνολογία των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS–

MicroElectroMechanicalSystems) έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη πολυ-

λειτουργικών αισθητήρων (smartsensors) χαμηλής ισχύος και κόστους για να 

μπορούν να παραχθούν και να παραταχθούν σε μεγάλο αριθμό με αποτέλεσμα 

οιπόροι τους να είναι εξαιρετικά περιορισμένοι όσον αφορά την ενέργεια, τη μνήμη,  

το  εύροςζώνης επικοινωνίας και την υπολογιστική τους ικανότητα. Επίσης, είναι  

μικρού μεγέθους και ενεργειακά αυτόνομοι, αποτελούνται από επιμέρους τμήματα    

αίσθησης, επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας και είναι ικανοί να αντιδρούν σε  

μεταβολές φυσικών φαινομένων του περιβάλλοντος. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν  

να επικοινωνήσουν σε σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και έχουν τη 

δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας. Τα WSNs αποτελούν μια σημαντική    

αναβάθμιση των απλών αισθητήρων και χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

παρατήρηση και τον έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος σε περιπτώσεις που είναι  

δύσκολη η πρόσβαση. Συνήθως, τα WSNs είναι ad-hocδίκτυα, που αποτελούνται από  

έναν κεντρικό αποδέκτη και μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες μικρούς 

περιφερειακούς κόμβους-αισθητήρες. Οι κόμβοι αυτοί έχουν την ικανότητα να  

επεξεργάζονται τα πρωτογενή δεδομένα και να μοιράζονται την πληροφορία που οι  

ίδιοι επεξεργάστηκαν με τους γειτονικούς κόμβους. Στόχος του δικτύου, ανεξαρτήτως 

τοπολογίας και πρωτοκόλλων, είναι η ροή δεδομένων από τον κεντρικό αποδέκτη 

προς τους κόμβους και αντιστρόφως.Προκύπτει λοιπόν ότι κάθε WSN 

συμπεριφέρεται σαν ένα κεντρικοποιημένο σύστημα με τους κόμβους να είναι 

κατανεμημένοι και συνεργαζόμενοι ̇πιο συγκεκριμένα, σαν ένα σύστημα βάσης  

δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο με περιορισμένους πόρους  

στοχεύοντας στη συλλογή δεδομένων και στην καταγραφή συμβάντων. 

 

6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

1. Χαμηλή κατανάλωση:  

Οι κόμβοι του δικτύου, συνήθως, τροφοδοτούνται με 

μπαταρίες οι οποίες μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα θα αδειάσουν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δίκτυο να είναι πλέον άχρηστο. Άρα όσο 

πιο χαμηλή είναι η κατανάλωση του κάθε κόμβου ξεχωριστά, τόσο πιο 

μπού μεγαλώνει αυτό το χρονικό διάστημα και τόσο μειώνεται το 

κόστος συντήρησης. Σε αρκετά δίκτυα χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, μια τέτοια υλοποίηση εξαρτάται όμως από την 

τοποθεσία και τις απαιτήσεις του κάθε δικτύου ξεχωριστά. 
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2. Αυτόνομη και προγραμματιζόμενη λειτουργία: 

Ο κάθε κόμβος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να 

λειτουργήσει αυτόνομα, δηλαδή να ξέρει τι να κάνει, πότε να το κάνει 

και που θα στείλει την μέτρηση. Ταυτόχρονα θα έχει την δυνατότητα 

να προγραμματίζεται δυναμικά, για παράδειγμα μπορεί το base station 

να διαδώσει στο δίκτυο καινούρια δεδομένα λειτουργίας για το κάθε 

κόμβο με αποτέλεσμα τον δυναμικό επαναπρογραμματισμό του 

δικτύου. 

3. Χαμηλό κόστος κυρίως λόγο έλλειψης καλωδίωσης 

4. Γρήγορη δημιουργία δικτύου:     

 Τα περισσότερα δίκτυα έχουν την ικανότητα μέσα σε μερικά 

λεπτά να έχουν χαρτογραφήσει το δίκτυο τους και να ξεκινήσουν την 

προγραμματιζόμενη λειτουργία τους. Αυτό βέβαια είναι σχετικό διότι 

εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου και σίγουρα από το 

hardware/software των κόμβων. 

5. Προσαρμοστικότητα:      

 Βασικό χαρακτηριστικό τέτοιου είδους δικτύων είναι η 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα του δικτύου. Για 

παράδειγμα η απώλεια κάποιων κόμβων δεν καταστρέφει ολόκληρο το 

δίκτυο διότι το δίκτυο προσαρμόζεται και δημιουργεί νέα μονοπάτια 

μεταξύ ρων κόμβων για να διατηρηθεί η συνένωσή τους. 

6. Απλότητα:        

 Οι περιορισμένοι υπολογιστικοί και ενεργειακοί πόροι του 

κάθε κόμβου απαίτησαν τον σχεδιασμό απλών και αποδοτικών 

αλγορίθμων για την διεκπεραίωση των προγραμματισμένων 

διεργασιών που εκτελεί το δίκτυο. 

7. Μεγάλη ποικιλία τύπων αισθητήρων: 

  Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι αισθητήρες όπως θερμικοί, 

μαγνητικοί, σεισμικοί, οπτικοί, ακουστικών συχνοτήτων και πολλοί 

άλλοι. 

8. Απόδοση:        

 Θυσιάζοντας την ταχύτητα αποστολής δεδομένων, οι κόμβοι 

μειώνουν τις επανεκπομπές πακέτων λόγο σφαλμάτων,αυξάνοντας την 

αξιοπιστία στην μετάδοση του κάθε πακέτου. 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν γενικά χαρακτηριστικά των ασύρματων 

δικτύων αισθητήρων, αλλά παρόλα αυτά, ανάλογα απο την εφαρμογή 

που καλείται να υλοποιήσει κάθε φορά οποιοδήποτε δίκτυο, ενδέχεται 

να γίνουν κάποια trade-off μεταξύ των χαρακτηριστικών. 
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6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 Για να αντιληφθούμε την σημασία αυτών των δικτύων είναι αναγκαίο να 

παρουσιάσουμε κάποιους από τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται και πως. 

1. Πολιτικοί μηχανικοί:       

 Σε αρκετά κτήρια, γέφυρες, φράγματα, δρόμους κτλ 

εφαρμόζονται σε κομβικά σημεία ασύρματοι αισθητήρες ικανοί να 

παρακολουθούν τις κατασκευές και ανα πάσα στιγμή να μπορούν να 

καθορίσουν εάν η κατασκευή είναι επικίνδυνη ή όχι. Ταυτόχρονα με 

την προστασία των κατοίκων οι μηχανικοί μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την συμπεριφορά των 

κατασκευών τους σε φυσικές καταπονήσεις (σεισμούς, ανέμους, 

πυρκαγιές κτλ) με απώτερο σκοπό την μελλοντική βελτίωσή τους. 

2. Βιομηχανία και εμπόριο:      

 Ο τομέας της βιομηχανίας αντιλήφθηκε τις τεράστιες 

δυνατότητες αυτών των δικτύων και η εφαρμογή δεν άργησε να έρθει. 

Κάποια παραδείγματα είναι η παρακολούθηση κατάστασης μηχανών, 

ρομποτικών οχημάτων, οχήματα μεταφοράς προϊόντων, συνθηκών 

εργασίας σε εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ευαίσθητων σε 

συγκεκριμένες συνθήκες, εντοπισμός προϊόντων κτλ. 

3. Στρατιωτικές εφαρμογές:      

 Η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων αισθητήρων αρχικά 

αποτέλεσε στρατιωτικό σχέδιο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στους 

υπόλοιπους τομείς. Ο στρατός χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία για 

τον εντοπισμό εχθρικών δυνάμεων σε άγνωστες περιοχές, κατεύθυνση 

πολεμικών μηχανών κτλ. 

4. Περιβαλλοντική παρακολούθηση:     

 Η παρακολούθηση περιβαλλοντικών περιοχών ίσως και να 

είναι η πιο κοινή εφαρμογή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Για 

παράδειγμα ο τομέας της γεωργίας μπορεί να έχει μεγάλα οφέλη εάν 

εκμεταλλευθεί πλήρως τις ικανότητες του δικτύου. Ένα οικονομικό 

δίκτυο θα είναι ικανό να παρακολουθεί κάθε φυτό ξεχωριστά 

δημιουργώντας ένα διάγραμμα κατάστασης για το κάθε φυτό 

ξεχωριστά.  

5. Υγείας:        

 Ο τομέας της υγείας δεν θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί 

αυτή την καινοτομία,ένα παράδειγμα είναι τα BSN (Body Sensor 

Networks) ικανά να παρακολουθούν τις ζωτικές λειτουργίες των 

ασθενών στους οποίους εφαρμόζονται 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν ένα μικρό δείγμα για 

το πού μπορεί να εφασμοσθεί αυτή η τεχνολογία. Εάν αντιληφθούμε 
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την γενική ιδέα των WSN τότε ο μόνος περιορισμός θα είναι τα όρια 

της φαντασίας μας. 

 

7. MOTEWORKS 

 

7.1 EΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το Moteworks είναι μια πλατφόρμα για την δημιουργία ασύρματων δικτύων 

αισθητήρων. Ο βελτιστοποιημένος επεξεργαστής / εξοπλισμός ραδιοφώνου, το 

κορυφαίο λογισμικό δικτύωσης δικτύων, το gateway server middleware  και τα 

εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης πελατών (client). υποστηρίζουν τη 

δημιουργία αξιόπιστων και εύχρηστων ασύρματων λύσεων OEM (Original 

Equipment Manufacturer). Τα OEM απελευθερώνονται από την λεπτομερή 

πολυπλοκότητα του σχεδιασμού ασύρματου υλικού και λογισμικού επιτρέποντάς 

τους να επικεντρωθούν στην προσθήκη μοναδικής διαφοροποίησης στις εφαρμογές 

τους ενώ παράλληλα φέρνουν γρήγορα καινοτόμες λύσεις στην αγορά. 

 

7.1.1 Moteworks Network Landscape 

 

 Η ανάπτυξη ασύρματου δικτύου αποτελείται από τα τρία ξεχωριστά επίπεδα 

λογισμικού: 

• Το Mote Tier, όπου βρίσκεται το XMesh, είναι το λογισμικό που 

τρέχει στο σύννεφο των κόμβων αισθητήρων που σχηματίζουν ένα 

δίκτυο mesh. Το λογισμικό XMesh παρέχει τους αλγόριθμους 

δικτύωσης που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου κορμού 

επικοινωνίας που συνδέει όλους τους κόμβους εντός του cloud mesh 

στο διακομιστή. 

• Το Server Tier είναι μια εγκατάσταση που είναι πάντα διαθέσιμη για 

την μετάφραση και την αποθήκευση δεδομένων που προέρχονται από 

το ασύρματο δίκτυο και παρέχει τη γέφυρα μεταξύ των ασύρματων 

Motes και των πελατών του Διαδικτύου. Το XServe και το XOtap 

είναι εφαρμογές διακομιστών που μπορούν να λειτουργούν σε PC ή 

Stargate. 

• Το Client Tier παρέχει το λογισμικό απεικόνισης του χρήστη και τη 

γραφική διεπαφή για τη διαχείριση του δικτύου. Το Crossbow παρέχει 

δωρεάν λογισμικό πελάτη που ονομάζεται MoteView, αλλά το XMesh 

μπορεί να συνδεθεί και με προσαρμοσμένο λογισμικό πελάτη. 

 



 
 

30 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Εικόνα 6.1.1-1 Xmesh Landscape 

 

 Η πλατφόρμα λογισμικού που παρέχεται με το MoteWorks ™ είναι 

βελτιστοποιημένη για δίκτυα που λειτουργούν με μπαταρίες χαμηλής κατανάλωσης 

και παρέχει μια λύση από άκρο σε άκρο σε όλες τις βαθμίδες ασύρματων εφαρμογών 

δικτύωσης αισθητήρων. 

 

7.1.1.1 Xmesh Mote Tier 

 

 Το Xmesh είναι ένα πλήρες multi-hop, ad-hoc, mesh πρωτόκολλο δικτύωσης 

που αναπτύχθηκε από το Crossbow για ασύρματα δίκτυα. Ένα δίκτυο XMesh 

αποτελείται από κόμβους (Motes) που επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους και είναι 

σε θέση να μεταφέρουν ραδιοφωνικά μηνύματα σε σταθμό βάσης όπου μεταδίδονται 

σε υπολογιστή ή άλλο πελάτη. Το hopping επεκτείνει αποτελεσματικά την περιοχή 

ραδιοεπικοινωνίας και μειώνει την ισχύ που απαιτείται για τη μετάδοση μηνυμάτων. 

“Χτυπόντας” τα δεδομένα με  αυτόν τον τρόπο, το XMesh μπορεί να προσφέρει δύο 

σημαντικά πλεονεκτήματα: βελτιωμένη ραδιοφωνική κάλυψη και βελτιωμένη 

αξιοπιστία. Δύο κόμβοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση ραδιοφωνική 

εμβέλεια μεταξύ τους για να επικοινωνούν. Ένα μήνυμα μπορεί να παραδοθεί σε έναν 

ή περισσότερους κόμβους μεταξύ των οποίων θα δρομολογήσει τα δεδομένα. 

Ομοίως, αν υπάρχει κακός ραδιοφωνικός σύνδεσμος μεταξύ δύο κόμβων, το εμπόδιο 

αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την αναδρομολόγηση γύρω από την περιοχή της κακής 

υπηρεσίας. Συνήθως οι κόμβοι τρέχουν σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης, 

ξοδεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε κατάσταση ηρεμίας, 
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προκειμένου να επιτευχθεί πολυετής διάρκεια ζωής της μπαταρίας.   

 Το XMesh παρέχει μια υπηρεσία δικτύωσης TrueMesh που είναι ταυτόχρονα 

αυτο-οργανωτική και αυτοθεραπευτική. Το XMesh μπορεί να δρομολογεί δεδομένα 

από κόμβους σε σταθμό βάσης (ανάντη) ή κατάντη σε μεμονωμένους κόμβους. 

Μπορεί επίσης να μεταδίδει μέσα σε μία μόνο περιοχή κάλυψης ή αυθαίρετα μεταξύ 

οποιωνδήποτε δύο κόμβων σε ένα σύμπλεγμα. Το QOS (Quality of Service) 

παρέχεται είτε με την καλύτερη προσπάθεια (αναγνώριση επιπέδου σύνδεσης) όσο 

και με την εγγυημένη παράδοση (επιβεβαίωση από άκρο σε άκρο). Επίσης, το XMesh 

μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες λειτουργίες ισχύος, όπως HP (υψηλή ισχύς), LP 

(χαμηλή κατανάλωση ενέργειας) και ELP (εκτεταμένη χαμηλή ισχύς). 

 

7.1.1.2 Xserve Server Tier 

  

 Το XServe λειτουργεί ως η κύρια πύλη μεταξύ ασύρματων δικτύων δικτύων 

και επιχειρησιακών εφαρμογών που αλληλεπιδρούν με το πλέγμα. Στον πυρήνα της, 

το XServe παρέχει υπηρεσίες για τη δρομολόγηση δεδομένων προς και από το δίκτυο 

mesh με υπηρεσίες ανώτερου επιπέδου για την ανάλυση, μετασχηματισμό και 

επεξεργασία δεδομένων καθώς κυλούν μεταξύ των mesh και των εξωτερικών 

εφαρμογών. Οι υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας 

αρχεία ρυθμίσεων που βασίζονται σε XML και φορτώσιμες μονάδες plug-in. 

 Το XServe προσφέρει πολλαπλές εισόδους επικοινωνίας για εφαρμογές που 

επιθυμούν να αλληλεπιδρούν με το XServe ή το δίκτυο mesh. Οι χρήστες μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με το XServe μέσω εφαρμογών διασύνδεσης τερματικού μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο απευθείας ή μέσω μιας ισχυρής διεπαφής εντολών XML 

RPC. 

 

7.1.1.3 MoteView Client Tier 

 

 Το MoteView είναι το περιβάλλον εργασίας-πελάτη που επιτρέπει στο 

MoteWorks να παρέχει μια λύση από άκρο σε άκρο σε όλες τις βαθμίδες ασύρματων 

δικτύων αισθητήρων. Το MoteView εμφανίζει τις πληροφορίες από το δίκτυο σε 

προγραμματιστές ή τελικούς χρήστες. Ολόκληρο το δίκτυο ή οι μεμονωμένοι κόμβοι 

μπορούν να εμφανιστούν και να αναλυθούν σε γραφήματα ή σε μορφή κειμένου. Η 

δυνατότητα αναπαραγωγής του MoteView επιτρέπει την ιστορική προβολή της 

κατάστασης δικτύου και των μετρήσεων αισθητήρων με την πάροδο του χρόνου και 

βασίζεται στις πληροφορίες καταγραφής που αποθηκεύονται στο XServe. Οι 

δυνατότητες ανάλυσης του MoteView επιτρέπουν την αυτόματη ειδοποίηση μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον 

χρήστη. Για παράδειγμα, αν οι συνδέσεις RF αναπροσαρμόζονται λόγω αλλαγών στο 

περιβάλλον ή οι μετρήσεις των αισθητήρων υπερβαίνουν ένα καθορισμένο όριο, ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ειδοποιεί έναν χειριστή ή τεχνικό πεδίου 

μέσω PDA ή κινητού τηλεφώνου. Το MoteView επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να 

βελτιστοποιούν τη διάταξη και τη διαμόρφωση του δικτύου, να αναλύουν τις 
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πληροφορίες αισθητήρων διαδραστικά και στη συνέχεια να λαμβάνουν διορθωτικές 

ενέργειες.          

 Το MoteView παρέχει μια διασύνδεση για την εξ αποστάσεως ρύθμιση 

παραμέτρων στο ασύρματο δίκτυο. Κάθε κόμβος μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά με 

τις παραμέτρους διαμόρφωσης που παρέχονται από το mote. Αυτό καθιστά διαφανές 

για τον χρήστη ενός εγκατεστημένου ασύρματου δικτύου αισθητήρων για να ρυθμίσει 

τις περιστροφές, π.χ. Αλλάζει συχνότητα των μετρήσεων του αισθητήρα, χωρίς να 

απαιτείται καμία γνώση προγραμματισμού. Το MoteView διαθέτει επίσης 

ενσωματωμένη υποστήριξη για ολόκληρο το φάσμα των αισθητήρων του Crossbow, 

επιτρέποντας έτσι πολύ γρήγορα τα πρωτότυπα. Εάν απαιτούνται προσαρμοσμένες 

κάρτες αισθητήρων για μια εφαρμογή, αυτές οι πλακέτες μπορούν να ενσωματωθούν 

και για τη διαχείριση στο MoteView. 

 

7.1.2 Low-Power Operating System - TinyOS 

 

 Το MoteWorks περιλαμβάνει το TinyOS, το λειτουργικό σύστημα ανοιχτού 

κώδικα που αναπτύχθηκε αρχικά από το University of California, Berkeley. Το 

TinyOS έχει αναπτύξει μια ευρεία κοινότητα χρηστών με χιλιάδες προγραμματιστές, 

καθιστώντας το τυπικό λειτουργικό σύστημα για την ασύρματη δικτύωση 

αισθητήρων στην ερευνητική κοινότητα. Είναι επίσης το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο ασύρματο λειτουργικό σύστημα δικτύου αισθητήρων για 

εμπορικές εφαρμογές. Το TinyOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε 

στοιχεία, σχεδιασμένο από την αρχή, για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 

με μικρές απαιτήσεις αποτύπωσης μνήμης.      

 Το TinyOS υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές που κυμαίνονται από 

αρχιτεκτονικές 8 bit με μόλις 2 KB RAM σε επεξεργαστές 32 bit με 32 MB RAM ή 

περισσότερο. Παρέχει ένα καλά καθορισμένο σύνολο API για προγραμματισμό 

εφαρμογών. Αυτά τα API παρέχουν πρόσβαση στις υπολογιστικές δυνατότητες του 

κόμβου αισθητήρα, επιτρέποντας τη συλλογή πληροφοριών στο δίκτυο. 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες, τα δεδομένα αισθητήρων μπορούν να 

προεπεξεργαστούν στον κόμβο, βελτιστοποιώντας τόσο τη διακίνηση δικτύου όσο 

και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αποφεύγοντας περιττά μηνύματα αποστολής και 

λήψης. 

 

 

 

7.1.3 Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού 

 

 Η MoteWorks διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού για 

προσαρμοσμένες εφαρμογές Mote, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων 

προγραμμάτων οδήγησης αισθητήρων, του κλιματισμού και της επεξεργασίας των 

σημάτων αισθητήρων και των χειριστών μηνυμάτων. Το MoteWorks περιλαμβάνει 
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ένα βελτιστοποιημένο cross-compiler για την πλατφόρμα στόχου mote και ένα 

προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας για ανάπτυξη εφαρμογών TinyOS. Η 

MoteWorks εγκαθιστά αυτόματα και διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία ανάπτυξης για 

γρήγορη εγκατάσταση και ταχεία έναρξη ανάπτυξης. 

 

7.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MOTEWORKS 

 

 Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του MoteWorks σε 

υπολογιστή με Windows® από το CD που συνοδεύει το προϊόν. Θα μάθουμε: 

• Εγκατάσταση του MoteWorks και των εργαλείων του. 

• Moteworks installation tree structure. 

Τα θέματα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση, όπως η επιλογή ενός 

καταλόγου εγκατάστασης και η εγκατάσταση με άλλες εκδόσεις των TinyOS, 

nesC και Cygwin, καλύπτονται επίσης εδώ 

 

 

7.2.1 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1. Crosbow’s MoteWorks CD-ROM 

2. Ένας υπολογιστής με Windows 

Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows (XP, 2000, NT, 2007) 

1 GB ή περισσότερο ελεύθερου χώρου στον προορισμό 

550 MB ή περισσότερο χώρου στη μονάδα δίσκου C, ανεξάρτητα από τη 

μονάδα προορισμού. 

 

 

Το MoteWorks InstallShield Wizard setup προσφέρει τα εξής πακέτα: 

TinyOS and MoteWorks Tools. Ένα OS που βασίζεται σε συμβάντα για ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων. Εργαλεία για τον εντοπισμό σφαλμάτων. 

nesC compiler. Μια επέκταση της γλώσσας C που σχεδιάστηκε για το TinyOS. 

Cygwin. Ένα περιβάλλον σαν το Linux για τα Windows. 

AVR.Tools. Μια σουίτα εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού για τους επεξεργαστές 

AVR της Atmel. 

Programmer’s notepad. IDE για τη σύνταξη κώδικα και τον εντοπισμό σφαλμάτων. 

Xsniffer. Εργαλείο παρακολούθησης δικτύου για το περιβάλλον RF. 

MoteConfig. Περιβάλλον GUI για προγραμματισμό Mote και OTAP. 

Graphviz. Για να προβάλονται τα αρχεία που έγιναν από τη δημιουργία εγγράφων. 
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PuTTY και TortoiseCVS. Πρόσβαση στην πηγή μέσω διακομιστή CVS για χρήστες 

επιχειρήσεων. 

 

 

 

7.2.3 MOTEWORKS ΔΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 Όλα τα στοιχεία του MoteWorks, όπως οι εφαρμογές /, doc /, tools /, and tos / 

directories βρίσκονται κάτω από το <install dir> / cygwin / opt / MoteWorks /. 

Επιπλέον, το Makefile βρίσκεται σε αυτόν το φάκελο. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος 

για το TOSROOT έχουν οριστεί ως <install dir>. Συνήθως η προεπιλεγμένη <install 

dir> είναι ο C: \ Crossbow. 

 

 

Εικόνα 7.2.3-1 Η δομή καταλόγου κορυφαίου επιπέδου του MoteWorks 
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Εικόνα 7.2.3-2 MoteWorks και υποκατάλογοι 

 

Εικόνα 7.2.3-3 Εφαρμογές και υποκατάλογοι 

 

Εικόνα 7.2.3-4 Εργαλεία και υποκατάλογοι 
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Εικόνα 7.2.3-5 tos και υποκατάλογοι 

 

 

 

8. MOTEVIEW 

 

8.1 ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΤΟΥ MOTEVIEW  

  

 To MoteView είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την Crossbow με 

σκοπό την διαχείριση του δικτύου και την αποθήκευση δεδομένων σε βάση 

Postgresql. Πλέον κυκλοφορεί από την Memsic. Δίνει την δυνατότητα παρουσίασης 

των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε μορφή πινάκα και διαγραμματική καθώς και 

προσαρμογής παραμέτρων όπως εξωτερικών αισθητήρων και παρατήρησης της 

τοπολογίας του δικτύου. Είναι συμβατό με όλες της πλακέτες της Crossbow. 

 

8.2 ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ MOTE 

 

 Το MoteView υποστηρίζει όλες τις πλακέτες αισθητήρων και ανάκτησης 

δεδομένων της Memsic ( Εικόνα 8.2-1) καθώς και τις πλατφόρμες επεξεργαστών / 

ραδιοφωνικών σταθμών MICA2, MICA2DOT και MICAz ( Εικόνα 8.2-2). Επιπλέον, 

το MoteView μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση 

πλατφορμών που έχουν ενσωματωθεί σε αισθητήρες, όπως το σύστημα ανίχνευσης 

ασφάλειας εισβολών MSP Mote και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

MEP Mote (Εικόνα 8.2-3). 
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Εικόνα 8.2-1 τις πλακέτες αισθητήρων και ανάκτησης δεδομένων της Memsic 

 

Εικόνα 8.2-2 τις πλατφόρμες επεξεργαστών / ραδιοφωνικών σταθμών MICA2, 

MICA2DOT και MICAz 
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Εικόνα 8.2-3 σύστημα ανίχνευσης ασφάλειας εισβολών MSP Mote και το σύστημα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης MEP Mote 

 

8.3 ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MOTE 
 

 Το XMesh είναι το multi-hop mesh πρωτόκολλο δικτύωσης του Memsic, όπως 

ακρόαση χαμηλής ισχύος, συγχρονισμό ώρας, λειτουργίες ύπνου, any-to-base και 

base-to-any δρομολόγηση. Όλοι οι πίνακες αισθητήρων και δεδομένων μας 

υποστηρίζονται με εφαρμογές Xmesh. 

 

8.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

8.4.1 ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 Το MoteView υποστηρίζεται στις ακόλουθες πλατφόρμες: 

• Windows 2007 

• Windows XP 

• Windows 2000 with SP4 

 

8.4.1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 Η πλατφόρμα πύλης που χρησιμοποιείται στον σταθμό βάσης καθορίζει τη 

θύρα διεπαφής PC που απαιτείται από το MoteView: 

• Για το MIB510 μια σειριακή θύρα RS-232 

• Για το MIB520 μια θύρα USB 

• Για το MIB600 ένα ενσύρματο Ethernet ή ασύρματη κάρτα 802.11 μόνο εάν 

το MIB600 είναι σε τοπικό δίκτυο με ασύρματη πρόσβαση. 

• Για το stargate ή για άλλο διακομιστή ένα ενσύρματο Ethernet, μια ασύρματη 

κάρτα 802.11 μόνο εάν η Stargate διαθέτει ασύρματο μόντεμ ή είναι σε τοπικό 

δίκτυο με ασύρματη πρόσβαση ή ένα κυψελοειδές μόντεμ για ασύρματη 

πρόσβαση στο Internet. 
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8.4.2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

 Για την εκτέλεση της εφαρμογής απαιτούνται τα ακόλουθα πρόσθετα 

στοιχεία: 

• Υπηρεσία βάσεων δεδομένων PostgreSQL 8.0 

• Οδηγός ODBC PostgreSQL 

• Το Microsoft .NET 1.1 framework 

 

8.4.2.1 PostgreSQL 

 

 Όλα τα εργαλεία οπτικοποίησης του MoteView απαιτούν σύνδεση με μια 

βάση δεδομένων. Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να βρίσκεται στον υπολογιστή μας 

("localhost"), σε απομακρυσμένο διακομιστή ή σε Stargate. Το μέγεθος αυτής της 

βάσης δεδομένων δεσμεύεται από την αποθήκευση που είναι διαθέσιμη στο σύστημα. 

 

 

  

 

9.  CROSSBOW HARDWARE 

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η Crossbow Technology, Inc. (που επίσης αναφέρεται ως XBOW) ήταν μια 

εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, με δύο ξεχωριστές σειρές προϊόντων. Το ένα 

βασίστηκε σε αισθητήρες και συστήματα αισθητήρων αδρανειακού γυροσκοπίου 

οπτικών ινών. Αυτό περιλάμβανε τις αδρανειακές μονάδες μέτρησης, τα συστήματα 

αναφοράς θέσης και πορείας, τα ψηφιακά όργανα κλίσης και τις μονάδες 

καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου. Το άλλο βασίστηκε σε GPS που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελοειδούς τηλεφώνου με πολλαπλούς 

περιβαλλοντικούς αισθητήρες που περιλάμβαναν προϊόντα παρακολούθησης 

περιουσιακών στοιχείων. 

 H CROSSBOW ιδρύθηκε από τον Mike A. Horton το 1995 για να 

εκμεταλλευτεί αδρανειακούς αισθητήρες μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων 

(MEMS). Αρχικά βασίστηκε στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

της Καλιφόρνιας, το Berkeley υποστηριζόμενο από τον A. Richard Newton. Η 

τεχνολογία Crossbow Technology είχε επενδύσεις από την Cisco, την Intel και τον 
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όμιλο Paladin Capital το 2005.       

 Προηγούμενα προϊόντα περιελάμβαναν το AHRS500GA, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στο Πρόγραμμα Capstone της Ομοσπονδιακής Διοίκησης 

Αεροπορίας των ΗΠΑ. Όταν εισήχθη το 2003, ήταν το πρώτο αυτόνομο, πλήρως 

στερεό σύστημα πιστοποίησης FAA (AHRS), πιστοποιημένο από την FAA. Ένα 

προϊόν που ακολούθησε, το AHRS510GA σχεδιάστηκε για τον υπερβολικά ελαφρύ 

πίδακα του μοντέλου Eclipse Aviation 500.      

 Τα προϊόντα Crossbow συμπεριλάμβαναν το ψηφιακό κλίνομετρο CTXD02, 

το κάθετο γυροσκόπιο VG700 και την καθοδήγηση GNAV540 INS / GPS, τη μονάδα 

πλοήγησης και ελέγχου. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν σε εναέριες, θαλάσσιες 

και επίγειες πλατφόρμες, όπως το σύστημα στόχευσης Hunter RQ-5A χωρίς 

επισκευές, τα συστήματα στόχευσης ITAS και LRAS.    

 Η CROSSBOW παρέχει προϊόντα για προβολή αποστολής και 

παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία παρείχε ενσωματωμένες 

συσκευές αποφλοιώσεως και ραβδώσεων, με ραδιόφωνα GSM / GPRS, GPS και 

αισθητήρες. Αυτοί οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες παρείχαν στους φορτωτές ιστορικό 

έκθεσης παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων και αποστολής και δυνατότητα 

παρακολούθησης.         

 Ήταν ένας από τους πρώτους προμηθευτές των κόμβων αισθητήρων MICA 

τύπου Berkeley που τα ονόμαζαν "motes". Αυτά τρέχουν το λειτουργικό σύστημα 

TinyOS. Μεταγενέστερα προϊόντα περιελάμβαναν τις MICA2 (868/916 MHz) και 

MICAz (2,4 GHz) motes, καθώς και το σχεδιασμένο από την Intel IMOTE2. Το 

Crossbow έκανε επίσης μια πλατφόρμα σχεδιασμού λογισμικού για το υλικό του που 

ονομάζεται MoteWorks που προαναφέρθηκε πιο πάνω.    

 Έλαβε βραβεία για τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένου του "Best of 

Sensors Expo Gold 2006" και του Βραβείου BP Helios.    

 Το 2008, κυκλοφόρησε το eKo Pro Series System, ένα ασύρματο σύστημα 

αισθητήρων που παρακολουθεί τις καλλιέργειες, τον αμπελώνα, τη γεωργία και το 

περιβάλλον. Οι αισθητήρες του μπορούν να παρακολουθούν την υγρασία του 

εδάφους, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία φύλλων μιας καλλιέργειας. 

Την ίδια χρονιά, η Crossbow Japan κυκλοφόρησε το NeoMote για να παρακολουθεί 

την κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο και να παρέχει οπτική απεικόνιση για 

εξοικονόμηση ενέργειας.        

 Στις 5 Ιουνίου 2011, η Crossbow αποκτήθηκε από την Moog Inc. για περίπου 

32 εκατομμύρια δολάρια.  

 

9.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MIB520 
 

 Το MIB520 παρέχει διασύνδεση USB με το IRIS και την οικογένεια των 

motes της MICA για επικοινωνία και προγραμματισμό εντός συστήματος. για 

επικοινωνία και προγραμματισμό εντός συστήματος. Εκτός από τη μεταφορά 

δεδομένων, το MIB520CB παρέχει επίσης διεπαφή USBprogramming.  

 Το MIB520 προσφέρει δύο ξεχωριστές θύρες: μία που είναι αφιερωμένη στον 

προγραμματισμό εντός συστήματος και μια δεύτερη επικοινωνία fordata μέσω USB. 

Το MIB520 διαθέτει ενσωματωμένο επεξεργαστή που επεξεργάζεται τα Mote 
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ProcessorRadio Boards. Η ισχύς διαύλου USB εξαλείφει την ανάγκη για μια 

εξωτερική πηγή ισχύος. 

 

Εικόνα 9.2-1 MIB520 

 

 

 

9.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

 Διεπαφή Usb: 

• Ρυθμός Baud: 57,6 K 

• Καλώδιο USB από αρσενικό σε θηλυκό (περιλαμβάνεται μαζί με τη 

μονάδα) 

Διεπαφή Mote: 

• Συνδέσεις: - 51-pin 

• Δείκτες:  

- Mote LED: Κόκκινο, Πράσινο και Κίτρινο 

Διεπαφή προγραμματισμού: 

• - Λυχνίες LED - Έξοδος Ενέργειας (Πράσινο), Προγραμματισμός σε 

εξέλιξη (Κόκκινο) 

• Αλλαγή για επαναφορά του επεξεργαστή προγραμματισμού και του 

Mote 

Διεπαφή Jtag: 
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• Connector: αρσενική κεφαλίδα 10 ακίδων 

POWER 

• Τροφοδοτικό USB Bus 

 

 

 

Εικόνα 9.2.1-1 σχηματικό διάγραμμα του MIB520 

 

 

9.3 IRIS XM2110 MOTE 
 

 Το IRIS είναι μια μονάδα Mote των 2,4 GHz που χρησιμοποιείται για την 

ενεργοποίηση ασύρματων δικτύων αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το 

IRIS Mote διαθέτει πολλές νέες δυνατότητες για την συνολική λειτουργικότητα των 

προϊόντων δικτύωσης αισθητήρων ασύρματου αισθητήρα της MEMSIC.  

 Οι λειτουργίες του προϊόντος περιλαμβάνουν: 

• Έως και τρεις φορές βελτιωμένη περιοχή ραδιοσυχνοτήτων και 

διπλάσια μνήμη προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα MICA 

Motes. 

• Δοκιμές  εξωτερικής  οπτικής  επαφής  γραμμικής  κλίμακας  με  απόδοση  
500  μέτρων  μεταξύ των κόμβων χωρίς ενίσχυση. 

• RF πομποδέκτης συμβατός με IEEE 802.15.4 

• 2,4 έως 2,48 GHz, μια παγκοσμίως συμβατή ζώνη ISM. 

• Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων άμεσης αλληλουχίας που είναι 

ανθεκτική στις παρεμβολές RF και παρέχει έμφυτη ασφάλεια 

δεδομένων. 

• 250 kbps data rate. 

• Υποστηρίζεται από την πλατφόρμα δικτύου ασύρματων αισθητήρων 

MoteWorks ™ για αξιόπιστη δικτύωση ad-hoc. 

• Συνδέεται και λειτουργεί με τις πλακέτες αισθητήρων, τις πλακέτες 

λήψης δεδομένων,τις πύλες και το λογισμικό της MEMSIC. 

• Υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα TinyOS. 
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Εικόνα 9.3-1 IRIS ΧΜ2110 

 

 

 

 

 

9.3.1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 Το XM2110 βασίζεται στο Atmel ATmega1281. Το ATmega1281 

είναι ένας μικροελεγκτής χαμηλής ισχύος που εκτελεί το MoteWorks από την 

εσωτερική του μνήμη flash. Μια ενιαία πλακέτα επεξεργαστή (XM2110) 

μπορεί να διαμορφωθεί για να τρέξει ταυτόχρονα την εφαρμογή / επεξεργασία 

αισθητήρων και τη στοίβα δικτύου / ραδιοεπικοινωνιών. Ο υποδοχέας 

επέκτασης 51 ακίδων IRIS υποστηρίζει αναλογικές εισόδους, διεπαφές 

ψηφιακής διασύνδεσης I / O, I2C, SPI και UART. Αυτές οι διεπαφές 

διευκολύνουν τη σύνδεση με μια μεγάλη ποικιλία εξωτερικών περιφερειακών 

συσκευών. 

 

 

9.3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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 Η υλοποίηση και ανάπτυξη του αισθητήρα αυτού στηρίχθηκε στην 

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές 

πλατφορμών και στην ευκολία χρήσης. Ο σχεδιασμός  της  μονάδας IRIS στηρίζεται  

στην βασική αρχή ότι ο  κόμβος  βρίσκεται σε αδράνεια στο σύνολο του χρόνου, 

αφυπνίζεται άμεσα με την  ύπαρξη ενός συμβάντος, το επεξεργάζεται και επιστρέφει 

σε αδράνεια. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

μονάδας αυτής. 

 

Εικόνα 9.3.2-1Τεχνικά χαρακτηριστικά του IRIS-XM2110 



 
 

45 | Σ ε λ ί δ α  
 

9.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ MTS310 

 

 Οι MTS310 είναι εύκαμπτοι πίνακες αισθητήρων με ποικίλες λεπτομέρειες 

ανίχνευσης. Αυτές οι λεπτομέριες μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη δικτύων 

αισθητήρων για ποικίλες εφαρμογές όπως ανίχνευση οχημάτων, σεισμική ανίχνευση 

χαμηλής απόδοσης, κίνηση, ακουστική εμβέλεια, ρομποτική και άλλες εφαρμογές. 

Παρακάτω περιγράφουμε τα κυκλώματα των αισθητήρων και τη γενική εφαρμογή. 

 

Εικόνα 9.4-1 Αισθητήρας MTS310 

 

9.4.1 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 

 Το κύκλωμα μικροφώνου έχει δύο βασικές χρήσεις: Πρώτον για ακουστική 

κλίμακα και το δεύτερο για γενική ακουστική καταγραφή και μέτρηση. Το βασικό 

κύκλωμα αποτελείται από έναν προ-ενισχυτή (U1A-1), ενισχυμένο σε δεύτερο στάδιο 

με ένα ψηφιακό έλεγχο (U1A, PT2).       

 Αυτό το κύκλωμα ενισχύει την έξοδο χαμηλού επιπέδου μικροφώνου. Αυτή η 

έξοδος μπορεί να τροφοδοτηθεί κατευθείαν στον αναλογικό ψηφιακό μετατροπέα 

(ADC2) χρησιμοποιώντας το κύκλωμα επιλογής εξόδου μικροφώνου (MX1) για να 

συνδέσει το σήμα mic_out στο σήμα ADC2. Αυτή η διαμόρφωση είναι χρήσιμη για 

γενική ακουστική καταγραφή και μέτρηση. Τα αρχεία ήχου έχουν καταγραφεί στη 

μνήμη φλας Logger των MICAz, MICA2 ή MICA Motes για μεταγενέστερη λήψη 

και ψυχαγωγία (ή ανάλυση!).        

 Η δεύτερη έξοδος σταδίου (mic_out) δρομολογείται μέσω ενεργού φίλτρου 

(U2) και στη συνέχεια σε ανιχνευτή τόνων (TD1). Ο αισθητήρας ανίχνευσης τόνων 

LM567 CMOS μετατρέπει το αναλογικό σήμα μικροφώνου σε ψηφιακή έξοδο 

υψηλής ή χαμηλής στάθμης στο INT3 όταν υπάρχει ένας τόνος 4 kHz. Το κύκλωμα 

sounder στην πλακέτα αισθητήρων μπορεί να παράγει αυτόν τον τόνο.  
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 Μια νέα εφαρμογή του ανιχνευτή ήχου και τόνου είναι η ακουστική εμβέλεια. 

Σε αυτή την εφαρμογή, ένα Mote στέλνει παλμούς στο sounder και στέλνει 

ταυτόχρονα ένα πακέτο RF μέσω ραδιοσήματα. Ένα δεύτερο Mote ακούει για το 

πακέτο RF και σημειώνει την ώρα άφιξης επαναφέροντας έναν χρονομετρητή / 

μετρητή στον επεξεργαστή του. Εν συνεχεία αυξάνεται ο μετρητής μέχρι ο 

ανιχνευτής τόνων να ανιχνεύσει το ηχητικό σήμα. Η τιμή του μετρητή είναι ο χρόνος 

“πτήσης” του ηχητικού κύματος μεταξύ των δύο Motes. Η τιμή του χρόνου “πτήσης”  

μπορεί να μετατραπεί σε κατά προσέγγιση απόσταση μεταξύ των Motes. 

Χρησιμοποιώντας ομάδες Motes με ακουστικά και μικρόφωνα, μπορεί να 

κατασκευαστεί ένα ακατέργαστο σύστημα τοποθεσίας και εντοπισμού θέσης 

Honeywell HMC1002 Magnetometer Analog Devices ADXL202JE Accelerometer. 

 

9.4.2 SOUNDER 

 

 Το sounder ή “βομβητής” είναι ένας απλός πιεζοηλεκτρικός συντονιστής 

σταθερής συχνότητας 4 kHz. Το κύκλωμα ελέγχου κίνησης και ελέγχου συχνότητας 

είναι ενσωματωμένο στο sounder. Το μόνο σήμα που απαιτείται για να 

ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το sounder είναι το Sounder_Power. Το 

Sounder_Power ελέγχεται μέσω του διακόπτη ελέγχου ισχύος (P1) και ρυθμίζεται 

από τη γραμμή υλικού PW2. 

 

9.4.3 ΦΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 Τα MTS310 διαθέτουν αισθητήρα φωτός και θερμίστορ.   

 Ο αισθητήρας φωτός είναι ένα απλό φωτοκύτταρο CdSe. Η μέγιστη 

ευαισθησία του φωτοκύτταρου είναι στο μήκος κύματος φωτός 690 nm. Τυπικό στην 

αντίσταση, ενώ είναι εκτεθειμένο στο φως, είναι 2 kΩ. Χαρακτηριστική αντίσταση 

εκτός λειτουργίας, ενώ βρίσκεται σε σκοτεινές συνθήκες, είναι 520 kΩ. Για να 

χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα φωτός, το σήμα ψηφιακού ελέγχου PW1 πρέπει να 

είναι ενεργοποιημένο. Η έξοδος του αισθητήρα συνδέεται στο κανάλι 1 αναλογικού-

ψηφιακού μετατροπέα (ADC1). Όταν υπάρχει φωτισμός, η ονομαστική έξοδος 

κυκλώματος είναι κοντά στο VCC ή στην πλήρη κλίμακα και όταν είναι σκοτεινή η 

ονομαστική έξοδος είναι κοντά στο GND ή στο μηδέν. Η ισχύς ελέγχεται στον 

αισθητήρα φωτός ρυθμίζοντας το σήμα INT1.     

 Το θερμίστορ (Panasonic ERT-J1VR103J) στο MTS310 είναι ένα εξάρτημα 

επιφανειακής εγκατάστασης εγκατεστημένο στη θέση RT2. Διαμορφώνεται σε ένα 

απλό κύκλωμα διαίρεσης τάσης με ονομαστική μέτρηση μέσης κλίμακας στους 25° 

C. Η έξοδος του κυκλώματος αισθητήρα θερμοκρασίας διατίθεται στο ADC1. 

 Για το MTS310, η ισχύς του θερμίστορ ελέγχεται ρυθμίζοντας το σήμα INT2.

 Για το MTS310CB, η ισχύς του θερμίστορ ελέγχεται ρυθμίζοντας το σήμα 

PW0. 
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Εικόνα 9.4.3-1 Τάση, αντίσταση ενάντια τη θερμοκρασία 

 

9.4.3.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

 Η έξοδος ADC του Mote μπορεί να μετατραπεί σε βαθμούς Kelvin 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη προσέγγιση σε 0-50 ° C: 

1/T(K) = a + b ×ln(Rthr) + c × [ln(Rthr)]3 

 

Όπου: 

Rthr= R1(ADC_FS-ADC)/ADC  

a = 0.00130705  

b = 0.000214381  

c = 0.000000093  

R1 = 10 kΩ 

ADC_FS  = 1023  

ADC = Έξοδος από την μέτρηση ADC του Mote. 

 

9.4.4 2-AXIS ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 

 

 Το επιταχυνσιόμετρο είναι μια μικρομηχανική επιφάνεια με 2-axis, ± 2 g του 

MEMS. Διαθέτει πολύ χαμηλή λήψη ρεύματος (<1mA) και ανάλυση 10 bit. Ο 

αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση κλίσης, κίνησης, δόνησης και / 

ή σεισμική μέτρηση. Η ισχύς ελέγχεται στο επιταχυνσιόμετρο ρυθμίζοντας το σήμα 

PW4 και τα αναλογικά δεδομένα λαμβάνονται από τα ADC3 και ADC4. Μια σύνοψη 

των προδιαγραφών παρέχεται στην παρακάτω εικόνα 
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Εικόνα 9.5-1 Προδιαγραφές του επιταχυνσιόμετρου 

 

9.4.5 2-AXIS ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ 

 

 Το κύκλωμα μαγνητόμετρου είναι ένας αισθητήρας πυριτίου ο οποίος έχει μια 

μοναδική αντίσταση γέφυρας επικαλυμμένη σε μια πολύ ευαίσθητη επικάλυψη NiFe. 

Αυτή η επίστρωση NiFe προκαλεί την αλλαγή της αντίστασης της γέφυρας του 

κυκλώματος. Η γέφυρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και μπορεί να μετρήσει το πεδίο 

της Γης και άλλα μικρά μαγνητικά πεδία. Μια χρήσιμη εφαρμογή είναι η ανίχνευση 

οχημάτων. Η επιτυχής δοκιμή έχει εντοπίσει διαταραχές από τα αυτοκίνητα σε ακτίνα 

15 ποδιών. Ο αισθητήρας είναι ο Honeywell HMC1002. Η έξοδος κάθε άξονα (Χ, Υ) 

ενισχύεται από έναν ενισχυτή οργάνων U6, U7. Η ενισχυμένη έξοδος είναι διαθέσιμη 

στα ADC5 και ADC6. Η ισχύς ελέγχεται στα μαγνητόμετρα ρυθμίζοντας το σήμα 

PW5. Κάθε ενισχυτής οργάνων (U6, U7) μπορεί να συντονιστεί χρησιμοποιώντας το 

ψηφιακό ποτενσιόμετρο PT1 που ελέγχεται μέσω του διαύλου I2C. 

 

9.4.6 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

 Όλοι οι αισθητήρες διαθέτουν κύκλωμα ελέγχου ισχύος. Η προεπιλεγμένη 

συνθήκη για τον αισθητήρα είναι απενεργοποιημένη. Αυτός ο σχεδιασμός συμβάλλει 

στην ελαχιστοποίηση της αντίστασης ισχύος από την πλακέτα αισθητήρων. 

 Για να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες, τα σήματα ελέγχου εκπέμπονται στους 

διακόπτες ισχύος. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ελέγχου. 
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Εικόνα 9.4.6-1 Ρυθμίσεις ελέγχου για το sounder και τους αισθητήρες 

 

10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ     

HARDWARE 

 

10.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 Αρχικά τοποθετούμε το Mote στο MIB520 όπως την παρακάτω εικόνα 

 

Εικόνα 10.1-1 MIB520 με Mote 

 

Αφού γίνεται η τοποθέτηση συνδέουμε το καλώδιο USB με τον υπολογιστή. 

Όταν συνδέεται η πλακέτα με τον υπολογιστή ανοίγουμε το DEVICE MANAGER και 

βλέπουμε ποιες θύρες απασχολεί. 
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Εικόνα 10.1-2 DEVICE MANAGER 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι απασχολεί τις θύρες COM3 και COM4 

 

10.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MIB520, IRIS ΚΑΙ MTS310 

 

 Εφόσον επιλέξαμε ποιο IRIS MOTE θα κάνουμε βάση και έγινε η 

σύνδεση με τον υπολογιστή, ανοίγουμε το πρόγραμμα MoteConfig 

επιλέγουμε την επιλογή settings/Interface Board. 
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Εικόνα 10.2-1 MoteConfig settings 

 

 

Εικόνα 10.2-2 Interface Board Settings 

Έπιλέγουμε το MIB520 board και την μικρότερη από τις θύρες που απασχολεί όπως 

την εικόνα 10.2-2 και πατάμε apply. 
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Ύστερα πατάμε select στο πεδίο “select file to be uploaded” και επιλέγουμε το αρχείο 

για τον προγραμματισμό της βάσης XMeshBase_M2110_hp.exe 

 

Εικόνα 10.2-3 Select file 

Όταν γίνει το upload αλλάζουμε το NODE ID σε 0 εφόσον θέλουμε να είναι η βάση 

μας και πατάμε Program. 
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Εικόνα 10.2-4 Uploading successful 

Εφόσον μας έβγαλε μήνυμα successful αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματισμός της 

βάσης έγινε σωστά. 

Αφαιρούμε την βάση από το MIB520 και τοποθετούμε το MOTE που θέλουμε να 

γίνει πομπός. Η διαδικασία είναι ίδια με την παραπάνω με τις αλλαγές ότι στην 

είσοδο select file to be uploaded επιλέγουμε το αρχείο XMTS310CB_M2110_HP.exe 

και αλλάζουμε το NODE ID σε 1. 

Αφού πάρουμε πάλι μήνυμα successful αφαιρούμε τον πλέον πομπό IRIS από το 

MIB520 και στη θέση του βάζουμε πάλι το IRIS που προγραμματίσαμε σαν βάση. 

Στον πομπό μας βάζουμε μπαταρίες και τον συνδέουμε με τον αισθητήρα MTS310 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 10.2-5 IRIS συνδεδεμένο με αισθητήρα MTS310 

 

 

10.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ MOTEVIEW ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Μετά τον προγραμματισμό ανοίγουμε την εφαρμογή MOTEVIEW και πατάμε την 

επιλογή WSN για να ρυθμίσουμε το MOTEVIEW. 

Εικόνα 10.3-1 Αρχική MOTEVIEW 
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Στο operation mode αφήνουμε την επιλογή acquire live data και στο acquisition type 

το local και πατάμε next. 

 

Εικόνα 10.3-2 WSN MODE 
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Στο interface board επιλέγουμε το MIB520 το οποίο και χρησιμοποιούμε και στο 

serial port την δεύτερη θύρα που απασχολούμε και πατάμε next. 

 

Εικόνα 10.3-3 WSN GATEWAY 

 

Σαν server χρησιμοποιούμε το localhost, database το task, port 5432, username tele 

και τέλος password tiny και πατάμε next. 

 

Εικόνα 10.3-4 WSN DATABASE CONNECTION 
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Τέλος στην επιλογή sensor board επιλέγουμε τον αισθητήρα μας MTS310 και πατάμε 

done. 

 

Εικόνα 10.3-5 WSN SENSOR BOARD 
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Μετά από αυτή τη διαδικασία είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τις μετρήσεις. 

Εικόνα 10.3-6 MOTEVIEW RUNNING AND STORING DATA 

 

Στην εικόνα 10.3-6 φαίνονται οι μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτός, επιταχυνσιόμετρου, 

μαγνητόμετρου και μικροφώνου και την ημερομηνία που έγιναν. 

Στο Server Messages φαίνεται η εντολή που εκτελείται για να αποθηκευτούν οι 

μετρήσεις στην βάση δεδομένων.Πλέον μπορούμε να είτε να εξάγουμε την βάση 

δεδομένων με τις μετρήσεις είτε να συνδεθούμε απευθείας. 
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11. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

11.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 Ο χρήστης όταν εισέρχεται στην εφαρμογή του επιτρέπεται να δει την αρχική 

σελίδα και τις πληροφορίες χωρίς να έχει συνδεθεί στην εφαρμογή. Οι επιλογές του 

χρήστη εφόσον κάνει εγγραφή και συνδεθεί είναι οι εξής: 

• Αναζήτηση μετρήσεων θερμοκρασίας και φωτός βάσει ημερομηνίας. 

• Προβολή γραφήμματος θερμοκρασίας. 

• Προβολή γραφήματος φωτός. 

• Προβολή χάρτη. 

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 

• Έξοδος από τον λογαριασμό του. 

 

11.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 
 

 Για την αποθήκευση και την φύλαξη δεδομένων και πληροφοριών η 

εφαρμογή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια βάση δεδομένων. Στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή έχουν κατασκευαστεί δυο βάσεις δεδομένων. Η μια βάση δεδομένων είναι 

η diplwmatiki όπου περιέχει τον πίνακα users ο οποίος αποθηκέυει τα εξής στοιχεία: 

• user_id: ένας αυξάνων αριθμός ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε 

χρήστη. 

• username: είναι το ψευδώνυμο όπου επιλέγει ο χρήστης να έχει, επίσης 

μοναδικός για κάθε χρήστη. 

• password: είναι ο κωδικός του χρήστη για την είσοδο στην εφαρμογή. 

• first_name: όνομα χρήστη. 

• last_name: επίθετο χρήστη. 

• email: το email του χρήστη. 

Η δεύτερη είναι η task η οποία περιέχει τις μετρήσεις των αισθητήρων και τα 

αποθηκεύει στον πίνακα mts310_results. 

 

 Η σύνδεση στην βάση diplwmatiki γίνεται με τον παρακάτω κώδικα 
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Εικόνα 11.2-1 σύνδεση στην βάση diplwmatiki 

 

PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εξομοίωση 

προετοιμασμένων δηλώσεων. Το ρυθμίζουμε σε false έτσι ώστε όταν ανοίγει μια 

σύνδεση στη βάση να εκτελούνται τα ερωτήματα και στη συνέχεια να κλείνει. 

PDO::ERRMODE_SILENT: Απλά ορίζει κωδικούς σφαλμάτων. 

PDO::ERRMODE_EXCEPTION: Διακρίνει τις εξαιρέσεις. 

PDO :: ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE: Ορισμός προεπιλεγμένης λειτουργίας 

λήψης. 

PDO :: FETCH_ASSOC: επιστρέφει έναν πίνακα αναπροσαρμοσμένο βάσει 

ονόματος στήλης όπως επιστρέφεται στο σύνολο αποτελεσμάτων. 

Η σύνδεση στην βάση task γίνεται ως εξής  

 

Εικόνα 11.2-2 σύνδεση στην βάση task 
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11.3 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

 

Με το που μπαίνει στον ιστότοπο ο χρήστης το πρώτο που αντικρίζει είναι η αρχική 

σελίδα.  

 

Εικόνα 11.3-1 Αρχική σελίδα 

 

 Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης στην αρχική σελίδα 

αντικρίζει το μενού πλοήγησης και στα δεξιά βρίσκεται η φόρμα εισόδου και η 

επιλογή εγγραφής σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμα. 

 

 

11.4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 

 Για να μπορέσει ο χρήστης να συνδεθεί πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνονται τα πεδία που ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει για να 

γραφτεί. 
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Εικόνα 11.4-1 Εγγραφή χρήστη 

Για να γίνει εγγραφή του χρήστη ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία και 

να είναι σωστά συμπληρωμένα. 

Παρακάτω είναι ο κώδικας php για την εγγραφή 
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Εικόνα 11.4-2 έλεγχος πεδίων κατά την εγγραφή 

 

Παραπάνω ελέγχουμε: 

 Aν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία.  

Αν το ψευδώνυμο υπάρχει ή έχει κενά. Για να δούμε αν υπάρχει ο χρήστης καλούμε 

το function user_exists() με τον παρακάτω κώδικα  
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Εικόνα 11.4-3 function user_exists 

Αν ο κωδικός είναι κάτω από 6 χαρακτήρες και αν ταιριάζει με το πεδίο επανάληψη 

κωδικού. 

Αν το email που εισάχθει είναι στη σωστή μορφοποίηση και αν χρησιμοποιείται ήδη 

από άλλον χρήστη. Για να δούμε αν το email χρησιμοποιείται καλούμε το function 

email_exists() με τον παρακάτω κώδικα 

 

Εικόνα 11.4-4 function email_exists 

 

Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα πεδία σωστά γίνεται η επιτυχής εγγραφή, εισάγονται 

τα δεδομένα σε έναν πίνακα και ύστερα καλούμε το function register_user όπου 

αποθηκεύει τα στοιχεία στην βάση μας. 



 
 

65 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Εικόνα 11.4-5 εισαγωγή δεδομένων σε έναν πίνακα 

 

Εικόνα 11.4-6 function register_user 
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11.5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Μετά την επιτυχή εγγραφή του ο χρήστης μπορεί πλέον να συνδεθεί. 

 

Εικόνα 11.5-1 Φόρμα σύνδεσης χρήστη 
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Παρακάτω βλέπουμε τον κώδικα php για την σύνδεση χρήστη. 

 

Εικόνα 11.5-2 login  

 

Καλούμε πάλι το function user_exists για να ελέγξουμε αν υπάρχει ο χρήστης και 

ύστερα ελέγχουμε αν ο συνδυασμός username και password είναι σωστός καλώντας 

το function login(). 
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Εικόνα 11.5-3 function login 

 

Αν ο συνδυασμός είναι λάθος τότε επιστρέφουμε false αν είναι σωστός τότε 

επιστρέφουμε το id του χρήστη για να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να αρχίσουμε το 

session. Για να ανακτήσουμε το id καλούμε το function user_id_from_username() 

 

Εικόνα 11.5-4 function user_id_from_username 

 

Αφού γίνει η υποβολή και δεν βγάλει κανένα μήνυμα λάθους τότε αρχίζει η συνεδρία 

του χρήστη ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στις σελίδες που πριν συνδεθεί δεν του 

επιτρεπόταν. 

 

11.6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

 Επιλέγοντας το tab μετρήσεις από το navigation menu ο χρήστης θα του 

εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα 
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Εικόνα 11.6-1 Ημερομηνίες 

 

Ο χρήστης επιλέγει τις ημερομηνίες που θέλει να δει και όταν πατήσει φιλτράρισμα 

θα του εμφανίσει τις μετρήσεις που επιθυμεί. 

 

Εικόνα 11.6-2 Αποτελέσματα 
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Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας που γράφτηκε. 

 

Έλέγχουμε αν ο χρήστης έχει εισάγει ημερομηνίες, αν όχι τότε εμφανίζεται το μήνυμα ότι 

δεν εισήγαγε ημερμηνία. Εφόσον εισήχθησαν ημερομηνίες τότε ψάχνουμε στην βάση 

δεδομένων αν υπάρχουν μετρήσεις και τις εμφανίζουμε στον πίνακα, αλλιώς αν στις 

ημερομηνίες που εισήχθησαν δεν υπάρχουν μετρήσεις τότε εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν 

υπάρχουν. 

Παρακάτω εμφανίζονται μερικές μετρήσεις. 

 

Εικόνα 11.6-3 Κώδικας μετρήσεων 
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Εικόνα 11.6-5 Εμφάνιση μετρήσεων 
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11.7 ΓΡΑΦΗΜΑ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το γράφημα φωτός όλων των μετρήσεων που έχουν 

γίνει. 

 

 

Για να δημιουργηθεί το γράφημα χρησιμοποιήθηκαν τα google charts.  

 Το Google Chart API είναι μια διαδραστική υπηρεσία Web που δημιουργεί 

γραφικά γραφήματα από τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης. Οι διακομιστές Google 

δημιουργούν μια εικόνα PNG ενός διαγράμματος από δεδομένα και μορφοποίηση 

παραμέτρων που καθορίζονται από το αίτημα HTTP ενός χρήστη. Η υπηρεσία 

υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών χάρτη και μορφοποίησης. Οι χρήστες 

μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν αυτά τα διαγράμματα σε μια ιστοσελίδα. 

 Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας 

 

  

 

 

Εικόνα 11.7-1 Γράφημα φωτός 
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Παίρνουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε από την βάση δεδομένων, στην 

προκειμένη περίπτωση τα result_time και light, και μέσω google chart τα 

εμφανίζουμε σε μορφή γραφήματος. 

Όπως για το διάγραμμα φωτός τα ίδια ισχύουν και για το διάγραμμα 

θερμοκρασίας.Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας ο οποίος είναι ίδιος με την εξαίρεση ότι 

τώρα στην βάση δεδομένων διαλέγουμε το temp. 

 

 

 

Εικόνα 11.7-2 Κώδικας για γράφημα φωτός 
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11.8 GOOGLE MAPS API 

 

Το Google Maps API επιτρέπει την ενσωμάτωση χαρτών σε ιστότοπους. 

Αλλάζοντας τις κατάλληλες μεταβλητές μπορούμε να δηλώσουμε την τοποθεσία μας. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε επιλέξει την τοποθεσία του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεποικινωνιών.     

 Παρακάτω βλέπουμε τον κώδικα που μας προσφέρει το API. 

Εικόνα 11.7-3 Κώδικας για γράφημα θερμοκρασίας 
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Όπου lat και lng είναι οι συντεταγμένες που έχουμε εισάγει. 

Στην εφαρμογή φαίνεται ως εξής  

Εικόνα 11.8-1 Google maps API 

Εικόνα 11.8-2 Χάρτης 
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην σημερινή τεχνολογική αγορά  μαστίζουν κάθε λογής προσωπικές έξυπνες συσκευές με 

ναυαρχίδα τους τα smartphones, κάτι που κάνει τους αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν 

μη ταιριαστούς για προσωπική χρήση. Σε επαγγελματικό επίπεδο από την άλλη πλευρά θα 

είχαν μια πολύ υψηλή θέση σε περίπτωση που η υποστήρηξη των προγραμμάτων 

συντονισμού τους ήταν μεγαλύτερη. Όσον αφορά την εφαρμογή που κατασκευάστηκε  για 

την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο των μετρήσεων των αισθητήρων  , το μόνο 

συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι το πόσο χρήσιμο μπορεί να φανεί το διαδίκτυο 

στην καθημερινή μας και όχι ζωη ,την απέραντη πληροφορία που βρίσκεται μέσα σε αυτό 

για να σε βοηθήσει να γίνεις και εσύ μέρος του αλλά και την παρατήρηση στην δυνατότητα 

εξελιξής του στην αυγή του internet of things. 
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