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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός ιστοτόπου με 

τη χρήση joomla, για την ανάκτηση, εμφάνιση και γραφική απεικόνιση της φωτεινότητας 

και της θερμοκρασίας. 

 

 Συγκεκριμένα, στήθηκε ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελούμενο από μία βάση, έναν 

πομπό, έναν δέκτη και έναν αισθητήρα. Οι μετρήσεις του αισθητήρα περνούν με τη 

βοήθεια του πομπο-δέκτη στη βάση και αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, η οποία με 

τη σειρά της συνδέεται με την εφαρμογή μας και εμφανίζει τα αποτελέσματα. 

 

 Παρακάτω, αναλύονται λεπτομερώς τα κομμάτια του δικτύου από το στήσιμό τους 

μέχρι τον προγραμματισμό τους και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Αναλύονται επίσης 

τα βασικά κομμάτια και εργαλεία του παγκόσμιου δικτύου που βοήθησαν στην ανάπτυξη 

της εφαρμογής και τη σωστή λειτουργία του. 

 

 Γίνεται επεξήγηση του στόχου της Διπλωματικής πάνω στη Γεωργία Ακριβείας και 

με ποιους τρόπους αυτή η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει την καθημερινότητα του 

ανθρώπου, καθώς και τρόποι εξέλιξής της με τη βοήθεια της ρομποτικής, εξάγωντας 

κάποια συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis was to create a website using joomla to retrieve, display 

and graphically display the brightness and temperature. 

 

In particular, a sensor network consisting of a base, a transmitter, a receiver and a 

sensor was set up. Sensor measurements pass through the transponder on the base and 

stored in a database, which connects to our application and displays the results. 

 

Below, we analyze the pieces of the network from the setup to programming and the 

display of results. It also analyzes the basic pieces and tools of the global network that 

helped to develop the application and its operation. 

 

It explains the goal of the thesis on Georgia Precision and in what ways this 

application can help the daily routine of man, as well as ways of developing it with the help 

of robotics, drawing some conclusions. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................6 

Στόχος της Διπλωματικής εργασίας.......................................................................................6 

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ..................................................................................................6 

1.1.1 Ιστότοπος..............................................................................................................7 

1.1.2 Ιστοσελίδα............................................................................................................7 

1.1.3 Top Level Domain (TLD) ...................................................................................7 

1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...............................................................................................................7 

1.2.1 TCP/IP..................................................................................................................7 

1.2.2 Όνομα τομέα (Domain name)............................................................................11 

2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ-ΠΟΜΠΟΣ-ΒΑΣΗ..............................................................................11 

2.1 MIB520.....................................................................................................................11 

2.2 XM-IRIS 2110 MOTE..............................................................................................12 

2.3 MTS 400....................................................................................................................13 

3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ HARDWARE.................................15 

3.1 Εγκατάσταση του συστήματος σε υλικό επίπεδο......................................................15 

3.2 Εγκατάσταση του συστήματος σε λογισμικό επίπεδο...............................................15 

3.2.1 Προγραμματισμός IRIS XM-2110…………………………………….….…...16 

3.3 Εμφάνιση αποτελεσμάτων από τον αισθητήρα.........................................................18 

4 PostgreSQL................................................................................................................... 21 

5 MEMSIC........................................................................................................................24 

6 MOTEWORKS……….…………………………………………………………....….24 

6.1 Xmesh Mote Tier.......................................................................................................25 

6.2 Xserve Server Tier.....................................................................................................25 

6.3 MoteView Client Tier................................................................................................25 

6.4 Low-Power Operating System – TinyOS..................................................................26 

7 CROSSBOW.................................................................................................................26 

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.................................................27 

8.1 Joomla........................................................................................................................28 

9 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ.....................................................................28 

9.1 Αρχιτεκτονική Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων...................................................29 

9.2 Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων.........................................................30 

9.3 Ασύρματα Δίκτυα – Πλεονεκτήματα........................................................................31 

9.4 Ασύρματα Δίκτυα – Μειονεκτήματα.........................................................................32 

10 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ..................................................................34 

11 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ................................................................................................34 

11.1 Παραλλακτικότητα.....................................................................................................35 

11.2 Πεδία και τρόποι καταγραφής....................................................................................35 

11.3 Εντοπισμός της παραλλακτικότητας εξωτερικών και εσωτερικών ιδιοτήτων του 

εδάφους......................................................................................................................36 

11.4 Εκτίμηση των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών..............................................36 

11.5 Προσδιορισμός διαφόρων ανωμαλιών......................................................................36 

12 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ..................................40 

12.1 Τι είναι Ηλεκτρική Αγωγιμότητα...............................................................................40 

12.2 Μέτρηση με επαφή.....................................................................................................41 

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.....42 

13.1 Ηλεκτρική αγωγιμότητα και παραγωγή.....................................................................44 



- 5 - 

 

14 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ...................................................................................47 

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......................................49 

15.1 Πρόγραμμα «Αγρόκτημα του Μέλλοντος» (FutureFarm)........................................50 

15.2 Συμπεράσματα...........................................................................................................50 

15.3 Εφαρμογές Τηλεσκόπισης.........................................................................................50 

16 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ............................................................................................................51 

16.1 Περίληψη Εφαρμογής...............................................................................................51 

16.2 Η σελίδα....................................................................................................................51 

16.3 Ο κώδικας..................................................................................................................56 

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ......................................................................................................61 

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ........................................................................................................62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας 
Η τεχνολογία εισβάλει όλο και πιο πολύ στη ζωή των ανθρώπων στην καθημερινή 

τους ζωή και ως εκ τούτου και σε αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το άνθισμα της ιδέας της Γεωργίας Ακριβείας. Δηλαδή, την αντιμετώπιση των 

διαφόρων ειδών προβλημάτων πάνω στον εργασιακό τους χώρο και την ανάλυση των 

μεταβλητών που επηρεάζουν την παραγωγή τους.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι πάνω στο οποίο βασίζεται η 

Γεωργία Ακριβείας αλλά και μία μικρή ένδειξη ως προς το τι μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με τη συνεισφορά της τεχνολογίας στη Γεωργία Ακριβείας. 

Αυτοματοποιημένα, ακόμα, μπορούν να πραγματοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι για τον αγρό 

και να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες εύκολα και ξεκούραστα από το σπίτι. 

Χωρίς, λοιπόν, να είναι αναγκαίο ο αγρότης κάτω από διάφορες κακουχίες (καύσωνα, 

βροχή) να πηγαίνει ο ίδιος στο χωράφι του και να εργάζεται για ώρες. 

Συγκεκριμένα, στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός 

ιστοτόπου με φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη. Η δημιουργία αυτή θα γίνει με τη 

βοήθεια του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, joomla. Ο χρήστης μπορεί από το σπίτι 

του, απλά και μόνο έχοντας σύνδεση στο διαδίκτυο, να δημιουργήσει λογαριασμό και να 

κάνει είσοδο σε αυτόν. Ύστερα, μπαίνοντας στο “indications” μπορεί να λαμβάνει 

«απομακρυσμένα» πληροφορίες όπως: θερμοκρασία χώρου, υγρασία, βαρόμετρο αλλά και 

το ρεύμα που απομένει στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στον πομπό, ώστε να 

γνωρίζει πότε πρέπει να τις αντικαταστήσει. Τα αποτελέσματα των δεδομένων 

εμφανίζονται γραφικά στην οθόνη του χρήστη. Ο κάθε χρήστης έχει το δικό του προφίλ 

και μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον δικό του αισθητήρα. 

Για να υλοποιηθεί όλο αυτό έπρεπε να προγραμματιστούν καταλλήλως και τα 

κομμάτια που είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και εμφάνιση των δεδομένων. Αρχικά, ο 

αισθητήρας που είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις των δεδομένων. Εν συνεχεία, η βάση, η 

οποία λαμβάνει τα δεδομένα και τα αποθηκεύει για να εμφανιστούν στην οθόνη. Για να 

επικοινωνήσουν αυτά τα δύο κομμάτια θα πρέπει να προγραμματιστούν καταλλήλως και ο 

πομπός με το δέκτη. Ο ένας θα «κουμπώσει» στη βάση και ο άλλος στον αισθητήρα. Αυτά 

θα αποτελούν και το ΥΛΙΚΟ κομμάτι της εργασίας. Στόχος είναι η απομακρυσμένη 

επικοινωνία του αγρότη με το αγρόκτημά του έτσι ώστε να παίρνει τις κατάλληλες 

αποφάσεις χωρίς να παρευρίσκεται ο ίδιος στο αγρόκτημα. 

 

 

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (World Wide Web www.) 

 
Είναι ένα ανοιχτό σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών που επιτρέπει στους 

χρήστες του διαδικτύου να μεταβαίνουν στις πληροφορίες αυτές αλλα και να επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Η διασύνδεση αυτή των χρηστών και των πληροφοριών ξεκινά από δίκτυα σε 

τοπικό επίπεδο, όπως σε μία εταιρία που είναι συνδεδεμένοι οι υπολογιστές της, και 

συνεχίζει σε δίκτυα ευρύτερα σε επίπεδο, όπως εθνικά και υπερεθνικά. Το ευρύτερο δίκτυο 

στον κόσμο που συνδέει όλα αυτά τα δίκτυα μεταξύ τους είναι ο Παγκόσμιος Ιστός και 

είναι μοναδικό. Στον Παγκόσμιο Ιστό περιλαμβάνονται τόσο τα γήινα δίκτυα όσο και αυτά 

των διαστημικών συσκευών. Η τεχνολογία του ιστού δημιουργήθηκε το 1989 από τον 

Βρετανό Τιμ Μπέρνερς Λη, που εκείνη την εποχή εργαζόταν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%82_%CE%9B%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/CERN
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Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στην Γενεύη της Ελβετίας. Το όνομα που έδωσε στην 

εφεύρεσή του ο ίδιος ο Lee είναι World Wide Web, όρος γνωστός στους περισσότερους 

από το "www".  

 

1.1.1 Ιστότοπος 

Ένας ιστότοπος είναι μια συλλογή από ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στο ίδιο 

domain(περιοχή) του παγκόσμιου ιστού.  Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και μπορεί ο 

χρήστης να μεταβεί από τη μία στην άλλη. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα http(ή https). Η 

δημιουργία των  ιστοσελίδων και το περιεχόμενό τους ποικίλουν αναλόγως με τις επιθυμίες 

του εκάστοτε χρήστη που τις δημιουργεί. Η δημιουργία των ιστοσελίδων μπορεί εύκολα να 

πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Είτε με τη χρήση προγραμμάτων που υπάρχουν 

στην αγορά που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς κατασκευής 

ιστοσελίδων και επιτρέπουν έτσι σε έναν απλό χρήστη να δημιουργήσει εύκολα και 

γρήγορα μία επιθυμητή ιστοσελίδα. Είτε με τη χρήση κώδικα (php) το οποίο επιτρέπει 

μόνο στους χρήστες που τη γνωρίζουν καλά να δημιουργήσουν μία σελίδα εξ’ ολοκλήρου 

απο το μηδέν. 

 

1.1.2 Ιστοσελίδα 

Ένα είδος εγγράφου στον παγκόσμιο ιστό που περιλαμβάνει πληροφορίες με τη 

μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Έχει τη μορφή www.title.tld. 

Όπου το “www” δηλώνει πως βασίζεται στο world wide web (παγκόσμιο ιστό) αυτή η 

ιστοσελίδα. Το “title” δηλώνει το όνομα της σελίδας, το οποίο δίνει ο χρήστης (δημιουργός 

της) και “tld” το οποίο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι ενός ονόματος τομέα (domain 

name). 

 

1.1.3 Top Level Domain (TLD) 

Όπως προείπα αποτελεί το τελευταίο κομμάτι ονόματος μιας σελίδας και 

κατηγοριοποιείται σε τρεις τύπους, τα ccTLD (κωδικών χωρών), τα gTLD (γενικά) και τα 

δομικά TLD.  

Tα ccTLD χρησιμοποιούνται από χώρες ή εξαρτώμενες περιοχές (π.χ. gr, fr κτλ.).  

Αποτελείται από δύο γράμματα. 

Τα gTLD χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες κλάσεις οργανισμών (π.χ. com, org 

κτλ). Αποτελείται από τρία γράμματα. 

Τα δομικά TLD. Το μοναδικό είναι το arpa. 

 

1.2 Διαδίκτυο 
Είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών. 

Οι υπολογιστές αυτοί ανταλλάσουν «πακέτα» με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων. Για τη 

σωστή αποστολή και λήψη των «πακέτων» ο κάθε υπολογιστής χρησιμοποιεί μια 

καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων(TCP/IP). 
 

1.2.1 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Πρωτόκολλο 

Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο Διαδικτύου) 

Είναι το σύνολο των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνιών δύο 

ή περισσοτέρων υπολογιστών. Σε αυτό βασίζεται το Διαδίκτυο. Είναι οργανωμένη σε 

τέσσερα επίπεδα (layers). Έχουν συγκεκριμένο ρόλο στην αναφορά προβλημάτων κατά τη 

μεταφορά δεδομένων και παρέχουν μια καθορισμένη υπηρεσία στα υψηλότερα επίπεδα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/CERN
https://el.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1
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Εικόνα 1.2.1-1. Στρώματα προτοκώλου internet (TCP/IP) 

 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα τα ανώτερα επίπεδα είναι πιο κοντά στη 

λογική του χρήστη και εξετάζουν πιο αφηρημένα δεδομένα. Στηρίζονται στα πρωτόκολλα 

των χαμηλότερων επιπέδων για την μετάφραση δεδομένων σε μορφές οι οποίες είναι 

δυνατόν να διαβιβαστούν με φυσικά μέσα. 

Παρακάτω βλέπετε το μοντέλο OSI το οποίο χωρίζει τα πρωτόκολλα των δικτύων 

οργανωμένα σε επτά επίπεδα. Παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. 

 

 
Εικόνα 1.2.1-2. Στρώματα προτοκώλου internet (OSI) 

 

TCP 

Βρίσκεται πάνω από το πρωτόκολλο IP και έχει στόχο την επιβεβαιωμένη, 

αξιόπιστη και ορθή (δίχως λάθη, δηλ. χωρίς θορύβους κτλ) αποστολή και λήψη των 

δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών. Οι περισσότερες σύγχρονες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο 

βασίζονται στο TCP. Για παράδειγμα το SMTP (port 25), το παλαιότερο (και μη-

ασφαλές) Telnet (port 23), το FTP και πιο σημαντικό το HTTP (port 80), γνωστό ως 

υπηρεσίες World Wide Web (WWW - Παγκόσμιος Ιστός). Το TCP χρησιμοποιείται 

σχεδόν παντού, για αμφίδρομη επικοινωνία μέσω δικτύου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_TCP_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_UDP_ports
https://el.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://el.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://el.wikipedia.org/wiki/FTP
https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP
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TCP επικεφαλίδα 

+ Bits 0 - 3 4 - 9 10 - 15 16 - 31 

0 
Source Port  

Θύρα Προέλευσης  

Destination Port  

Θύρα Προορισμού  

32 
Sequence Number  

Αριθμός ακολουθίας  

64 
Acknowledgment Number  

Αριθμός επιβεβαίωσης  

96 

Data 

Offset  

  

Reserved  

  

Flags  

Σημαίες  

Window  

Παράθυρο  

128 
Checksum  

Άθροισμα ελέγχου  

Urgent Pointer  

Επείγοντα δεδομένα  

160 
Options  

Επιλογές (προαιρετικές)  

160/192+ 

Data  

Δεδομένα 

  
 

Εικόνα 1.2.1-3. Τα μέρη του τμήματος TCP επικεφαλίδα 

Source Port  

Αυτό το πεδίο προσδιορίζει τη θύρα αποστολής 

Destination Port  

Αυτό το πεδίο προσδιορίζει την port (θύρα) του παραλήπτη 

Sequence Number  

Ο sequence number (αριθμός ακολουθίας) έχει διπλό ρόλο: 

• Εαν υπάρχει η SYN flag (SYN σημαία) τότε είναι ο αρχικός αριθμός ακολουθίας 

(ISN - initial sequence number) και η πρώτη octet δεδομένων του πακέτου είναι ο 

ISN+1. 

• Αλλιώς, εαν δεν υπάρχει η SYN flag, τότε η πρώτη octet δεδομένων είναι ο αριθμός 

ακολουθίας. 

Acknowledgment number  

Όταν υπάρχει η ACK flag η τιμή αυτού του πεδίου δείχνει τον επόμενο sequence number 

(αριθμό ακολουθίας) που αναμένει ο αποστολέας. 

Data offset  

Είναι ο αριθμός από words μεγέθους 32 bit στην επικεφαλίδα TCP (TCP header). Καθορίζει 

το μέγεθος της επικεφαλίδας (πολλαπλάσιο του 32) και επομένως δείχνει και την αρχή των 

δεδομένων. 

Reserved  

Πεδίο 6 bit "κρατημένων" (αγγλ. reserved) για μελλοντική χρήση. Η τιμή των bit πρέπει να 

είναι 0. 

Flags (επίσης γνωστό ως bits ελέγχου - Control bits) 

Περιέχει 6 bit - σημαίες: 

 

Σημαία Σημασία Προέλευση ονομασίας 
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URG Το πεδίο urgent pointer είναι σημαντικό URGent 

ACK Το πεδίο επιβεβαίωσης είναι σημαντικό ACKnowledgment 

PSH Λειτουργία ώθησης PuSH 

RST Επαναρύθμιση σύνδεσης ReSeT 

SYN Συγχρονισμός αριθμών ακολουθίας SYNchronize 

FIN Ο αποστολέας δεν στέλνει άλλα δεδομένα FINish 
 

Εικόνα 1.2.1-4. Σημαίες TCP επικεφαλίδας 

 

Window  

Ο αριθμός από octets δεδομένων (bytes) που επιθυμεί να δεχτεί ο αποστολέας του πακέτου, 

αρχίζοντας από εκείνη που δείχνει το πεδίο επιβεβαίωσης (acknowledgment field). 

Checksum  

Το πεδίο checksum μεγέθους 16 bit χρησιμοποιείται για έλεγχο λαθών στην επικεφαλίδα 

και στα δεδομένα. To checksum υπολογίζεται πάνω σε ψευδο-κεφαλίδα. 

Options  

Μεταβλητή, η οποία καθορίζει ειδικές επιλεγόμενες ρυθμίσεις και μπορεί να καταλάβει 

χώρο στο τέλος της επικεφαλίδας TCP (TCP header). Το μήκος τους είναι πολλαπλάσιο των 

8 bit και σε το περιεχόμενο της επικεφαλίδας μετά την τελευταία επιλογή πρέπει να γεμίζει 

(πχ. με μηδενικά - 0). Με αυτόν τον τρόπο το data offset θα δείχνει σωστά την αρχή των 

δεδομένων. 

Urgent pointer  

Εάν είναι ενεργοποιημένο το URG bit ελέγχου, τότε αυτό το πεδίο δείχνει τον αριθμό 

ακολουθίας (sequence number)της octet που βρίσκεται αμέσως μετά το τελευταίο byte από 

τα επείγοντα δεδομένα. Έτσι παρουσιάζει τη θέση του τελευταίου byte με επείγοντα 

δεδομένα. 

 

IP 

Αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο για τη μετάδοση δεδομένων και της όλης 

επικοινωνίας. Είναι υπεύθυνο για τη σωστή δρομολόγηση των δεδομένων ανάμεσα στα 

διάφορα δίκτυα. Ανήκει στο Επίπεδο Δικτύου, στο μοντέλο TCP/IP. Χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες μεθόδους διευθυνσιοδότησης και δομές για την ενθυλάκωση των πακέτων 

δεδομένων. Η πρώτη μεγάλης κλίμακας έκδοση του Πρωτοκόλλου IP, ήταν η έκδοση 4 

(IPv4) η οποία επικρατεί μέχρι και σήμερα σε όλο το Διαδίκτυο. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν 

επαρκούν πλέον οι διευθύνσεις, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί η διάδοχη έκδοση 

του πρωτοκόλλου, η έκδοση 6 (IPv6), η οποία είναι εν ενεργεία και χρησιμοποιείται 

εξαπλωνόμενη σε όλο τον κόσμο. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Checksum&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Byte
https://el.wikipedia.org/wiki/IPv6
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Εικόνα 1.2.1-4. Εμφάνιση διευθύνσεων IPv4 και IPv6 στο CMD 

 

1.2.2 Όνομα τομέα (Domain name) 

Είναι ένας τομέας του DNS( συστήματος ονομάτων χώρου) που εκχωρείται για 

αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο τομέας αυτός εκχωρείται στο 

πρόσωπο για όσο διάστημα καταβάλει τα τέλη κατοχύρωσης και έχει διάφορες καταλήξεις 

όπως, .com, .gr κτλ. Επιτρέπεται μόνο χρήση αλφαριθμητικών και παυλών. 

 

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ-ΠΟΜΠΟΣ-ΒΑΣΗ 
 

Η εγκατάσταση του hardware της παρούσας διπλωματικής αποτελείται από:  

α) μία βάση mib520, 

β) έναν αισθητήρα mts400 και,  

γ) ένα πομπό και ένα δέκτη τύπου iris-xm2110, που τοποθετούνται ο ένας στον πομπό και 

ο άλλος στο δέκτη για τη μεταξύ τους επικοινωνία. 

 

2.1 MIB520 
Το Michigan Terminal System (MTS) είναι ένα από τα πρώτα λειτουργικά 

συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που μοιράζονται πληροφορίες στον ίδιο χρόνο. 

Αναπτύχθηκε το 1967 στο Πανεπιστήμιο του Michigan για χρήση σε IBM S / 360-67, S / 

370 και συμβατούς υπολογιστές, αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από μια κοινοπραξία 

οκτώ πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο για 

μια περίοδο 33 ετών. 
Το MIB520 παρέχει σύνδεση usb με το IRIS και τα λοιπά motes των MICA για 

επικοινωνία και προγραμματισμό εντός συστήματος. Προσφέρει δύο ξεχωριστές θύρες: μία 

για τον προγραμματισμό συστήματος και μία για επικοινωνία fordata μέσω usb. Διαθέτει 

επεξεργαστή που επεξεργάζεται τα Mote ProcessorRadio Boards. Το MIB520 παρέχει και 

διεπαφή USBprogramming. 

 

Αποτελείται από: 

Διεπαφή usb: 

Ρυθμός baud: 57,6 K 

Καλώδιο usb απο αρσενικό σε θηλυκό (επέκταση usb) 



- 12 - 

 

Διεπαφή Mote: 

Συνδέσεις: -51 pin 

Δείκτες: Mote Led: Κόκκινο, Πράσινο και Κίτρινο 

Διεπαφή προγραμματισμού: 

Λυχνίες LED: έξοδος ενέργειας (Πράσινο), προγραμματισμός σε εξέλιξη (Κόκκινο) 

Διεπαφή Jtag: 

Connector: αρσενική κεφαλίδα 10 ακίδων 

Τροφοδοτικό USB Bus 

 

 
Εικόνα 2.1-1. Βάση ΜΙΒ520 

 

2.2 XM-IRIS 2110 MOTE 
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. 

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: 

α) Έως και τρεις φορές βελτιωμένη περιοχή ραδιοσυχνοτήτων και διπλάσια μνήμη 

προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα MICA Motes. 

β) Δοκιμές εξωτερικής οπτικής επαφής γραμμικής κλίμακας με απόδοση 500 μέτρων 

μεταξύ των κόμβων χωρίς ενίσχυση. 

γ) RF πομποδέκτης συμβατός με IEEE 802.15.4 

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

ε) Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων άμεσης αλληλουχίας που είναι ανθεκτική στις 

παρεμβολές RF και παρέχει έμφυτη ασφάλεια δεδομένων. 

στ) 250 kbps data rate. 

ζ) Υποστηρίζεται από την πλατφόρμα δικτύου ασύρματων αισθητήρων  MoteWorks ™ για 

αξιόπιστη δικτύωση ad-hoc. 

η) Συνδέεται και λειτουργεί με τις πλακέτες αισθητήρων, τις πλακέτες λήψης δεδομένων, 

τις πύλες και το λογισμικό της MEMSIC. 
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θ) Υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα TinyOS. 

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. 

 

 
Εικόνα 2.2-1. Πίνακας χαρακτηριστικών XM-IRIS 2110 

 

2.3 MTS 400 
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Ο MTS400 είναι ένας αισθητήρας περιβάλλοντος, που καταμετρά θερμοκρασία και 

υγρασία, καθώς και βαρομετρική πίεση και διαθέτει και αισθητήρα φωτός. Επίσης περιέχει 

και επιταχυνσιόμετρο διπλού άξονα. Προαιρετικά διαθέτει και μονάδα gps. 

Έχει εφαρμογή στη γεωργική παρακολούθηση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και 

χαρτογράφηση, κατόπιν τοποθεσίας αισθητήρα gps.  
Δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από το UC Berkeley και τα Intel Research Labs.  

Γενικά, προσφέρουν καταμέτρηση πέντε βασικών λειτουργιών ανίχνευσης 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. Χρησιμοποιούνται από τα τελευταίας γενιάς UC-based 

επιφανειακούς αισθητήρες. Είναι ενεργειακοί αισθητήρες και παρέχουν μεγάλη διάρκεια 

ζωής με τη χρήση μπαταρίας και χαμηλώνουν την απόδοσή τους όποτε απαιτείται. 

Αυτές οι πλακέτες αισθητήρων προορίζονται για ποικίλες εφαρμογών όπως, ένα 

απλό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων ενός μετεωρολογικού σταθμού που παρακολουθεί τις 

αλλαγές του περιβάλλοντος έως και τη χρήση τους από βιομηχανίες. 

Προδιαγραφές: 

Αισθητήρας 

• Θερμοκρασία λειτουργίας. εύρος: -10 ° C έως + 60 ° C 

• Εύρος λειτουργίας υγρασίας 0% RH έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση 

Επιταχυνσιόμετρο διπλού άξονα 

• Αναλογικές συσκευές ADXL202JE 

• Εύρος επιτάχυνσης. ανάλυση: ± 2 g. 2 mg στα 60 Ηζ 

• Μη γραμμικότητα: 0,2% της πλήρους κλίμακας 

• Επίπεδο μηδενικού g: 2,0 mg / ° C από 25 ° C 

Αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης 

• Intersema MS5534AM 

• Περιοχή πίεσης. ανάλυση: 300-1100 mbar. 0,01 mbar 

• Ακρίβεια: ± 1,5% στους 25 ° C 

Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος 

• TAOS TSL2550D 

• Φασματική απόκριση: 400-1000 nm,  παρόμοια με το ανθρώπινο μάτι 

Σχετική υγρασία και θερμοκρασία Αισθητήρα 

• Sensirion SHT11 

• Εύρος υγρασίας. ανάλυση: 0-100% RH. 0,03% RH 

• Απόλυτη ακρίβεια RH: ± 3.5% RH 

• ακρίβεια θερμοκρασίας: ± 0,5 ° C @ 25 ° C 

Μονάδα GPS (μόνο για MTS420CC) 

• ublox LEA-4A 

• Κανάλια παρακολούθησης: 16 

• συχνότητα L1: 1575,42 MHz. Κωδικός C / A 

• Ακρίβεια θέσης: 10 m, 2D 

• Χρόνος επανάληψης: <1 δευτερόλεπτο. (τύπος). (Μέγιστο μπλοκάρισμα <30 sec) 

 

Πληροφορίες 

 
Εικόνα 2.3-1. Χαρακτηριστικά MTS400/MTS420 
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3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

HARDWARE 

 
3.1 Εγκατάσταση του συστήματος σε υλικό επίπεδο 
Αρχικά συνδέουμε τη βάση mib520 με τον ένα κόμβο xm-2110.  Στη βάση 

συνδέουμε, επίσης, και το καλώδιο επέκταση usb, όπως φαίνεται παρακάτω στη 

φωτογραφία. Τελικά, συνδέουμε το καλώδιο με κάποια θύρα usb του υπολογιστή μας. 

 

 
Εικόνα 3.1-1. Σύνδεση βάσης με δέκτη και υπολογιστή 

 

Εν συνεχεία, συνδέουμε το άλλο xm-2110 με τον αισθητήρα μας, τον mts400, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

  
Εικόνα 3.1-2. Σύνδεση πομπού με αισθητήρα 

 

3.2 Εγκατάσταση του συστήματος σε λογισμικό επίπεδο 
Αρχικά από τη «Διαχείριση Συσκευών» βλέπουμε πως η βάση μας απασχολεί τις 

θύρες COM3 και COM4 (θα μας χρειαστεί παρακάτω για τον προγραμματισμό τους). 
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Εικόνα 3.2-1. Διαχείρηση Συσκευών 

 

3.2.1 Προγραμματισμός IRIS XM-2110 

Αρχικά επιλέγουμε ποιον κόμβο θα κάνουμε βάση και ποιόν πομπό. Τοποθετούμε 

αρχικά τον δέκτη στον MIB520 και ανοίγουμε το πρόγραμμα MoteConfig. Επιλέγουμε 

Settings -> Interface Board. Επιλέγουμε το MIB520 και βάζουμε στο COM τη μικρότερη 

από τις θύρες που απασχολούνται και πατάμε apply. 
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Εικόνα 3.2.1-1. MoteConfig 

 

 
Εικόνα 3.2.1-2. MoteConfig Interface Board Settings 

 

Ύστερα πατάμε στο πεδίο «select file to be uploaded» -> select και επιλέγουμε το 

αρχείο για τον προγραμματισμό της βάσης XMeshBase_M2110_hp.exe. Επιλέγουμε για 

“NODE ID” το «0» για να γίνει ο κόμβος της βάσης μας. Πατάμε το κουμπί “Program”. 
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Εικόνα 3.2.1-3. MoteConfig Select File 

 

Αν όλα γίνουν σωστά θα μας εμφανίσει το μήνυμα “SUCCESSFUL”. 

Έπειτα, αποσυνδέουμε τον κόμβο που θα είναι στη βάση μας και συνδέουμε τον 

κόμβο που θα τοποθετηθεί στον αισθητήρα μας. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τη 

διαφορά πως αντί για “NODE ID” = “0” θα επιλέξουμε “NODE ID” = “1” και αντί για 

«XMeshBase_M2110_hp.exe» στο πεδίο «select file to be uploaded» θα επιλέξουμε το 

«XMTS400_M2110_hp.exe». 

Αν γίνουν και εδώ όλα σωστά θα εμφανιστεί το μήνυμα «SUCCESSFUL». 

Τώρα τοποθετούμε τους κόμβους στη βάση και στον αισθητήρα αναλόγως ποιό 

επιλέξαμε για το καθένα. Σ’ αυτόν του αισθητήρα τοποθετούμε και τις μπαταρίες γιατί θα 

λειτουργεί απομακρυσμένα και δε θα έχει άλλη πηγή ενέργειας. 

 

3.3 Εμφάνιση αποτελεσμάτων από τον αισθητήρα 
Εφ’ όσον εκτελέσαμε σωστά τα προηγούμενα βήματα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε 

τις μετρήσεις από τον αισθητήρα. 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα «MoteView 2.1» και πατάμε το «Connect to WSN» 
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Εικόνα 3.3-1. MoteView 

 

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο και πρέπει να επιλέξουμε το «Acquire Live Data» και «Local» 

και «Next >> ». 

 

 
Εικόνα 3.3-2. MoteView Connect to WSN (Mode) 

 

Στο επόμενο επιλέγουμε «MIB520», «COM4», «57600» και πάλι «Next >> ». 
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Εικόνα 3.3-3. MoteView Connect to WSN (Gateway) 

 

Στο τελευταίο επιλέγουμε «MTS400» και «DONE». 

 

 
Εικόνα 3.3-4. MoteView Connect to WSN (Sensor Board) 

 

Αν όλα τα βήματα έγιναν σωστά μέχρι τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα αποτελέσματα 

από τις μετρήσεις του αισθητήρα. 
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Εικόνα 3.3-. MoteView Εμφάνιση Μετρήσεων 

 

Εδώ βλέπουμε τις μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτός, επιταχυνσιόμετρου, μαγνητόμετρου 

και μικροφώνου σε κάθε χρονική στιγμή (για κάθε ημερομηνία). 

 

4. PostgreSQL 

 
Η PostgreSQL προέρχεται από το πακέτο POSTGRES, το οποίο γράφτηκε 

στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α.. Αποτελείται από 

προχωρημένη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα με πολλές δυνατότητες, η οποία συνεχώς 

αναπτύσσεται. Χαρακτηρίζεται από την αξιοπιστία, την ακεραιότητα δεδομένων και την 

ορθή λειτουργία. Τρέχει σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα (το Linux, 

το UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI, IRIX, MAC OS X, Solaris, Tru64) και τα Windows). 

Είναι συμβατή με ACID και συμπεριλαμβάνει τους περισσότερους SQL92 και SQL99 

τύπους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, 

VARCHAR, DATE, INTERVAL και TIMESTAMP. Επίσης υποστηρίζει αποθήκευση 

μεγάλων δυαδικών αντικειμένων (binary), όπως εικόνες, ήχους και βίντεο. Διαθέτει 

περιβάλλον προγραμματισμού για τις γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Java, Perl, 

Python, Ruby, Tcl, και υποστήριξη για την πλατφόρμα .NET και το πρότυπο ODBC. 

 

Χαρακτηριστικά 

• ANSI SQL 89, 92, 93 

• 100% συμβατή με ACID και πλήρη υποστήριξη commit και rollback. 

• Online αντίγραφα ασφαλείας: υψηλότερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα των 

δεδομένων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/UNIX
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• Τύποι δεδομένων: numeric, decimal, smallint, integer, bigint, real, double, serial, 

char, varchar, bit, text, date, time, timestamp, interval, boolean, network address, 

geometric types και πολλά άλλα. 

• Δυνατότητα δημιουργίας νέων τύπων δεδομένων από τους χρήστες. 

• Αποθήκευση BLOBS (binary large objects), συμπεριλαμβανομένων αρχείων 

κειμένου, ήχου, εικόνων και βίντεο. 

• Πλήρης υποστήριξη συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (GROUP_BY) 

όπως COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, STDDEV and VARIANCE. Δυνατότητα 

δημιουργίας νέων συγκεντρωτικών συναρτήσεων εφόσον χρειαστεί. 

• Υποστήριξη όλων των τύπων ενώσεων (cross, inner, outer, left, right, full, natural). 

• Συναρτήσεις ορισμένες από τον χρήστη, οι οποίες μπορούν να γραφούν σε πολλές 

γλώσσες προγραμματισμού όπως C, SQL, PL/pgSQL, TCL, Perl, Python and Ruby. 

• Περιβάλλον ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού όπως Perl, Python, Zope, 

PHP, TCL/TK, ODBC, JDBC, C/C++, Embedded SQL, Delphi/Kylix/Pascal, 

VB, ASP, Java. 

• Βιβλιοθήκη συναρτήσεων και τελεστών με ορισμένες προεγκατεστημένες 

συναρτήσεις όπως math, date/time, string, geometric, formating κ.α. 

• Συναρτήσεις trigger μπορούν να οριστούν από οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού που υποστηρίζει server όπως C ή PL/pgQL. 

• Προσωρινοί πίνακες οι οποίοι σβήνονται αυτόματα μετά το τέλος της συνόδου. 

• Μοντέλο ασφαλείας ομάδας/χρήστη. 

Η πρόσβαση στο διακομιστή της βάσης δεδομένων μπορεί να περιορίζεται από το χρήστη, 

κεντρικό υπολογιστή ή μια βάση δεδομένων. 

Το μέγεθος του πίνακα και της βάσης δεδομένων είναι σχεδόν απεριόριστο. Απεριόριστες 

καταχωρήσεις και ευρετήρια ανά πίνακα. 

 

Ορισμένες από τις συναρτήσεις που υποστηρίζει η PostgreSQL είναι: 

pg_affected_rows: Επιστρέφει τον αριθμό των επηρεαζόμενων εγγραφών. 

pg_cancel_query: Ακύρωση ασύγχρονου ερωτήματος. 

pg_client_encoding: Λήψη της κωδικοποίησης του πελάτη. 

pg_close: Κλείνει μια ενεργή σύνδεση. 

pg_connect: Ανοίγει μια νέα σύνδεση. 

pg_connection_busy: Επιστροφή κατάστασης σύνδεσης αν είναι απασχολημένη ή όχι. 

pg_connection_reset: Επαναφορά σύνδεσης. 

pg_connection_status: Κατάσταση σύνδεσης. 

pg_convert: Μετατροπή αξίας πίνακα σε κατάλληλη για sql ερώτημα. 

pg_copy_from: Εισαγωγή εγγραφών από πίνακα σε πίνακα. 

pg_copy_to: Αντιγραφή πίνακα σε πίνακα. 

pg_dbname: Λήψη του ονόματος της βάσης δεδομένων. 

pg_delete: Διαγραφή εγγραφών. 

pg_end_copy: Συγχρονισμός με την PostgreSQL backend. 

pg_execute: Αποστολή αιτήματος για την εκτέλεση μιας έτοιμης δήλωσης με τις δοθείσες 

παραμέτρους και αναμένει για το αποτέλεσμα. 

pg_fetch_result: Επιστροφή τιμών από πηγή αποτελεσμάτων. 

pg_field_is_null: Έλεγχος αν ένα πεδίο είναι κενό. 

pg_field_name: Επιστροφή ονόματος πεδίου. 

pg_field_prtlen: Επιστροφή τυπωμένου μήκους. 

pg_field_table: Επιστροφή ονόματος ή αναγνωριστικού (OID) ενός πεδίου πίνακα. 
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pg_field_type_oid: Επιστροφή αναγνωριστικού τύπου δεδομένων (OID) για το αντίστοιχο 

πεδίο. 

pg_field_type: Επιστροφή ονομασίας τύπου δεδομένων για το αντίστοιχο πεδίο. 

pg_free_result: Απελευθέρωση μνήμης αποτελεσμάτων. 

pg_get_result: Επιστροφή αποτελέσματος ασύγχρονου ερωτήματος. 

pg_host: Επιστρέφει το όνομα του κεντρικού υπολογιστή της σύνδεσης. 

pg_last_notice: Επιστρέφει το τελευταίο μήνυμα ειδοποίησης από τον διακομιστή. 

pg_lo_close: Κλείσιμο μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_create: Δημιουργία μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_export: Εξαγωγή μεγάλου αντικειμένου σε αρχείο. 

pg_lo_import: Εισαγωγή μεγάλου αντικειμένου από αρχείο. 

pg_lo_open: Άνοιγμα ενός μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_read_all: Ανάγνωση μεγάλου αντικειμένου και αποστολή στον browser. 

pg_lo_read: Ανάγνωση μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_seek: Αναζήτηση θέσης μέσα σε ένα μεγάλο αντικείμενο. 

pg_lo_tell: Επιστρέφει την τρέχουσα θέση ενός μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_unlink: Διαγραφή μεγάλου αντικειμένου. 

pg_lo_write: Εγγραφή μεγάλου αντικειμένου. 

pg_meta_data: Λήψη μεταδεδομένων πίνακα. 

pg_num_fields: Επιστρέφει των αριθμό των πεδίων σε ένα αποτέλεσμα. 

pg_num_rows: Επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών σε ένα αποτέλεσμα. 

pg_options: Επιλογές που σχετίζονται με την σύνδεση. 

pg_parameter_status: Τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή. 

pg_port: Επιστρέφει τον αριθμό θύρας (port) που σχετίζεται με την σύνδεση. 

pg_prepare: Υποβολή αίτησης για την δημιουργία δήλωσης με τις δεδομένες 

παραμέτρους. 

pg_query_params: Υποβάλλει μια εντολή στον διακομιστή αναμένοντας για το 

αποτέλεσμα , με την δυνατότητα να περάσετε παραμέτρους μέσω sql κειμένου. 

pg_query: Εκτέλεση ενός ερωτήματος. 

pg_result_error: Μήνυμα λάθους που σχετίζεται με το αποτέλεσμα. 

pg_result_status: Κατάσταση αποτελέσματος ενός ερωτήματος. 

pg_select: Επιλογή εγγραφών. 

pg_send_execute: Στέλνει ένα αίτημα στον διακομιστή για την εκτέλεση δήλωσης με τις 

δεδομένες παραμέτρους χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση του. 

pg_send_prepare: Στέλνει ένα αίτημα στον διακομιστή για την δημιουργία δήλωσης με τις 

δεδομένες παραμέτρους χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση του. 

pg_send_query_params: Υποβάλλει μια εντολή και διαφορετικές παραμέτρους στον 

διακομιστή χωρίς να περιμένει για το αποτέλεσμα. 

pg_send_query: Αποστέλλει ασύγχρονο ερώτημα. 

pg_set_client_encoding: Ρύθμιση κωδικοποίησης πελάτη. 

pg_set_error_verbosity: Καθορίζει την ακρίβεια των μηνυμάτων που επιστρέφονται. 

pg_trace: Ενεργοποίηση εντοπισμού μιας σύνδεσης. 

pg_untrace: Απενεργοποίηση εντοπισμού μιας σύνδεσης. 

pg_update: Ενημέρωση πίνακα. 

pg_version: Επιστρέφει έναν πίνακα του πελάτη. 

Η Διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται μέσω του εργαλείου pgAdmin αλλά και 

με την χρήση εφαρμογών τρίτων όπως PgAccess , PhpPgAdmin, WinSQL. Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία εγκαθίσταται ταυτόχρονα με την βάση δεδομένων. 
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Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών, από απλό γράψιμο 

sql ερωτημάτων έως την ανάπτυξη πολύπλοκων βάσεων δεδομένων. Αρχικά είχε την 

ονομασία pgManager ενώ από το 1998 ξαναγράφηκε με νέα άδεια χρήσης με την σημερινή 

ονομασία pgAdmin. Είναι πλήρως γραμμένο στην γλώσσα προγραμματισμού  C++ 

χρησιμοποιώντας τα wxWidgets ώστε να είναι συμβατό με τα κοινά λειτουργικά 

συστήματα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Σήμερα είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 

δώδεκα γλώσσες. 

H Σύνδεση με την βάση δεδομένων επιτυγχάνεται επιλέγοντας το εικονίδιο “add a 

connection to a server”. Στην συνέχεια θα πρέπει να εισάγουμε όνομα χρήστη το οποίο 

είναι “postgre” καθώς και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξαμε κατά την διαδικασία 

εγκατάστασης. Επιπλέον η σύνδεση στο διακομιστή μπορεί να γίνει με την χρήση του 

πρωτοκόλλου TCP/IP ή την χρήση Unix Sockets και μπορεί να είναι κρυπτογραφημένη 

(SSL) για μέγιστη ασφάλεια. 

 

5. MEMSIC 

 
Η MEMSIC Inc. είναι μία εταιρία που παρέχει προηγμένους αισθητήρες ημιαγωγών 

και λύσεις συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων που βασίζονται στην τεχνολογία μικρο-

ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS) και εξελιγμένες τεχνολογίες ενσωμάτωσης τόσο 

σε επίπεδο IC όσο και σε επίπεδο ενότητας. Η μοναδική και ιδιόκτητη προσέγγιση της 

MEMSIC συνδυάζει τεχνολογίες αισθητήρων κορυφαίας τεχνολογίας όπως μαγνητικούς 

αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρα και αισθητήρες ροής με κυκλώματα επεξεργασίας μικτού 

σήματος για την παραγωγή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικών 

λύσεων για το κινητό τηλέφωνο, την αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρικές και γενικές αγορές 

αερομεταφορών. 

 

6. MOTEWORKS  

 
Είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Έχει εύκολο 

εξοπλισμό για χρήση από οποιοδήποτε. 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).  

Η ανάπτυξη ασύρματου δικτύου αποτελείται από τα τρία επίπεδα λογισμικού: 

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

αλγορίθμους δικτύωσης και αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο επικοινωνίας των κόμβων 

από το mesh cloud με το server..  

• 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 Client Tier παρέχει το γραφική διεπαφή και λογισμικό (MoteView) για τη διαχείριση 

του δικτύου. 

Eίναι βελτιστοποιημένη για δίκτυα που λειτουργούν με μπαταρίες χαμηλής κατανάλωσης 

και παρέχει μια λύση απομακρυσμένα σε όλες τις βαθμίδες ασύρματων εφαρμογών 

δικτύωσης αισθητήρων. 

Το Crossbow παρέχει δωρεάν λογισμικό πελάτη που ονομάζεται MoteView, αλλά το 

XMesh μπορεί να συνδεθεί και με προσαρμοσμένο λογισμικό πελάτη. 
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6.1 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. “Χτυπώντας” 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 

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).  

 

6.2 Xserve Server Tier 
Το XServe λειτουργεί ως η κύρια πύλη μεταξύ ασύρματων 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.  

 

6.3 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 
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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 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. Εάν απαιτούνται 

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

ενσωματωθούν και για τη διαχείριση στο MoteView. 

 

6.4 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. 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. 

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 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. Crossbow 

 
Η Crossbow Technology, Inc. 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 
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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 μικρο-ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS). Αρχικά 

βασίστηκε στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το 

Μπέρκλεϋ. Είχε επενδύσεις από την Cisco, την Intel και τον 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 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 κλινόμετρο 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, αποστολή 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, 

καθώς αποστολή 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. 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. 

 

8. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

 
Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) 

είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του περιεχομένου 

ενός δικτυακού τόπου. 

Οι διαχειριστές μέσω του διαδικτύου ενημερώνουν το περιεχόμενο στο ΣΔΠ, το οποίο 

είναι εγκατεστημένο σ' ένα διακομιστή. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα διαθέσιμες 

πάλι μέσω του διαδικτύου, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου. 

Η διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων (WCM) είναι ένα σύστημα CMS σχεδιασμένο για 

να απλοποιήσει τη δημοσίευση του δικτυακού περιεχομένου των web sites και των κινητών 

συσκευών, μεταξύ άλλων, επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να υποβάλουν 

περιεχόμενο χωρίς να απαιτεί τεχνική γνώση HTML ή μεταφόρτωση των αρχείων. 

Πολλά web-based συστήματα διαχείρισης περιεχομένου υφίστανται τόσο Ανοιχτού 

Κώδικα όσο και με εμπορικά κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, αυτός είναι 
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ένας τομέας στον οποίο το OSS (Open Source Software) έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση 

έναντι των ιδιοκτησιακής μορφής ομολόγων του. 

 

8.1 Joomla 
Το Joomla είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό 

(World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και 

αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι 

σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. 

Ενα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών 

και τις εξυπηρετεί. 

Με ερωτήματα προς τη βάση λαμβάνει δεδομένα τα οποία μορφοποιεί και αποστέλλει στον 

εκάστοτε φυλλομετρητή (web browser) του χρήστη. Το Joomla έχει και άλλες δυνατότητες 

εμφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των 

σελίδων, ειδήσεις, blogs, δημοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη 

των εκδόσεών του. 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι λογισμικό που παρακολουθεί κάθε 

κομμάτι του περιεχομένου στον ιστότοπό σας. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι απλό 

κείμενο, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, έγγραφα ή οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ενός CMS είναι ότι δεν απαιτεί σχεδόν καμία τεχνική 

δεξιότητα ή γνώση για να διαχειριστεί. Δεδομένου ότι το CMS διαχειρίζεται όλο το 

περιεχόμενό σας, δεν χρειάζεται να το κάνετε και εσείς. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο 

για την δημιουργία ιστοσελίδων όλων των μορφών και μεγεθών. Όπως: 

• Συνεταιρικά Websites και portals 

• Συνεταιρικά intranets και extranets 

• Ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες. 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και online κρατήσεις 

• Κυβερνητικές εφαρμογές 

• Ιστοσελίδες μικρών επιχειρήσεων 

• Μη κερδοσκοπικές και οργανωτικές εταιρίες 

• Σχολικές και εκκλησιαστικές ιστοσελίδες 

• Προσωπικές ή οικογενειακές αρχικές σελίδες 

 

Όπως πολλά παρόμοια λογισμικά, έτσι και το Joomla συχνά υποφέρει από προβλήματα 

ασφάλειας τα οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι τόσο σοβαρά. Ένα παράδειγμα: Το 

Javasupport είναι ένα extension που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Joomla. Βοηθάει τον 

δημιουργό του Joomla site να χειρίζεται FAQs και comments. Μία ευπάθεια του Jsupport 

αφορούσε την απουσία ελέγχου της τιμής της μεταβλητής “alpha”. Κάποιος κακόβουλος 

χρήστης θα μπορούσε να δώσει ως τιμή της “alpha” ένα SQL query και έτσι να επέμβει 

στη ΒΔ της εφαρμογής (SQLinjection). Αυτό ήταν δυνατό, καθώς η μεταβλητή “alpha” 

ήταν η σύνδεση του κώδικα του Jsupport με τη ΒΔ. 

 

Παράδειγμα του κώδικα που αφορούσε τη συγκεκριμένη ευπάθεια 

administrator/index.php?option=com_jsupport&task=listFaqs&alpha=[SQL Injection] 

 

9. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://el.wikipedia.org/wiki/PHP
https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://el.wikipedia.org/wiki/Client_server
https://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Queries
https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://el.wikipedia.org/wiki/Site
https://el.wikipedia.org/wiki/SQL
https://el.wikipedia.org/wiki/SQL
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Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) αποτελούν, τα 

τελευταία χρόνια, μια περιοχή με μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Οι ιδιαιτερότητες 

αυτών των δικτύων καθιστούν τη μελέτη τους ξεχωριστή από τις ήδη υπάρχουσες 

τεχνολογίες ασυρμάτων δικτύων όπως τα IEEE 802.11, και ειδικά στα θέματα που έχουν 

σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων. Οι ιδιαιτερότητες των δικτύων αυτών δημιουργούν 

νέα πεδία εφαρμογής (ιατρικά, επιστημονικά, επιχειρηματικά, κ.α.). Η εργασία αναλύει τα 

διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δρομολόγησης καθώς και τις τεχνολογίες 

ενδιάμεσου λογισμικού που χρησιμοποιούνται με βασικό άξονα την ασφάλεια των 

κινήσεων που γίνονται για την μεταφορά των δεδομένων.  

 

9.1 Αρχιτεκτονική Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων 
Οι ασύρματοι κόμβοι διασπείρονται σε ένα πεδίο. Κάθε ένας από αυτούς συλλέγει 

δεδομένα, τα επεξεργάζεται και τα στέλνει πίσω σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί 

καταλήγουν στους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

Η στοίβα πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται από το κεντρικό σημείο αλλά και από 

όλους τους κόμβους. Η στοίβα πρωτοκόλλου των δικτύων αισθητήρων. Όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα αποτελείται από τα εξής επίπεδα: φυσικό, ζεύξης δεδομένων, 

δικτύου, μεταφοράς και εφαρμογής, καθώς και από τα κάτωθι επίπεδα διαχείρισης 

(management planes) ενέργειας, κινήσεως και στόχου. 

 

 
Εικόνα 9.1-1. Δέσμη Πρωτοκόλλου για ασύρματα δίκτυα 

 

Τα τρία τελευταία επίπεδα διαχείρισης βοηθούν τους αισθητήριους κόμβους να 

συνεργαστούν καλύτερα ο ένας με τον άλλο προκειμένου να φέρουν σε πέρας τον σκοπό 

για τον οποίο εγκαταστάθηκαν καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Τα 

υπόλοιπα επίπεδα λειτουργούν ανάλογα με αυτά του προτύπου OSI. Τρία υπάρχοντα 

σχέδια που χρησιμοποιούν αυτά τα επίπεδα είναι το WINS, το smart dust motes, και το 

μAMPS. 
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9.2 Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 
Τα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να αποτελούνται από πολλούς διαφορετικούς 

τύπους αισθητήρων όπως σεισμικών, μαγνητικών χαμηλού ρυθμού δειγματοληψίας, 

θερμικών, οπτικών, υπέρυθρων, ακουστικών και ραντάρ, οι οποίοι είναι ικανοί να 

παρακολουθούν μια ευρεία ποικιλομορφία περιβαλλοντολογικών συνθηκών που 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Θερμοκρασία  

• Υγρασία  

• Κίνηση οχημάτων  

• Συνθήκες φωτός.  

• Πίεση.  

• Διάρθρωση εδάφους.  

• Επίπεδα θορύβου.  

• Την παρουσία ή απουσία προκαθορισμένων ειδών αντικειμένων.  

• Επίπεδα μηχανικής πίεσης σε προσκολλημένα αντικείμενα και  

• Τα τρέχοντα χαρακτηριστικά όπως ταχύτητα, κατεύθυνση και μέγεθος ενός αντικειμένου. 

 

Οι αισθητήριοι κόμβοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνεχή ανίχνευση, 

ανίχνευση συμβάντων, ανίχνευση ταυτοτήτων γεγονότων, ανίχνευση θέσης και τοπικό 

έλεγχο μηχανισμών κίνησης. Η ιδέα της μικρό-ανίχνευσης και της ασύρματης σύνδεσης 

αυτών των κόμβων υπόσχεται πολλές νέες περιοχές εφαρμογών. Οι εφαρμογές των 

δικτύων αισθητήρων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε στρατιωτικές, υγείας, περιβάλλοντος, 

οικιακές και εμπορικές. Είναι δυνατόν να επεκτείνουμε την ομαδοποίηση με περισσότερες 

κατηγορίες όπως εξερεύνηση του διαστήματος, χημική επεξεργασία, αντιμετώπιση 

καταστροφών κ.α. 

 

Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων έχουν: 

• Εμπορικές εφαρμογές 

Μερικές από τις εμπορικές εφαρμογές είναι η παρακολούθηση της καταπόνησης 

των υλικών, η κατασκευή κάθετων κατασκευών, η διαχείριση αποθεμάτων, η 

παρακολούθηση της ποιότητας της παραγωγής, η κατασκευή έξυπνων χώρων 

γραφείου, ο περιβαλλοντολογικός έλεγχος σε συγκροτήματα γραφείων, ο έλεγχος 

των ρομπότ και η καθοδήγηση σε περιβάλλοντα αυτόματης κατασκευής, 

αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, αλληλεπιδραστικά μουσεία, ο έλεγχος των 

βιομηχανικών διεργασιών και αυτοματισμών, η παρακολούθηση περιοχών 

καταστροφής, οι έξυπνες κατασκευές με αισθητήριους κόμβους εμφυτευμένους σε 

αυτές, η διάγνωση μηχανών, οι μεταφορές, η εγκατάσταση βιομηχανικών οργάνων, 

ο τοπικός έλεγχος μηχανισμών 27 κίνησης, η ανίχνευση και παρακολούθηση 

κλεφτών αυτοκινήτων, ο εντοπισμός και ανίχνευση κινούμενων οχημάτων. 

• Οικιακές εφαρμογές 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, έξυπνοι αισθητήριοι κόμβοι και μηχανισμοί 

κίνησης μπορούν να εμφυτευτούν σε συσκευές, όπως ηλεκτρικές σκούπες, φούρνοι 

μικροκυμάτων, ψυγεία και βίντεο. Αυτοί οι αισθητήριοι κόμβοι μπορούν να 

αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον καθώς και με ένα εξωτερικό δίκτυο μέσω του 

Διαδικτύου ή ενός δορυφόρου. Επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να 

διαχειρίζονται τις οικιακές συσκευές τους από όπου βρίσκονται είτε τοπικά είτε 

απομακρυσμένα. 
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• Εφαρμογές στην υγεία 

Κάποιες από τις εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων είναι : Παροχή μέσων 

αλληλεπίδρασης για άτομα με ειδικές ανάγκες, παρακολούθηση ασθενών, 

διάγνωση, διαχείριση φαρμάκων σε νοσοκομεία, παρακολούθηση των κινήσεων και 

των εσωτερικών διεργασιών των εντόμων και άλλων μικρών ζώων, 

τηλεπαρακολούθηση των φυσιολογικών δεδομένων ενός ανθρώπου καθώς και 

εντοπισμός και παρακολούθηση των γιατρών και ασθενών σε ένα νοσοκομείο. 

• Στρατιωτικές εφαρμογές 

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να είναι ένα ενσωματωμένο κομμάτι 

των στρατιωτικών συστημάτων διαταγών, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογισμού, 

ευφυΐας, παρακολούθησης, αναγνωρίσεων και στόχευσης. Τα χαρακτηριστικά των 

δικτύων αισθητήρων, όπως η ταχεία εγκατάσταση, η αυτό-οργάνωση και η αντοχή 

σε λάθη, τους κατατάσσουν σε ένα πολύ υποσχόμενο αισθητήριο μέσο για τα 

παραπάνω συστήματα. Καθώς τα δίκτυα αισθητήρων βασίζονται στην πυκνή 

χωρική εγκατάσταση, η καταστροφή μερικών κόμβων από εχθρικές δυνάμεις δεν 

επηρεάζει μια στρατιωτική επιχείρηση σε τέτοιο βαθμό όσο η καταστροφή των 

παραδοσιακών αισθητήρων, κάνοντας την χρήση των δικτύων αισθητήρων ιδανική 

για τα πεδία των μαχών. Κάποιες από τις στρατιωτικές εφαρμογές των δικτύων 

αισθητήρων είναι η παρακολούθηση των φιλικών δυνάμεων, του εξοπλισμού και 

των πυρομαχικών τους, η παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, η αναγνώριση των 

εχθρικών δυνάμεων και του εδάφους, η στόχευση, η αποτίμηση των ζημιών της 

μάχης, καθώς και η ανίχνευση και αναγνώριση μιας ΡαδιοΒιολογικής Χημικής και 

Πυρηνικής (ΡΒΧΠ) απειλής. 

• Περιβαλλοντικές εφαρμογές 

Μερικές περιβαλλοντολογικές εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων περιλαμβάνουν 

την παρακολούθηση των κινήσεων των πουλιών, μικρών ζώων και εντόμων, την 30 

παρακολούθηση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επηρεάζουν την χλωρίδα 

και την πανίδα, την άρδευση, την εντολή σειράς ενεργειών για παρακολούθηση 

μεγάλης κλίμακας της γης και την εξερεύνηση του πλανήτη, την χημική και 

βιολογική ανίχνευση, την ακριβή γεωργία, την βιολογική και περιβαλλοντολογική 

παρακολούθηση της θάλασσας, του εδάφους και του αέρα, την παρακολούθηση για 

φωτιές στα δάση, την μετεωρολογική και γεωφυσική έρευνα, την ανίχνευση 

πλημμυρών, την ανίχνευση σύνθετων ζωντανών οργανισμών του περιβάλλοντος, 

καθώς και την μελέτη μολύνσεων. 

 

9.3 Ασύρματα Δίκτυα – Πλεονεκτήματα 
Μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ασυρμάτων τοπικών δικτύων είναι τα εξής:  

Ευκολία (Convenience) 

Η ασύρματη φύση αυτών των δικτύων επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

στους πόρους ενός δικτύου, από σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία χωρίς να πρέπει να 

βρίσκονται στο σπίτι ή στο γραφείο. Με την αύξηση της χρήσης φορητών υπολογιστών, 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Κινητικότητα (Mobility) 

Τα WLAN παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες για πρόσβαση σε πληροφορίες 

ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Αυτή η ευχέρεια στην κίνηση υποστηρίζει την παραγωγικότητα 

και τις ευκαιρίες για εξυπηρέτηση οι οποίες δεν είναι δυνατές με ενσύρματα δίκτυα. Οι 

εφαρμογές που στηρίζονται στην κινητικότητα κατά τη χρήση συσκευών σε ένα WLAN 

συμπεριλαμβάνουν και αυτές που στηρίζονται στην πρόσβαση δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο, παράδειγμα είναι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων. Μία 
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τέτοια εφαρμογή συναντάμε στους αγώνες ταχύτητας. Τα αυτοκίνητα έχουν σύνθετα 

συστήματα επεξεργασίας που παρακολουθούν και ελέγχουν τα διάφορα όργανα που 

βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο σταματάει μπροστά από τη βάση της 

ομάδας στα pit, οι πληροφορίες αυτές φορτώνονται στον κεντρικό υπολογιστή, 

καθιστώντας ικανή μία ανάλυση, σε πραγματικό χρόνο, της επίδοσης του αυτοκινήτου. 

Ταχύτητα και ευελιξία εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση ενός WLAN εξαλείφει την ανάγκη της χρήσης των καλωδίων η 

οποία απαιτεί συνήθως κόπο, χρόνο, και χρήματα. Η ασύρματη τεχνολογία επιτρέπει τη 

διασύνδεση δικτύων η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολη ίσως και αδύνατη. 

Μακροπρόθεσμα, η εγκατάσταση, η αναβάθμιση και το κόστος συντήρησης των 

ασυρμάτων WLAN, τα καθιστούν μία οικονομικότερη λύση. Υπάρχουν και μερικά 

περιβάλλοντα στα οποία τα ασύρματα τοπικά δίκτυα αποτελούν καλύτερη λύση από ένα 

ενσύρματο δίκτυο. Στην κατηγορία αυτά ανήκουν: 

• Περιβάλλοντα μεγάλων εκτάσεων, όπως οι χώροι παραγωγής ενός εργοστασίου ή 

μίας αποθήκης. 

• Πολύ παλιά κτίρια, στα οποία είτε απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των 

κτηριακών εγκαταστάσεων (διατηρητέα), είτε η καλωδίωση είναι ανεπαρκής ή 

ανύπαρκτη. 

• Μικρά γραφεία όπου η εγκατάσταση και η συντήρηση ενός ενσύρματου δικτύου 

είναι αντιοικονομική. 

Μειωμένο κόστος χρήσης 

Παρότι η αρχική επένδυση για ένα εξοπλισμό WLAN μπορεί να είναι υψηλότερη 

από μία ενσύρματη σύνδεση, το συνολικό κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι σημαντικά 

χαμηλότερο, καθώς μακροπρόθεσμα τα κέρδη είναι μεγαλύτερα σε περιβάλλοντα όπου 

απαιτούνται πολλές μετακινήσεις. 

Συμβατότητα 

Τα ασύρματα δίκτυα διαφοροποιούνται για αν ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και εφαρμογών. Οι διαμορφώσεις αλλάζουν εύκολα από 

μικρά δίκτυα κατάλληλα για ένα μικρό αριθμό χρηστών σε πλήρως ανεπτυγμένα δίκτυα 

που καλύπτουν εκατοντάδες χρήστες. 

Νομαδική πρόσβαση 

Η νομαδική πρόσβαση βρίσκει εφαρμογή σε χώρους όπως επιχειρήσεις ή 

πανεπιστημιουπόλεις, όπου τα κτήρια βρίσκονται συγκεντρωμένα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι χρήστες μετακινούνται μέσα στο χώρο και μπορούν με τις φορητές 

συσκευές τους να έχουν πρόσβαση σε αρχεία και σε άλλους κόμβους του δικτύου. 

Διασύνδεση 

Μια άλλη περίπτωση της διεύρυνσης είναι και η διασύνδεση δύο η παραπάνω 

αυτόνομων τοπικών δικτύων που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγμα αν 

είναι δύσκολο να χρησιμοποιούμε οπτικές ίνες για να ενώσουμε δίκτυα σε διαφορετικά 

κτίρια (λόγω εδάφους, κόστους, αδειών, κ.τ.λ.) συμφέρει να χρησιμοποιήσουμε ασύρματη 

ζεύξη. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται μία ασύρματη σύνδεση από σημείο-σε-

σημείο (Wireless Point-to-Point link) μεταξύ των δύο κτιρίων. 

 

9.4 Ασύρματα Δίκτυα – Μειονεκτήματα 
Η χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ραδιοκυμάτων και υπέρυθρης 

ακτινοβολίας) για τη μεταφορά πληροφορίας κάνουν τα ασύρματα δίκτυα ευπρόσβλητα σε 

πολλά φαινόμενα παρεμβολής, τα οποία αλλοιώνουν την επικοινωνία των χρηστών. Τα 

κυριότερα από αυτά τα προβλήματα αναφέρονται στη συνέχεια. 

Παρεμβολή λόγω πολλαπλών διαδρομών 
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Σήματα που μεταδίδονται είναι δυνατόν να συνδυαστούν με ανακλώμενα σήματα 

από επιφάνειες ή εμπόδια που βρίσκονται στην ευθεία μετάδοσης του σήματος. Το 

πρόβλημα αυτό προκαλεί ετεροχρονισμένες λήψεις του ίδιου σήματος λόγω των σημάτων 

που κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή λόγω αντανακλάσεων. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη 

επεξεργαστική ισχύ από τον δέκτη ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει τα ανάλογα σήματα και να 

βάλει στη σωστή σειρά τα δεδομένα που λαμβάνει. 

Απώλεια Διαδρομής (Path Loss) 

Οι απώλειες που μπορεί να έχουμε σε μία ασύρματη επικοινωνία από το “path loss” 

εξαρτούνται άμεσα από την ύπαρξη ή μη της οπτικής επαφής (LoS: Line of Sight). Κάποια 

εμπόδια μπορεί να μην αφήνουν καθόλου είτε ένα τμήμα είτε και ολόκληρο το σήμα να 

περάσει με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη απόδοση με πολύ μεγάλο βαθμό. 

Παρεμβολές Ραδιοσημάτων 

Οι παρεμβολές από ραδιοσήματα (Radio Signal Interference) διαχωρίζονται σε 

Εξωγενές (Inward) και Ενδογενές (Outward). Εξωγενές παρεμβολές είναι παρεμβολές που 

έχουν προκαλέσει άλλες συσκευές (είτε Wi-Fi είτε άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν 

το ίδιο εύρος συχνοτήτων π.χ. Bluetooth ή ακόμα και φούρνοι μικροκυμάτων) με 

αποτέλεσμα το σήμα να φτάνει στον δέκτη αλλοιωμένο. Ενδογενές παρεμβολές είναι 

παρεμβολές που έχει προκαλέσει ο ίδιος ο πομπός σε άλλα συστήματα ασύρματης 

επικοινωνίας. Όσο πιο χαμηλή είναι η ένταση ενός σήματος τόσο λιγότερη επίπτωση έχει 

στα γειτονικά του σήματα. 

Διαχείριση Ενέργειας 

Θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιείται η 

αυτονομία των συσκευών που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο. 

Ασυμβατότητα Συστημάτων 

Για το σωστό στήσιμο ενός WLAN θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την 

ασυμβατότητα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών. 

Προστασία της Υγείας των Χρηστών 

Υπάρχουν περιορισμοί που έχουν υποβληθεί όσο αφορά την ένταση του σήματος 

κυρίως για την υγεία των χρηστών.  

Το Πρόβλημα του Κρυμμένου Κόμβου 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν υπάρχει ένας σταθμός που δεν μπορεί να 

ανιχνεύσει την δραστηριότητα ενός άλλου σταθμού ώστε να αναγνωρίσει ότι το μέσο 

χρησιμοποιείται. Δύο laptop που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο access point αλλά είναι σε 

διαφορετικές άκρες της κάλυψης του δικτύου του access point με αποτέλεσμα να μη 

«βλέπει» το ένα laptop το άλλο, μπορεί να ξεκινήσουν να στέλνουν πακέτα πληροφοριών 

ταυτόχρονα προκαλώντας συγκρούσεις (collisions). Υπάρχουν μέθοδοι, όπως το 

CSMA/CA, που βοηθάνε στο να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, αλλά δεν είναι πάντα 

100% αποτελεσματικά. 

Ασφάλεια Δικτύου 

Η συνολική λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου εμπεριέχεται στα χαμηλότερα 

επίπεδα της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου και δεν ενυπάρχει με άλλες λειτουργίες όπως 

εγκατάσταση σύνδεσης ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. login) που προσφέρουν τα ανώτερα 

στρώματα. Έτσι το μόνο θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια στα ασύρματα δίκτυα είναι 

τα θέματα ασφαλείας των χαμηλότερων στρωμάτων, π.χ. κρυπτογράφηση (encryption) 

δεδομένων.  

Για αυτό το λόγο, έχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές κωδικοποίησης οι οποίες 

καθιστούν δύσκολη την υποκλοπή της πληροφορίας που μεταδίδεται. Ένα ασύρματο 

δίκτυο είναι προστατευμένο σε δύο επίπεδα. 
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• Authentication – χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση ότι η συσκευή που ζητάει 

προσπέλαση στο δίκτυο έχει εγκριθεί. 

• Encryption – αφού έχει εγκριθεί η συσκευή οι πληροφορίες που μεταδίδονται στο δίκτυο 

κρυπτογραφούνται για να την αποφυγή υποκλοπής. 

 

10. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
Πρωτογενής παραγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ονομάζεται ο παραγωγικός τομέας 

δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) 

άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση 

(γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, δασοκομία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων 

κλπ). Ο τομέας αυτός απασχόλησης αποτελεί πηγή εισοδήματος για μεγάλο τμήμα του 

παγκόσμιου πληθυσμού. 

Η απόσπαση πραγματοποιείται είτε με τη συλλογή (συλλεκτικές επιχειρήσεις) είτε με την 

εξόρυξη (εξορυκτικές επιχειρήσεις) από το έδαφος ή το υπέδαφος. Επομένως, στην πρώτη 

φάση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 

καταναλίσκονται από τους ανθρώπους, όπως έχουν, χωρίς να υποστούν καμία 

επεξεργασία, ή μεταποίηση-μετασχηματισμό όπως π.χ. αυγά, γάλα, χόρτα, φρούτα, μέλι, 

καρποί, ψάρια, κ.λπ. 

 

11. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

 
Η Γεωργία Ακριβείας είναι μία νέα αντίληψη για τη γεωργία και ταυτοχρόνως, μία νέα 

μέθοδος γεωργικής πρακτικής. Είναι το σύνολο των γεωργικών πρακτικών που εστιάζονται 

σε συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού, και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές πρακτικές στις οποίες οι διάφορες γεωργικές 

δραστηριότητες, όπως η άρδευση, η εφαρμογή λιπασμάτων, εντομοκτόνων και 

ζιζανιοκτόνων εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το χωράφι, αγνοώντας κάθε 

μεταβλητότητα μέσα στο χωράφι. Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες τα πρώτα βήματα του 

νέου αυτού διατομεακού και πολυεπιστημονικού γεωργικού κλάδου έχουν ήδη γίνει, ενώ 

όλο και πιο προηγμένες τεχνικές βρίσκουν συνεχώς έδαφος για εφαρμογή. 

Στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο έχουν ήδη διαμορφωθεί εργαστήρια, τμήματα και κέντρα 

Γεωργίας Ακριβείας, ενώ στο τεχνικοοικονομικό οικοδόμημα έχουν αναπτυχθεί νέες 

σχέσεις και συνεργασίες γύρω από τις ανάγκες του νέου γεωργικού κλάδου. Στην Ελλάδα 

έχει αρχίσει η ενασχόληση σε ερευνητικό επίπεδο (Α.Π.Θ. – Μ.Α.Ι.Χ.) και κάποιες 

απόπειρες σε επίπεδο εφαρμογής.   
Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής 

πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το 

χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να 

ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα 

ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να 

διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις 

εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής 

ξεχωριστά. Στις τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνονται: 

Συστήματα και μηχανισμοί καταγραφής δεδομένων, όπως χάρτες αποδόσεων, 

εργαστηριακές αναλύσεις, Τηλεπισκόπηση, Συστήματα εντοπισμού θέσης και Αισθητήρες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
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Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης αποτελεσμάτων, όπως Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών - Γ.Σ.Π. και Έμπειρα συστήματα. 

Συστήματα μεταβαλλόμενης εφαρμογής (της ροής ή του είδους), όπως 

λιπασματοδιανομείς, σπορείς, ψεκαστήρες, κ.ά.  

Στο διεθνή χώρο όχι μόνο η ερευνητική προσπάθεια, αλλά και ο βαθμός εφαρμογής 

της μεθόδου έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Το 1992 επετράπη στις 

Η.Π.Α. η λειτουργία ιδιωτικών συστημάτων διαστημικής τηλεπισκόπησης, ενώ το 1993 

πραγματοποιήθηκε στη Μινεσότα η πρώτη διεθνής συνάντηση, με θέμα τη Γεωργία 

Ακριβείας (‘First Workshop on Soil-specific Crop Management’). Το 1994, επίσης στις 

Η.Π.Α., επετράπη η ελεύθερη χρήση από τους πολίτες δορυφορικών δεδομένων με χωρική 

ανάλυση 1 μέτρου, ενώ η πρώτη ευρωπαϊκή συνάντηση για τη Γεωργία Ακριβείας 

πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία, το 1997. Τον Ιούλιο του 2000, πραγματοποιήθηκε 

στη Μινεσότα, το 5ο Διεθνές Συνέδριο Γεωργίας Ακριβείας, ενώ τον Ιούνιο του 2001 

διεξήχθη στο Μονπελιέ της Γαλλίας, το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο. 

Σήμερα, η Γεωργία Ακριβείας στη Β. Αμερική και τη Δ. Ευρώπη είναι μια 

πραγματικότητα. Έως το 1998, το 15 % περίπου των γεωργών στη Μ. Βρετανία είχαν 

χρησιμοποιήσει τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας και όπως δήλωσαν οι ίδιοι σε σχετική έρευνα 

του ίδιου έτους, οι προσδοκίες τους, σε γενικές γραμμές, επαληθεύτηκαν. Στις Η.Π.Α., η 

γεωργία ακριβείας εφαρμόζεται κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα 

λειψυδρίας (μεσοδυτικές και δυτικές πολιτείες), ανωμαλίες ή ιδιαιτερότητες ως προς 

διάφορα χαρακτηριστικά των εδαφών, ή έντονες ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων, λόγω 

παρατεταμένης εξαντλητικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν πολλές εταιρείες σε αυτόν τον 

τομέα, όπως π.χ. η εταιρεία αεροπορικής τηλεπισκόπησης RESOURCE21. Τα προϊόντα 

(χάρτες και σχετικοί στατιστικοί δείκτες) φθάνουν στους γεωργούς - πελάτες, είτε σε 

ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή. 

 

11.1 Παραλλακτικότητα 
Η διαφορά μεταξύ της έως σήμερα (παραδοσιακής) γεωργίας και της νέας 

γεωργικής πρακτικής ακριβείας βρίσκεται στον τρόπο που κάθε μια αντιμετωπίζει τα 

αγροτεμάχια. Ενώ, δηλαδή, η παραδοσιακή γεωργία αντιμετωπίζει τα αγροτεμάχια ως 

ομοιόμορφα (βασιζόμενη σε μέσους όρους), η Γεωργία Ακριβείας αναγνωρίζει, 

καταγράφει και διαχειρίζεται την εγγενή ή επίκτητη, ως προς το χώρο και το χρόνο, 

παραλλακτικότητά τους (variability).    

Όσον αφορά το χαρακτήρα της, η παραλλακτικότητα διακρίνεται σε: 

Χωρική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως μεταβολή των ιδιοτήτων και των 

χαρακτηριστικών του εδάφους, της καλλιέργειας ή άλλων παραμέτρων του αγροτεμαχίου, 

με την αλλαγή θέσης μέσα στο αγροτεμάχιο. 

Χρονική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως μεταβολή όλων των 

παραπάνω παραμέτρων, με το χρόνο. 

Προβλεπτική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως ασυμφωνία μεταξύ 

των προβλεπόμενων και των πραγματικών τιμών για τις διάφορες θέσεις μέσα στο 

αγροτεμάχιο, ή τις διάφορες καλλιεργητικές χρονιές. 

 

11.2 Πεδία και τρόποι καταγραφής 
Το ποιες από τις διάφορες ιδιότητες ή προβλήματα του γεωργικού περιβάλλοντος 

που παραλλάσσουν, σε ποιο βαθμό, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο 

μπορούν να καταγραφούν με τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας, εξακολουθεί να είναι ζήτημα 

πειραματικής έρευνας και μελέτης σκοπιμότητας. 
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Όσον αφορά, τους τρόπους καταγραφής, οι χάρτες αποδόσεων χρησιμεύουν στην 

ανίχνευση της παραλλακτικότητας και του βαθμού σοβαρότητάς της, όχι όμως και στη 

διάγνωση των αιτίων της. Για τη διάγνωση των αιτίων χρησιμοποιούνται η Τηλεπισκόπηση 

και οι Μετρήσεις πεδίου (Εργαστηριακές αναλύσεις ή Αισθητήρες). Η γεωγραφική 

πληροφορία στα δεδομένα συνεισφέρεται από τα συστήματα εντοπισμού θέσης (π.χ. GPS). 

Η πυκνότητα δειγματοληψίας και η χωρική ανάλυση είναι, γενικά, ανάλογες με το κόστος 

και το χρόνο επένδυσης. 

 

11.3 Εντοπισμός της παραλλακτικότητας εξωτερικών και 

εσωτερικών ιδιοτήτων του εδάφους 
Στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του εδάφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν η 

τηλεπισκόπηση (για την τοπογραφία, το χρώμα, την οργανική ουσία, την υγρασία, την 

αλατότητα, τα οξείδια σιδήρου, κ.ά.), οι αισθητήρες (για την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την 

υγρασία, τη σκληρότητα, κ.ά.) και οι χωρικά προσδιορισμένες εδαφολογικές αναλύσεις 

(για όλες τις εργαστηριακά μετρήσιμες ιδιότητες). 

Σύμφωνα με την έρευνά των Franzen et al., η διαμόρφωση του τοπίου ενός αγροτεμαχίου 

μπορεί να γίνει η λογική βάση για το σχεδιασμό εφαρμογής θρεπτικών, ειδικά νιτρικού 

αζώτου, πάνω στην οποία και άλλα μέσα, όπως οι δορυφορικές εικόνες, τα δεδομένα των 

αποδόσεων και οι αισθητήρες ηλεκτρικής αγωγιμότητας, μπορούν να συνεισφέρουν.  

 

11.4 Εκτίμηση των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών 
Η εκτίμηση των θρεπτικών αναγκών γίνεται είτε με χρήση τηλεπισκόπησης, είτε με 

αισθητήρες (αφορά κυρίως το Ν), είτε με εργαστηριακές αναλύσεις χωρικά 

προσδιορισμένων δειγμάτων από το έδαφος ή από τα φυτά και με μαθηματική τους 

ολοκλήρωση στην επιφάνεια του αγροτεμαχίου (αφορά κυρίως τον P και το K). 

Ορισμένοι (Diker and Bausch, 1998) πέτυχαν τον υπολογισμό του εδαφικού 

αζώτου, μέσω της μέτρησης της φασματικής αντίδρασης των φυτών με επίγεια 

τηλεπισκόπηση. Για την εκτίμηση της κατάστασης του φυτικού αζώτου, προτείνουν το 

φασματικό δείκτη NRI (Nitrogen Reflectance Index), που υπολογίζεται ως NIR / G (Near 

Infrared / Green). Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν, ότι οι τεχνικές της 

τηλεπισκόπησης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την εκτίμηση του 

διαθέσιμου εδαφικού αζώτου, αλλά επίσης και του λιπάσματος που χρειάζεται κάθε σημείο 

του χωραφιού, με τη χρήση του φυτικού αζώτου ως δείκτη.  

 

11.5 Προσδιορισμός διαφόρων ανωμαλιών 
Σε αυτόν τον τομέα χρησιμοποιούνται οι χάρτες αποδόσεων και η τηλεπισκόπηση 

για τον προσδιορισμό των προβληματικών περιοχών και στη συνέχεια οι εργαστηριακές 

αναλύσεις και επιτόπιες παρατηρήσεις, για την ταυτοποίηση του προβλήματος. 

Σχετική έρευνα (Schuler et al,1998), με χρησιμοποίηση των παραπάνω μέσων 

προσδιορίζει τους σπουδαιότερους μετρήσιμους παράγοντες που περιορίζουν την 

παραγωγή. Ιδιαίτερο ρόλο, για τους παράγοντες που περιορίζουν την παραγωγή, παίζουν οι 

επιδράσεις των γεωργικών μηχανημάτων στο χωράφι, καθώς και οι εστίες παρασίτων και 

ζιζανίων. Εκτιμάται, ότι τα αποτελέσματα μπορούν γίνουν βέλτιστα με τη συμπλήρωση 

των βάσεων δεδομένων με τοπογραφικά αρχεία και πληροφορίες για τη μηχανική σύσταση 

των εδαφών. 

 

Έγκαιρος εντοπισμός ασθενειών ή προβληματικών περιοχών και υπολογισμός των 

απωλειών 
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Σε αυτόν τον τομέα το πλέον χρήσιμο εργαλείο είναι η τηλεπισκόπηση 

(δορυφορική, αεροπορική, ή επίγεια), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά, 

προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι καταστροφικές συνέπειες των ασθενειών, 

ενώ σε συνδυασμό ή όχι με δειγματοληπτικές εργαστηριακές αναλύσεις, να εκτιμηθεί το 

μέγεθος της ζημίας. 

Με συσχέτιση τηλεπισκοπικών δεδομένων με παρουσία ασθενειών ασχολήθηκαν 

μεταξύ άλλων και οι Dudka  et al. (1998), οι οποίοι χρησιμοποιώντας υπερφασματικό 

ραδιόμετρο, κατέληξαν στην ισχυρή συσχέτιση της ασθένειας με τα 706 και 760 nmκαι την 

απόδοση με τα 460 nm . 

Σχετικά πειράματα διεξάγονται και από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π. 

του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μ.Α.Ι.Χ., με τη 

χρήση ειδικού υπερφασματικού ραδιομέτρου σάρωσης (scan radiometer), ενώ ο 

εντοπισμός προβληματικών περιοχών γίνεται με τη χρήση Διαφορικού GPS και φορητού 

υπολογιστή, εφοδιασμένου με το κατάλληλο λογισμικό. Το ραδιόμετρο έχει τη δυνατότητα 

να καταγράφει σε 512 φασματικά κανάλια, από 350 έως 1050 nm, με εύρος φασματικού 

καναλιού 2 nm. 

 

Εντοπισμός περιοχών με ζιζάνια 

Στον τομέα αυτό η πλέον προχωρημένη τεχνική συνδυάζει τηλεπισκόπηση με 

αισθητήρες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αισθητήρες, που χρησιμοποιούν 

τηλεσκοπικές μεθόδους, για την ανίχνευση από πολύ κοντά των διαφόρων ζιζανίων 

(γεωργία σε κλίμακα φυτού). Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι είτε η μορφή των 

ζιζανίων, είτε η φασματική τους ταυτότητα, τα οποία στη συνέχεια συγκρίνονται με εκείνα 

των καλλιεργούμενων φυτών, με τη βοήθεια μιας φασματικής βιβλιοθήκης προτύπων, η 

οποία φέρεται από τους μηχανισμούς των αισθητήρων. 

Στα πλαίσια σχετικής έρευνας, οι Hummel and Yu (1998) ανέπτυξαν λογισμικό για 

το διαχωρισμό του αραβοσίτου από τα ζιζάνιά του, το οποίο βασίζει τη διάκρισή τους σε 

σχέδια φυτών αραβοσίτου, εντός όμως ορίων για τα μεγέθη των φυτών του αραβοσίτου και 

των ζιζανίων. Η επιτυχία αναγνώρισης των φυτών του αραβοσίτου φτάνει το 75%. 

Οι Feyaerts et al. (1998)  κατασκεύασαν αισθητήρα που μπορεί να διακρίνει 

καλλιέργειες  (αραβόσιτο και ζαχαρότευτλα) από τα ζιζάνια, βασιζόμενος σε ταξινομητές. 

Οι Heisel and Christensen (1998) δημιούργησαν σύστημα, που αποτελείται από 

κάμερα και λογισμικό, για την αυτόματη ανίχνευση ζιζανίων. Αποδείχθηκε, ότι ο 

ψεκασμός ζιζανιοκτόνου εντός των γραμμών, σε σχέση με τον πάνω από τις γραμμές των 

φυτών ψεκασμό, μειώνει σημαντικά την ποσότητα εφαρμογής. 

 

Υπολογισμός της περιεκτικότητας διαφόρων ουσιών στις καλλιέργειες 

Υπολογισμός της περιεκτικότητας διαφόρων ουσιών στις καλλιέργειες μπορεί να 

γίνει με χρήση τηλεπισκόπησης, σε συνδυασμό ή όχι με χωρικά προσδιορισμένες 

εργαστηριακές αναλύσεις. 

Στον τομέα αυτόν, οι Humburg, and Stange (1998), σε εργασία τους επάνω στα 

ζαχαρότευτλα, έδειξαν ότι οι εμφανέστερες φασματικές διαφορές για υψηλή και χαμηλή 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη εμφανίζονται στα 360, 550, 700 και 1200 nm. Προτείνουν 

σχετικό προγνωστικό μοντέλο παραγωγής ζάχαρης, το οποίο χρησιμοποιεί τον φασματικό 

δείκτη BDVI (Beet Differential Vegetative Index), ο οποίος συνίσταται από τις τιμές 

ανάκλασης στα 500, 550 και 830 nm και είναι δευτέρου βαθμού. Το μοντέλο αυτό είναι 

επίσης χρήσιμο για την πρόβλεψη του νατρίου, του αμινο-αζώτου και της ανακτήσιμης ανά 

τόνο ζάχαρης. Δεν αποδείχθηκε όμως καθόλου χρήσιμο για το κάλιο. 

Πρόβλεψη της παραγωγής  
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Στην πρόβλεψη παραγωγής χρησιμοποιούνται η τηλεπισκόπηση, οι χωρικά 

προσδιορισμένες μετρήσεις πεδίου (εργαστηριακές μετρήσεις για τη συσχέτιση της 

φυτομάζας ή της φυτοκάλυψης με την απόδοση) και οι χάρτες αποδόσεων των 

προηγουμένων καλλιεργητικών ετών. Τα μοντέλα πρόβλεψης παραγωγής περιέχουν 

δείκτες βλάστησης (όπως NDVI, IPVI, LAI, κ.ά.), καθώς και κλιματολογικές ή άλλες 

παραμέτρους. Οι χάρτες αποδόσεων των προηγουμένων καλλιεργητικών ετών 

χρησιμεύουν, κυρίως, στην κατανομή της παραλλακτικότητας της προβλεπόμενης 

παραγωγής. 

Οι Wood et al. (1998) προτείνουν έναν παλινδρομικό εκτιμητή ολοκλήρωσης 

δειγμάτων παρατήρησης καλλιεργητικών αποδόσεων σε όλες τις θέσεις ενός αγροτεμαχίου, 

ο οποίος χρησιμοποιεί το δείκτη NDVI. Επίσης, αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της 

ψηφιακής αεροφωτογραφίας στην απόκτηση σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών σχετικών 

με την παραλλακτικότητα εντός του αγροτεμαχίου και τη δυναμική της απόδοσης. 

Αποδεικνύεται ότι τα αποτελέσματα παραμένουν αξιόπιστα ακόμη και με μικρό αριθμό 

δειγμάτων. 

 

Συνδυασμός πεδίων   

Είναι δυνατός ο συνδυασμός όλων των παραπάνω πεδίων, με τη χρήση όλων των 

διαθέσιμων τεχνικών, ξεχωριστά ή σε συνεργασία. Για παράδειγμα, μία ψευδο-έγχρωμη 

αεροφωτογραφία (δηλ., με καταγραφή στις φασματικές περιοχές του πράσινου, του 

ερυθρού και του εγγύς υπερύθρου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτοχρόνως για την 

εκτίμηση των αναγκών σε άζωτο, την ανίχνευση πιθανών ασθενειών, τον εντοπισμό 

διαφόρων ανωμαλιών, τον χαρακτηρισμό της υφής του επιφανειακού εδάφους και την 

πρόβλεψη της παραγωγής,. Παρομοίως, οι χάρτες αποδόσεων χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση και εντοπισμό της παραλλακτικότητας όχι μόνο ενός χαρακτηριστικού, αλλά 

όλων των χαρακτηριστικών που έχουν επιδράσει στις αποδόσεις με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο (π.χ., την υφή του εδάφους, την υγρασία, τις ασθένειες, τα θρεπτικά στοιχεία, τις 

καλλιεργητικές εργασίες, τις τοπικές ανωμαλίες, κ.λ.π.). 

Ο Καρυδάς Χ. Γ. (2000) προτείνει φασματικά μοντέλα υπολογισμού φυτομάζας και 

φυτοκάλυψης καλλιέργειας σίτου σε μέσο στάδιο ανάπτυξης, τα οποία χρησιμεύουν στην 

ταχεία εκτίμηση της φυτομάζας και της φυτοκάλυψης καλλιέργειας του σίτου με μόνη τη 

λήψη μικρού αριθμού επίγειων δειγματοληπτικών φωτογραφιών της, με ειδική ψηφιακή 

κάμερα ερυθρού-υπερύθρου και με την εισαγωγή στα μοντέλα ενός από τους φασματικούς 

δείκτες NDVI ή SAVI, οι οποίοι υπολογίζονται αυτόματα. Τα μοντέλα συνδυασμένα με 

γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν να φανούν χρήσιμα στην λεπτομερή παρακολούθηση 

της παραγωγής, την ταχεία εκτίμηση ζημιών, την έγκαιρη αναγνώριση ασθενειών, την 

ανίχνευση διαφόρων ανωμαλιών, καθώς και ενδεχόμενου υδατικού στρες των φυτών.  

 

Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και διαχρονικών σειρών δορυφορικών 

εικόνων, για τον εντοπισμό της φυλλοξήρας και την παρακολούθηση της πορείας 

επανεγκατάστασης των αμπελώνων (Barsby & Associates) (συλλογική εφαρμογή γεωργίας 

ακριβείας σε μεγάλη κλίμακα) 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι οινοπαραγωγοί της Καλιφόρνιας ήρθαν 

αντιμέτωποι με την καταστροφή των αμπελιών τους εξαιτίας προσβολής από Φυλλοξήρα. 

Δεν υπάρχει τρόπος να εξάλειψης της προσβολής, παρά μόνο με την ολοκληρωτική 

επαναφύτευση των αμπελιών των μολυσμένων περιοχών με ανθεκτικά στη φυλλοξήρα 

φυτά. Σε οκτώ επαρχίες της πολιτείας, χιλιάδες εκτάρια ανώτερης ποιότητας αμπελιών 

καταστράφηκαν και έχει ήδη σχεδιασθεί η αντικατάστασή τους. Από το 1993-95 η NASA 

συνεργάστηκε με τη βιομηχανία και ακαδημαϊκούς για την ανάπτυξη ενός τρόπου 
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εντοπισμού του προβλήματος της φυλλοξήρας, με τηλεπισκόπηση και τις σχετικές 

υπολογιστικές τεχνικές. 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες στο ερυθρό και υπέρυθρο (R-NIR) 

τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι μολύνσεις με φυλλοξήρα είναι ανιχνεύσιμες 

στις αεροφωτογραφίες από τα πολύ πρώιμα στάδια ακόμη, όταν η φυλλοξήρα βρίσκεται 

κάτω από το έδαφος, τρώγοντας τις ρίζες του φυτού, ενώ το φυτό επιφανειακά φαίνεται 

υγιές. 

Στη συνέχεια, παρήχθησαν εικόνες που δείχνουν το δείκτη βλάστησης, όπου ο όπου 

ο χρωματικός κώδικας πράσινο - κίτρινο - καφέ αντιστοιχεί σε διαβάθμιση από τη υγιή 

προς την άρρωστη βλάστηση. Τα ορθογώνια που φαίνονται στην εικόνα αντιπροσωπεύουν 

τις περιοχές από όπου ελήφθησαν δείγματα από τα φυτά για εξέταση στο εργαστήριο. 

Τέλος, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία ανάπτυξης των νεο-εγκατεστημένων 

αμπελώνων, συγκρίθηκαν εικόνες δείκτη βλάστησης διαδοχικών ετών (με αφαίρεση της 

εικόνας βλάστησης, του προηγούμενου από το επόμενο έτος). Η σημαντική αύξηση στη 

βλάστηση αντιπροσωπεύεται από το μπλε χρώμα, ενώ η μεγαλύτερη μείωση από το 

ματζέντα (λιλά). Το πράσινο αντιστοιχεί σε μη αλλαγή στην κατάσταση της βλάστησης. 

 

Χρήση χαρτών απόδοσης, θεματικών χαρτών θρεπτικών στοιχείων και οξύτητας, καθώς 

και ιστορικών δεδομένων, για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόδοση, την πρόβλεψη της παραγωγής και τον καθορισμό της λιπαντικής πολιτικής σε 

καλλιέργειες σιτηρών (University of Missouri-Columbia) 

Αρχικά, ελήφθησαν οι χάρτες αποδόσεων σόγιας για τα έτη 1992 και 1994 και 

αραβοσίτου για το 1993. Για να είναι συγκρίσιμες, οι αποδόσεις μετατράπηκαν σε σχετικές 

αποδόσεις, δηλαδή η πραγματική απόδοση εκφράστηκε ως κλάσμα της μέγιστης απόδοσης 

την κάθε χρονιά. Ο χάρτης της μέσης απόδοσης αποκάλυψε δύο περιοχές (κόκκινες) με τη 

μέγιστη απόδοση. Έως αυτό το σημείο, το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει ένας 

εξακολουθητικός παράγοντας ή παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την απόδοση, αλλά 

προκειμένου να προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες απαιτούνται περισσότερες 

πληροφορίες.  

Οι χάρτες 1 και 2 στη διπλανή εικόνα δείχνουν 

παρόμοιοι, ενώ η μορφή που έχει η κατανομή του pH 

υποδηλώνει ότι είναι περισσότερο συνέπεια διαχείρισης, παρά 

φυσικής εδαφικής παραλλακτικότητας. Ισχυρό στοιχείο που 

συνηγορεί σε αυτό το τελευταίο είναι μια φωτογραφία του 

αγροτεμαχίου του 1962 και όπου φαίνεται καθαρά ότι το 

αγροτεμάχιο που σήμερα είναι ενιαίο, τότε ήταν τρία διαφορετικά αγροτεμάχια και κατά 

συνέπεια υφίσταντο διαφορετική μεταχείριση. Δύο γειτονικά κτίρια βρίσκονταν στην κάτω 

αριστερή γωνία και κάτω στο μέσον (μπορεί κανείς να παρατηρήσει στον αντίστοιχο 

θεματικό χάρτη υψηλή συγκέντρωση P κοντά σε αυτά τα δύο κτίρια), ενώ το κάτω μέρος 

του σημερινού αγροκτήματος ήταν λιβάδι. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης αυτού του μέρους 

του κτήματος επιβεβαίωσε ότι στα τρία κτήματα εφαρμόσθηκε ασβέστωση ξεχωριστά. 

Έτσι, πιθανότατα, στο κτήμα που γειτόνευε με το λιβάδι εφαρμόσθηκε περισσότερη 

άσβεστος από ότι στα υπόλοιπα. Επίσης, το υψηλότερο pH κατά μήκος της κάτω πλευράς 

του αγροτεμαχίου έχει πιθανότατα προκληθεί από την ασβεστόσκονη που έχει μεταφερθεί 

με τον αέρα από τον χαλικόδρομο που φαίνεται στην φωτογραφία του 1962. 

Οι υψηλότερες αποδόσεις αραβοσίτου και σόγιας, που εμφανίζονται να σχετίζονται 

με υψηλότερο pH, ενδεχομένως οφείλονται στις ευνοϊκές συνθήκες που συνδέονται με το 

pH. Ωστόσο, ο συσχετισμός μεταξύ απόδοσης με μία μόνο εδαφική παράμετρο δεν είναι 

ασφαλής. Εξ άλλου, η έκταση με υψηλές αποδόσεις είναι σημαντικά μικρότερη από την 
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έκταση με υψηλό pH, οπότε πρόσθετοι παράγοντες πέρα από το εδαφικό pH πρέπει να 

επηρέασαν την απόδοση. Αντίθετα με τον τρόπο που το pH κατανέμεται, η απόδοση 

φαίνεται να είναι φυσικά εξαρτώμενη από το έδαφος. Ταιριάζει αρκετά με τη θέση του 

στραγγιστικού καναλιού που είναι ορατό στην αεροφωτογραφία του 1962. Για την 

καλύτερη, όμως, κατανόηση της παραλλακτικότητας στην απόδοση, απαιτείται μια 

επιπλέον γνώση σχετικά με τα εδάφη της περιοχής αυτής. Τα εδάφη αυτά κατατάσσονται 

στην ομάδα Claypan. Αυτή η ομάδα διακρίνεται από μια απότομη αύξηση στην άργιλο με 

την αύξηση του βάθους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρώματος (claypan), το οποίο 

παρεμποδίζει το νερό να κινηθεί προς τα κάτω και κατά συνέπεια δυσχεραίνει την 

ανάπτυξη των ριζών. Άρα υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του βάθους του επιφανειακού 

εδάφους (δηλαδή, της απόστασης της επιφάνειας από το claypan) και των αποδόσεων. 

Διαπιστώνεται ότι η περιοχή με το μεγαλύτερο βάθος επιφανειακού εδάφους βρίσκεται 

κατά μήκος του στραγγιστικού καναλιού και ότι αυτή η περιοχή είναι σαφώς η περιοχή με 

τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι δύο χάρτες μαζί υποδεικνύουν ότι αν το βάθος του 

επιφανειακού εδάφους χαρτογραφηθεί και σχετισθεί με το εδαφικό νερό, η 

παραγωγικότητα του εδάφους μπορεί να προβλεφθεί για τις διάφορες περιοχές του 

αγροκτήματος. Αυτό είναι χρήσιμο στην εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης, με το χάρτη 

βάθους του επιφανειακού εδάφους να καθοδηγεί την εφαρμογή μεταβλητών ποσοτήτων 

αζώτου. 

 

 

12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

 
12.1 Τι είναι Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 
Ως ηλεκτρική αγωγιμότητα ορίζεται η ικανότητα ενός διαλύματος να άγει τον 

ηλεκτρισμό. Οι μονάδες μέτρησης είναι mmho /cm ή ανά m ή decisiemens /m (Hanlon, 

2015). Αντίστοιχα, το αντίθετο της αγωγιμότητας είναι η αντίσταση στη ροή του 

ηλεκτρισμού και μετριέται σε ohms (Flynn, undated). 

H ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους αυξάνει όσο αυξάνει η περιεκτικότητα σε 

άλατα στο έδαφος (Bozkurt et al., 2009). Ωστόσο, η συγκέντρωση (%) σε άλατα σε ένα 

διάλυμα εξαρτάται και από την ποσότητα του νερού (υγρασία εδάφους). Αν στο 

σύμπλεγμα τώρα υγρασίας εδάφους και άλατα προσθέσουμε την επίδραση της 

αγωγιμότητας του εδάφους ως υλικό, τότε καταλήγουμε ότι η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι 

ένας συνδυασμός συγκέντρωσης αλάτων, υγρασίας εδάφους και δομής εδάφους. Ειδικά οι 

Rhoades et al. (1976) εξέφρασαν μαθηματικά αυτή τη σχέση ως εξής: 

EC = c x ECa x W + S 

C: συντελεστής μετάδοσης ένδειξης 

ΕCa: Αγωγιμότητα νερού εδάφους, άρα εξαρτάται από την περιεκτικότητα αλάτων 

W: Περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος W 

ΕCa: Πραγματική συγκέντρωση αλάτων στην ανάλογη παρουσία νερού 

S: Αγωγιμότητα εδάφους 

Μια πηγή αλατότητας είναι η εφαρμογή λιπάσματος στο έδαφος. Ο κάθε 

συνδυασμός στοιχείων σε λιπάσματα διαφοροποιεί την ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

Συγκεκριμένα, έχοντας μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού και αυξάνοντας μόνο την 

περιεκτικότητα σε λίπασμα (άλατα) από 50 σε 100 ppm βλέπουμε ότι αυξάνεται η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα. 
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Σημασία Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα αποτελεί μια ταυτότητα για το έδαφος. Συγκεντρωτικά γνωρίζοντας την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της πορείας : 

• Συγκέντρωσης των αλάτων, ανάλογη πορεία με ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

• Του πορώδους του εδάφους, ανάλογη πορεία με ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

• Θερμοκρασίας του εδάφους, πορεία ανάλογη με ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

• Υφής εδάφους, πορεία ανάλογη της συγκέντρωσης σε άργιλο σε σχέση με την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

• Της οργανικής ουσίας, έμμεση εκτίμηση με βάση την πορεία πχ του πορώδους ή 

στοιχείων όπως το Ca. 

• Οξύτητας του εδάφους (pH), πορεία ανάλογη ή αντιστρόφως ανάλογη με την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα ανάλογα με τη συγκέντρωση των ιόντων. Ωστόσο, λόγω 

του μικρού συντελεστή συσχέτισης δεν παρουσιάζεται τόσο ασφαλής αυτή η 

εκτίμηση. Περαιτέρω θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα. 

• Ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων, ανάλογη πορεία με ηλεκτρική αγωγιμότητα 

• Περιεκτικότητας σε νερό στο έδαφος, πορεία ανάλογη με ηλεκτρική αγωγιμότητα, 

καθώς το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Όλα τα παραπάνω έχουν 

αντίκτυπο στην παραγωγή, έτσι και η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μια έμμεση 

ένδειξη επίδρασης στην παραγωγικότητα. 

Τα παραπάνω σε πρώτη φάση είναι μια εκτίμηση πορείας, κατά κύριο λόγο, και όχι 

εύρεση μιας συγκεκριμένης τιμής των χαρακτηριστικών. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε 

απευθείας μέτρηση των παραγόντων σε σχέση με την ένδειξη της Ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας, και πάλι γίνεται μια προσέγγιση με βάση τη συσχέτιση των παραγόντων με 

την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία 

εδάφους έχει μια ικανοποιητική συσχέτιση (R2 =0,62) με την Ηλεκτρική αγωγιμότητα για 

βάθος ως 1 m και θα μπορούσε να προσδιοριστεί από την σχέση: 

% Νερό= 0,0215 x ΕC+0,0531  (Morgan et al., 2000). 

Αντίστοιχα, η γραμμική συσχέτιση ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων με την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα παρουσιάζει R2 ως και 0,55 (Sudduth et al., 2005). 

Για το pH το είδος της συμμεταβολής διαφοροποιείται σε αρνητικό και θετικό 

ανάλογα με το σύνολο των ιόντων στο εδαφικό διάλυμα. Σε περίπτωση θετικής 

συμμεταβολής, το γραμμικό μοντέλο μπορεί να μην προφέρεται για τον ακριβή 

προσδιορισμό του pH σύμφωνα με τους Morgan et al. (2000), ωστόσο ένα εκθετικό 

μοντέλο παρουσιάζει υψηλότερο συντελεστή συσχέτισης R2 = 0,23 (Li et al., 2007). 

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις αρνητικής συμμετάβολης σύμφωνα με τους Chaudari 

et al. (2012) που εκφράζονται με μοντέλα με συντελεστή συσχέτισης μόλις 0,15. 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα μας δίνει μια ένδειξη για το σύνολο των αλάτων στο 

έδαφος, αλλά όχι για το είδος των χημικών στοιχείων που την απαρτίζουν. Σε μοντέλα που 

αναπτύχθηκαν για παρατηρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας ως 15cm, η συγκέντρωση 

φωσφόρου και ασβεστίου παρουσιάζουν καλή συσχέτιση με την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

με συντελεστές R2 =0,67 και R2 =0,43. Η συγκέντρωση του αζώτου και του καλίου δεν 

εκφράζει ικανοποιητικά τη θετική συσχέτιση με την ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθώς τα 

μοντέλα παρουσιάζουν R2. 

 

12.2 Μέτρηση με επαφή 
Υπάρχουν ηλεκτρόδια εφαρμοσμένα σε 2 ως 3 ζεύγη δίσκων, οι οποίοι είναι 

προσαρμοσμένοι σε εργαλιοδοκό και όλο σύστημα έλκεται από τον γεωργικό ελκυστήρα. 

Δύο δίσκοι με ηλεκτρόδια είναι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργούν ηλεκτρικό 
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πεδίο στο έδαφος και οι υπόλοιποι δίσκοι με τα ηλεκτρόδιά τους λαμβάνουν το ρεύμα που 

προκύπτει ανάλογα με την αντίσταση του εδάφους. Ανάλογα το βάθος της μέτρησης 

ορίζουμε-επιλέγουμε την απόσταση των δίσκων που εκπέμπουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση των δίσκων-ηλεκτροδίων, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος 

του ηλεκτρικού πεδίου, άρα και το βάθος του. Συγκεκριμένα, το σύστημα ονομάζεται 

VERIS. Ανάλογα με το βάθος μέτρησης που επιζητάμε και τις συνθήκες αγρού, υπάρχει το 

αντίστοιχο μηχάνημα (Grisso et al, 2009 and Eshani and Sullivan, undated). 

Συστήματα μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας με επαφή που έχουν δημιουργηθεί 

Τα συστήματα που έχουν αναπτυχτεί από την εταιρεία Veris για μέτρηση της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας είναι το 3100, 3150, 2000ΧΑ, QuandEC1000 και Quand 2800.  

 

 
Εικόνα 12.2-1. Σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδάφους 

 

 

13.  Εφαρμογές Ηλεκτρικής αγωγιμότητας στη Γεωργία 

Ακριβείας 

 
Σύμφωνα με τους Lund et al. (1999) και Doegre (2001) μπορούν να υπάρξουν αρκετές 

εφαρμογές με την βοήθεια της ηλεκτρικής αγωγιμότητας όπως: 

Στοχευόμενη Δειγματοληψία: Στη γεωργία ακριβείας είναι προτιμότερο τα δείγματά μας να 

είναι κατηγοριοποιημένα ως προς ένα μέγεθος, όταν τα συλλέγουμε, διότι έτσι 

εξυπηρετείται η ισοκατανομή τους. Ένα πρακτικό μέγεθος για τον σκοπό αυτό είναι η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλήρως τυχαιοποιημένο 

σχέδιο (RCBD) σε ένα πείραμα ένας συγχυτικός παράγοντας για τον καθορισμό των μπλοκ 

μας και των επαναλήψεων μας μπορεί να είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ακόμα, αν 

μελετάμε την επίδραση κάποιων παραγόντων (πχ λίπανση) σε ένα μέγεθος (πχ απόδοση), 

ενδέχεται να υπάρχει αλληλεπίδραση με τον συσχετικό παράγοντα και γι’ αυτό να 

παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Ρύθμιση εγκατάστασης καλλιέργειας καλαμποκιού. Έχει αποδειχτεί ότι αν 

τοποθετηθεί ο σπόρος του καλαμποκιού στο ιδανικό βάθος και σε σωστή δοσολογία, τότε 

τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν σημαντικά. Ένας άμεσος τρόπος υπολογισμού του βάθους 

ριζοστρώματος είναι η μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Κατασκευή συστημάτων αποστράγγισης όπου είναι απαραίτητο και ρύθμιση 

μεθόδων και της διάρκειας άρδευσης ανάλογα την υγρασία που συγκρατεί το έδαφος. 

Μεταβλητότητα σε δόσεις ζιζανιοκτόνων. Ετικέτες των προϊόντων Dual® και 

Surpass® αναφέρουν ότι η δόση των σκευασμάτων διαφοροποιείται σε άλλες τιμές 

οργανικής ουσίας και υφής εδάφους. Έτσι, η εκτίμηση των δύο παραμέτρων μπορεί να 

γίνει μέσω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Εφαρμογές διαφοροποιούμενης δόσης λιπάσματος. Έχουν εφαρμοστεί συσχετίσεις 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας και έκλυσης στοιχείων (Lesch et al., 2005), άρα μπορεί μέσω 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας να γίνουν ζώνες εφαρμογών διαφορετικής δοσολογίας 

λιπάσματος. 

Πολλά πειράματα εφαρμογών γεωργίας ακριβείας μελετάνε την επίδραση 

παραγόντων όπως διαφόρων δόσεων λιπασμάτων και σπόρων. Ένα χάρτης μεταβολής της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας θα ήταν χρήσιμος για να δούμε πώς μεταβάλλονται και άλλα 

στοιχεία για να σχεδιαστεί ανάλογα ο αγρός και οι επαναλήψεις των παραγόντων. 

Μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας μπορούν να συμβάλουν για τη δημιουργία 

εθνικών χαρτών εδαφικών χαρακτηριστικών. 

Τέλος, οι Pozdyakova and Zhang (1999) και οι Ali and Fereydoon (2012) 

αναφέρουν το προφανές ότι μέσω την χωρικής μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

μπορούμε να βρούμε την αλατότητα των εδαφών και τρόπους προσαρμοσμένης 

διαχείρισης αυτών. 

Σύμφωνα με τους Seifi et al. (2010) υπάρχει η δυνατότητα μέσω της συσχέτισης 

στοιχείων και ηλεκτρικής αγωγιμότητας να βρεθεί η πιθανή ρύπανση εδαφών. 

Ένα από τα έντονα καλλιεργητικά προβλήματα που προκύπτουν από την έντονη συμπίεση 

του εδάφους είναι η δημιουργία αδιαπέραστου ορίζοντα στο έδαφος που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη του φυτού. Οι Dooltile et al. (1994) αναφέρουν ότι το πιο 

οικονομικό και συμφέρον εργαλείο πρόβλεψης και προσαρμοσμένης διαχείρισης περιοχών 

με επιρρεπή εδάφη στο φαινόμενο είναι η μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και η 

χαρτογράφηση της. 

 

Σύμφωνα με τους Adamchuk et al. (2004) υπάρχουν έξι μέθοδοι αισθητήρων που θα μας 

βοηθήσουν να εκτιμήσουμε τις εδαφικές παραμέτρους: 

• H ηλεκτρομαγνητική ή ηλεκτρική που αφορά τις εφαρμογές ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας 

• Των ραδιοκυμάτων ή οπτική που έχει να κάνει με την απορρόφηση και ανάκληση 

του εδάφους 

• Η μηχανική που αφορά την επίδραση δυνάμεων σε όργανα. 

• Η ηλεκτροχημική που μας βοήθα στην ακριβή εκτίμηση των ιόντων. 

• Η ακουστική που αλληλεπιδρά κάποιος ήχος με τις ιδιότητες του εδάφους. 

• Η πνευματική που εισρέει αέρας στο έδαφος.  

Με βάση τις παραπάνω μεθόδους και την έρευνα των Adamchuk et al. (2004) 

προκύπτει ότι προς το παρόν οι εφαρμογές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι τα πιο 

λειτουργικά και δοκιμασμένα συστήματα και παρουσιάζουν συσχέτιση με περισσότερους 

παραμέτρους σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Έτσι, πιθανόν είναι το απόλυτο εργαλείο για 

την εύρεση εδαφικών ιδιοτήτων και εφαρμογών στη Γεωργία Ακριβείας. 
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13.1 Ηλεκτρική αγωγιμότητα και παραγωγή 
Παραδείγματα εφαρμογών 

Οι Kitchen et al. (2005) σε πειράματα εφαρμογών μετρήσεων ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας, υψομέτρου και παραγωγής εξέτασαν το ενδεχόμενο δημιουργία ζωνών 

παραγωγικότητας στον αγρό. Συγκεκριμένα, σε αργιλώδες έδαφος έκαναν χωρικές 

μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας τόσο με μεθόδους επαφής όσο και με την 

ηλεκτρομαγνητική μέθοδο και μετρήσεις τοπογραφικού ύψους στον αγρό. Οι καλλιέργειες 

που εξετάστηκαν ήταν καλαμπόκι και σόγια. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των 

μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας και υψομέτρου με τις χωρικές αποδόσεις και 

κατέληξαν στο γεγονός ότι οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας και υψομέτρου είναι 

ικανές να δώσουν ενδείξεις της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση να δημιουργηθούν 

ζώνες υψηλότερης και χαμηλότερης παραγωγικότητας (άρα και εφαρμογές μεταβλητών 

εισροών). 

Οι Fraisse etal. (2001) εκτίμησαν ότι είναι εφικτό να δημιουργηθούν ζώνες 

διαχείρισης σε αγροκτήματα με βάση τις ενδείξεις εδαφικής αγωγιμότητας και κατ’ 

επέκταση ενός χάρτη παραγωγής. Συγκεκριμένα, για τη δημιουργία χάρτη παραγωγής 

υπήρχε πολύ καλή συσχέτιση παραγωγής με την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και στις πόσες 

ζώνες διαχείρισης παρουσιάζεται η ιδανικότερη έκφραση της παραγωγής (μικρότερη 

παραλλακτικότητα). Σύμφωνα με την εικόνα στις περισσότερες των περιπτώσεων ένας 

εύχρηστος χάρτης ηλεκτρικής αγωγιμότητας και τοπογραφικών χαρακτηριστικών για να 

εκφράζει ιδανικά την παραγωγή σε ζώνες καλό θα ήταν να είχε 4 επίπεδα. Ωστόσο, οι 

ζώνες διαχείρισης που προέκυπταν διέφεραν χρόνο με τον χρόνο, διότι ήταν σημαντική η 

επίδραση του καιρού και της καλλιέργειας. Πέρα από την προσπάθεια συσχέτισης 

ενδείξεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της παραγωγής σε καλαμπόκι και σόγια, έχει γίνει 

αντίστοιχη προσπάθεια για το ρύζι. 

Οι Tucker et al. (2011) έκαναν μια προσπάθεια συσχέτισης της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας με την παραγωγή κιλών μήλα ανά δένδρο σε οπωρώνα. Αξιολογήθηκε η 

συσχέτιση σε 9 ποικιλίες. Οι συσχετίσεις παραγωγής ανά δένδρο με ηλεκτρική 

αγωγιμότητα για 8 ποικιλίες δεν ήταν σημαντικές και έτσι μη ακριβείς. Εξαίρεση αποτελεί 

η ποικιλία Red Chief η οποία παρουσίασε αρκετά σημαντική συσχέτιση με συντελεστή R2 

= 0,94. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό οπωσδήποτε δεν μπορεί να γενικευτεί, καθώς το 

βιβλιογραφικό πεδίο εφαρμογής ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε οπωρώνες είναι σχετικά 

περιορισμένο, ενώ και ο σχεδιασμός του πειραματικού αγρού είχε σαν αποτέλεσμα η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο στην Red Chief και 

στο σύνολο της έκτασης που αξιολογήθηκαν οι ποικιλίες. 

Οι Rysan and Sarec (2008) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ακριβής συσχέτιση της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας με την παραγωγή σε πειράματα που εκτέλεσαν, ενώ το καλύτερο 

μοντέλο ήταν το εκθετικό. Συγκεκριμένα, πήραν ενδείξεις με σύστημα Veris σε δύο βάθη 

30 και 90 cm, έγινε η ανάλυση των δεδομένων με Arcgis και με αρχές γεωστατιστικής 

ανάλυσης για να βρεθούν οι καλύτεροι συνδυασμοί αγωγιμότητας και παραγωγής. Για το 

σκοπό αυτό, δοκιμάστηκαν και τέσσερα μοντέλα βαριογράμματος. Ακόμα και όταν τα 

στοιχεία του εδάφους ήταν ιδανικά για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, δεν βρέθηκε 

σημαντική συσχέτιση της παραγωγής με την ηλεκτρική αγωγιμότητα και έτσι, είναι 

απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα. 

Οι Johnson et al. (2003) προκειμένου να εφαρμοστούν συστήματα στοχευόμενων 

εφαρμογών, χρησιμοποίησαν ενδείξεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε καλλιέργεια σιταριού 

και καλαμποκιού. Αρχικά, χωρίστηκαν τέσσερις ζώνες αγωγιμότητας, μια για βάθος 

μετρήσεων ως 30 εκατοστά και άλλη για βάθος μετρήσεων ως 90 εκατοστά. Για τις 
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επιφανειακές ενδείξεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με την 

παραγωγή σίτου με r περίπου 0,90, ενώ για τις βαθύτερες ενδείξεις βρέθηκε θετική 

συσχέτιση με την παραγωγικότητα του σίτου με r περίπου 0,79 με 0,97. Όσον αφορά την 

περίπτωση του καλαμποκιού, δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση στις επιφανειακές 

ενδείξεις, ενώ στις βαθύτερες η συσχέτιση με την παραγωγή ήταν θετική και είχε 

συντελεστή συσχέτισης r περίπου 0,81 με 0,97. Σαν δεδομένο τονίζεται ότι οι περιοχές 

έρευνας είναι ημίξηρες, δίνοντας έναν έλεγχο στον παράγοντα υγρασία εδάφους που 

επηρεάζει τις ενδείξεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Οι Jayroe et al. (2003) προσπάθησαν να συσχετίσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

με τις τελικές αποδόσεις καλλιέργειας ρυζιού. Ωστόσο, δεν βρέθηκε συσχέτιση των 

ενδείξεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας με την παραγωγή ούτε με την υφή του εδάφους. 

Έμμεσα όμως παρατηρήθηκε ότι η παραγωγή μεταβάλλεται με τη μεταβολή της υφής του 

εδάφους. 

Οι Banson et al. (2012) ερεύνησαν την παραλλακτικότητα που παρουσιάζει ο αγρός 

μέσω των ενδείξεων της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και τις πληροφορίες που μπορούμε να 

αντλήσουμε. Αρχικά, έγινε μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στον χώρο και έπειτα, 

με βάση τις ενδείξεις αυτές, έγινε εδαφική ανάλυση βασικών στοιχείων (μέσω δειγμάτων) 

και εφαρμογή cluster ανάλυσης. Προέκυψε ότι η απόδοση της καλλιέργειας μεταφράζεται 

ικανοποιητικά σε σχέση με τη συγκέντρωση των στοιχείων και την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα. Έτσι με βάση αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν ζώνες διαχείρισης στο αγρό 

και μάλιστα, για να υπάρχει ο ιδανικός αριθμός ζωνών στο σημείο αυτό εφαρμόστηκε 

cluster ανάλυση. 

Οι Guo et al. (2012) μελέτησαν τρόπους εκτίμησης της χωρικής και χρονικής 

παραλλακτικότητας της απόδοσης σε καλλιέργεια βαμβακιού. Συγκεκριμένα, 

προσπάθησαν να εκτιμήσουν την παραλλακτικότητα αυτή, βασιζόμενοι σε συσχετίσεις με 

την ηλεκτρική αγωγιμότητα, με την εκπομπή ακτινοβολίας από το έδαφος και μέσω 

τοπογραφικών χαρακτηριστικών. Όσον αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα παρουσίασε 

θετική συσχέτιση με την απόδοση με συντελεστή συσχέτισης r ως 0,44. Από την άλλη, η 

ανάκλαση ακτινοβολίας του εδάφους είχε αρνητική συσχέτιση με την παραγωγικότητα 

στον χώρο και στον χρόνο με συντελεστή r ως -0,47. Τέλος, χαρακτηριστικά όπως το 

υψόμετρο και η κλίση, παραδόξως έδειξαν την μεγαλύτερη συσχέτιση με την παραγωγή. 

Συνδυάζοντας, ωστόσο, και τις τρεις παραμέτρους (αγωγιμότητα, ακτινοβολία εδάφους και 

τοπογραφικά) η συσχέτιση με την παραγωγή ανταποκρινόταν στο 70,1% της 

μεταβλητότητας της απόδοσης του βαμβακιού στον χώρο και στον χρόνο. Τέλος, να 

σημειωθεί ότι η συσχέτιση ήταν πιο σημαντική σε ξηρές συνθήκες εδάφους, καθώς 

περιορίζονταν ο παράγοντας της υγρασίας του εδάφους. 

Οι Molin and Castro (2008) προσπάθησαν με τον υπολογισμό της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας και άλλων 11 παραμέτρων να εκτιμήσουν την πιθανή συσχέτιση με την 

απόδοση καλλιέργειας σιταριού ή βρώμης. Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

έγινε με σύστημα Veris. Ο υπολογισμός των υπόλοιπων παραμέτρων έγινε με τυχαία 

δειγματοληψία εδάφους. Οι παράμετροι αυτοί ήταν η συγκέντρωση φωσφόρου, μαγνησίου, 

καλίου, ασβεστίου, το σύνολο βάσεων, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, το pH, η 

οργανική ουσία, το % άμμου και αργίλου και το σύνολο των θετικά φορτισμένων ιόντων. 

Εντέλει, παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και των έντεκα 

παραμέτρων του εδάφους ήταν στατιστικά σημαντική με την απόδοση της καλλιέργειας. 

Έτσι, η χαρτογράφηση αυτών των χαρακτηριστικών θα βοηθήσει στη δημιουργία ζωνών 

διαχείρισης, ώστε να εφαρμοστούν μέθοδοι γεωργίας ακριβείας. 

Οι Ehsani et al. (2005) μελέτησαν τη δυνατότατα εφαρμογής μεταβαλλόμενης 

δόσης σπόρου μέσω εκτιμήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Σε πείραμα διετίας 
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χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα υψομέτρου, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και δοσολογίας 

σπόρου και αποτυπώθηκαν σε χάρτη. Κατά το πρώτο έτος παρατηρήσεων, όπου το κλίμα 

ήταν ξερό, δεν αναπτύχθηκε σημαντική συσχέτιση των παραμέτρων. Στο δεύτερο έτος 

όμως, όπου το ύψος της βροχής ήταν σημαντικό, παρατηρήθηκε ότι τα σημεία με 

μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα είχαν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ η δοσολογία του 

σπόρου παρουσίασε διακυμάνσεις της παραγωγής. Έτσι, έχοντας σαν δεδομένο την 

ταυτόχρονη μεταβολή ηλεκτρικής αγωγιμότητας και απόδοσης μπορούν να εφαρμοστούν 

και συστήματα μεταβαλλόμενων δόσεων σποράς. Όσον αφορά τη συσχέτιση αγωγιμότητας 

και παραγωγής, αξιολογήθηκαν διάφορα μοντέλα, αλλά τον υψηλότερο συντελεστή 

συσχέτισης τον έδωσε το μοντέλο των τεχνητών νευρωτικών δικτύων (Artificial Neural 

Networks) με R2 = 0,89. 

Οι Johnson et al. (2002) θεωρούν ότι η εκτίμηση της χωρικής παραλλακτικότητας 

της αγωγιμότητας μέσω της χαρτογράφησης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 

εφαρμογή μεταβλητών δόσεων. Μελέτησαν τη σχέση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας με τις 

αποδόσεις σιταριού και καλαμποκιού. Όσον αφορά το σιτάρι, η συσχέτιση αγωγιμότητας 

με την παραγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλή, ειδικά αν δημιουργηθούν κλάσεις αγωγιμότητας 

που αντιστοιχούν σε κάποιες παραγωγές. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι η παραγωγή σιταριού 

αυξάνει ως ένα σημείο και έπειτα μειώνεται με την περαιτέρω αύξηση της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας. Με βάση αυτά τα στοιχεία, μπορούν σε ημίξηρες περιοχές (όπως του 

πειράματος) να δημιουργηθούν ζώνες διαχείρισης μέσω της χαρτογράφησης της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας που θα επιτρέπουν την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας 

ακριβείας, όπως μεταβαλλόμενη δόση λιπάσματος, σπόρου και φαρμάκων, εδαφική 

δειγματοληψία από κάθε ζώνη και εκτίμηση εδαφικών παραμέτρων και αύξηση της 

παραγωγικότητας σε ζώνες μη αποδοτικές. Από την άλλη, όσον αφορά το καλαμπόκι δεν 

υπήρχε σημαντική συσχέτιση ηλεκτρικής αγωγιμότητας με παραγωγή, καθώς η επίδραση 

του κλίματος στις τελικές αποδόσεις ήταν καθοριστική. 

Σε περιοχές στο Κάνσας με έντονη κλίση παρατηρήθηκε ότι τα σημεία στο 

κατώτερο σημείο παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγή και χαμηλότερη αγωγιμότητα, ενώ 

τα υψηλότερα σημεία χαμηλότερη παραγωγή και υψηλότερη αγωγιμότητα. Άρα, προέκυψε 

ότι όσο αυξάνει η αγωγιμότητα, μειώνεται η παραγωγή. Άρα, σε περίπτωση αμειψισποράς 

στα σημεία υψηλής αγωγιμότητας, προσθέτουμε λιγότερα λιπάσματα, γιατί η 

απομάκρυνση μέσω της παραγωγής δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Ωστόσο, σε αυτές τις 

περιπτώσεις καλό θα ήταν να εξετάζαμε και το μέγεθος της διάβρωσης, καθώς ως γνωστόν 

μπορεί να γίνει έκπλυση των στοιχείων σε μεγαλύτερο βαθμό στα ανώτερα στρώματα και 

να είναι απαραίτητη η επιπλέον λίπανση. 

Οι Kravchenko et al. (2000) προσπάθησαν να δημιουργήσουν μοντέλο εκτίμησης 

παραγωγής και διαχείρισης για το καλαμπόκι και τη σόγια. Η παράμετρος συσχέτισης που 

εφαρμόστηκε ήταν η ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το είδος της συσχέτισης (αρνητική ή θετική) 

ποικίλει ανάλογα με το ποσοστό έκπλυσης που παρουσιάζεται. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι χρονιές με υψηλή βροχόπτωση παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας με παραγωγή, ενώ έτη με χαμηλή βροχόπτωση παρουσίασαν 

θετική συσχέτιση ηλεκτρικής αγωγιμότητας με παραγωγή. Ωστόσο, η συσχέτιση με 

παραγωγή δεν καθορίζεται μόνο από το ποσοστό έκπλυσης, αλλά και από εδαφικά 

χαρακτηριστικά, όπως η οργανική ουσία. Τέλος, μεταξύ των δύο καλλιεργειών τη 

μεγαλύτερη συσχέτιση αγωγιμότητας με παραγωγή την παρουσίασε η σόγια. 

Οι Flemming et al. (2004) εφάρμοσαν δύο μεθόδους για τη δημιουργία ζωνών 

διαχείρισης με σκοπό την εφαρμογή συστήματος μεταβαλλόμενης δόσης λιπάσματος. Η 

μια εφαρμογή ήταν με βάση εμπειρικές προσεγγίσεις του παραγωγού και το χρώμα του 

εδάφους και η δεύτερη εφαρμογή με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η αξιολόγηση 
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έγινε με βάση την απόδοση και τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Η εμπειρική μέθοδος δεν 

διέφερε σημαντικά σε σχέση με τον υπολογισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, καθώς 

τόσο ο παραγωγός όσο και η ηλεκτρική αγωγιμότητα αποτύπωσαν τμήματα χαμηλής και 

υψηλής παραγωγικότητας επιτυχώς. Ωστόσο, η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι ένα εργαλείο 

για να δημιουργηθούν πιο λειτουργικοί χάρτες διαχείρισης με μόνο τρία επίπεδα ζωνών με 

σαφή όρια. 

 

14. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Η ιδέα της ροµποτικής στη γεωργία (robotic agriculture), δηλαδή η χρήση 

αυτοκινούμενων μηχανών σε γεωργικά περιβάλλοντα δεν είναι τόσο νέα. Πολλοί 

µηχανικοί είχαν κατασκευάσει αυτοκινούµενους γεωργικούς ελκυστήρες στο παρελθόν, 

µια προσπάθεια που δεν είχε επιτυχία καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν 

στις πραγματικές ανάγκες του χωραφιού. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούσαν με έναν 

βιοµηχανικού τύπου σχεδιασµό, όπου οι συνθήκες είναι γνωστές και τα οχήµατα 

κινούνταν πάνω σε προκαθορισµένες τροχιές, κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

γεωργικές εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στο να 

δηµιουργηθούν µικρότερα οχήµατα όπου µε την κατάλληλη ευφυΐα θα μπορούν να 

εργάζονται σε ένα μεταβλητό ή ηµιφυσικό περιβάλλον (un-structured or semi-structured 

environment), όπως αυτό της γεωργίας. Μιλώντας για ευφυία εννούµε ότι οι µηχανές αυτές 

θα μπορούν να εµφανίζουν λογική συµπεριφορά, όταν θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από 

αναγνωρίσιµες συνθήκες. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα µε τέτοια τεχνογνωσία, ώστε να 

προσδιορίζουν τι θα έκαναν οι άνθρωποι κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες και να 

αναλύουν τις ενέργειες αυτές κάτω από μηχανικό έλεγχο. Η προσέγγιση της αντιµετώπισης 

των καλλιεργειών και του εδάφους επιλεκτικά, ανάλογα µε τις ανάγκες τους από μικρά 

αυτόνοµα ροµπότ είναι το φυσικό επόµενο βήµα στην εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας. Η 

επέκταση αυτή της γεωργίας ακριβείας είναι η διαχείριση μεμονωμένων φυτών 

(phytotechnology), η αρχική ιδέα της οποίας ξεκίνησε από την Ιαπωνία και αφορά φυτά 

υψηλής αξίας. Για την εφαρμογή των νέων αυτών μορφών διαχείρισης της παραγωγής, τα 

αυτοκινούμενα οχήματα μπορούν να συνεισφέρουν, ώστε να καταστεί εφικτή μία 

ακριβέστερη προσέγγιση των φυτών. Επιπλέον, τα οχήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν 

στην εκτέλεση πολύπλοκων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, ανεξαρτήτως καιρικών 

συνθηκών. Αυτόµατη ανίχνευση και αυτόµατος έλεγχος (on-the-go) για κάθε εργασία 

είναι, επίσης, σηµαντικό και συστήµατα σαν και αυτά είναι εφικτά, αλλά τα περισσότερα 

είναι πολύ αργά, και ως εκ τούτου, δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα, µε αποτέλεσµα να 

πρέπει να λειτουργούν µε τη χρήση επανδρωµένου ελκυστήρα. Στη γεωργία το ενδιαφέρον 

για τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι σχετικά πρόσφατο, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος 

από τις κατασκευάστριες εταιρίες γεωργικών μηχανημάτων (κυρίως JohnDeere και CNH). 

Στην Ιαπωνία λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος από τους νέους στο να απασχοληθούν με 

τη γεωργία (μέσος όρος Ιαπώνων γεωργών: 63 χρόνων) έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα 

στην ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας για να γίνει πιο ελκυστική από τους νέους που θα 

ασχοληθούν με τη γεωργία. 
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Εικόνα 14-1. Αυτόματο σύστημα ψεκασμού (με χρήση Ρομποτική) 

 

Θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να επικοινωνούν με τον υπολογιστή της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, με τα διάφορα εξωτερικά τμήματα του οχήματος (παρελκόμενα ή 

ρομποτικούς βραχίονες), καθώς, επίσης, και με άλλα οχήματα που θα δουλεύουν 

ταυτόχρονα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας όμως είναι αυτός της ασφάλειας και εντατική 

έρευνα που πραγματοποιείται σ’ αυτόν τον τομέα. Πρόσφατα δε, έχουμε συναντήσει 

αυτοκινούμενα ηλεκτρικά τρένα σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ, τα οποία, 

ωστόσο, λειτουργούν σε ελεγχόμενο χώρο. Σε συνθήκες όμως εργασίας κάτω από τις 

οποίες εργάζεται ένα γεωργικό μηχάνημα απαιτείται να μπορεί να αντιδρά αυτόβουλα και 

στιγμιαία, όταν συναντήσει έναν άνθρωπο ή ζώο στον αγρό. Το λογισμικό και ο 

τεχνικομηχανικός εξοπλισμός για τη δημιουργία αυτών των μηχανημάτων είναι ήδη 

διαθέσιμα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα τεχνικής 

νοημοσύνης προσαρμοσμένο στα γεωργικά δεδομένα. 

Με βάση τον νόμο του Moore, που είναι αποτέλεσμα παρακολούθησης της 

βιομηχανίας υπολογιστών, η ταχύτητα των επεξεργαστών (micro-processors) 

διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, ενώ η τιμή παραμένει η ίδια. Μία εύλογη ερώτηση θα ήταν, 

πώς ο τομέας της γεωργίας για παράδειγμα θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτές τις 

εξελίξεις. Μέχρι στιγμής, εφαρμογές, όπου οχήματα πραγματοποιούν εργασίες που έχουν 

εκ των προτέρων προγραμματιστεί (deterministic) είναι αρκετές. Η πρόκληση με τη 

βοήθεια της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας είναι να κατασκευαστούν αυτοκινούμενα 

οχήματα με πιο ευφυή συμπεριφορά, όπου θα είναι δυνατή η αντίδρασή τους σε 

μεμονωμένα ερεθίσματα που θα προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο (reactive). 

Ορίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του φυτού μπορούµε να προγραμματίσουμε έναν 

καλύτερο τρόπο αντιµετώπισής τους, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις π.χ. 

µε την μείωση εισροών έχουµε µείωση αποβλύτων και περιβαλλοντική μόλυνση. 

Καθώς, επίσης, µε τη γεωργία ακριβείας έχουµε µείωση του κόστους εργασίας. Η 

σύγχρονη γεωργία χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Η καταναλισκόμενη 

ενέργεια είναι ένα άθροισα της ενέργειας που δαπανάται για την εφαρμογή των εισροών 

(λιπασμάτων, χηµικών και καυσίµων) από τους ελκυστήρες. Η νέα τάση είναι η 

δημιουργία οχημάτων που θα είναι μικρά σε μέγεθος, λιγότερο ενεργοβόρα, που θα 

μπορούν να εργάζονται κάτω από διάφορες συνθήκες και θα είναι ασφαλή. Έτσι, µε τη 

χρήση μικρότερων οχημάτων έχουµε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και σαφώς πιο 

ασφαλή οχήµατα. Με την προσέγγιση αυτή σε μεγάλης κλίµακας καλλιέργειες η χρήση 

αυτοκινούµενων, ευφυών ελκυστήρων και μηχανημάτων θα μπορούσε να γίνει ελκυστική, 



- 49 - 

 

καθώς οι εργασίες ρουτίνας με πολλές επαναλήψεις και οι ακριβά επαναλαμβανόμενες 

εργασίες θα εκτελούνταν από τέτοιας μορφής μηχανήματα. 

Παραδείγματα ρομποτικών εφαρμογών στη γεωργία  

• Εγκατάσταση σποράς 

• Φροντίδα σποράς 

• Επιλεκτική συγκομιδή 

Με τη βοήθεια αυτόνομων γεωργικών ελκυστήρων (HAKO), όπως, Ροµπότ για τη 

συλλογή μανιταριών και SlugBot (Ρομποτική εφαρμογή για την ανίχνευση και συλλογή 

γυμνοσαλιάγκων) 

 

15. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 
Η Γεωργία ακριβείας όπως ελέχθη άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 με πρωτοπόρους χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες. Οι πρώτες εφαρμογές 

ήταν σε σιτηρά με χαρτογράφηση της παραγωγής και, ήδη, στο τέλος της δεκαετίας οι 

εφαρμογές επεκτάθηκαν στις περισσότερες μεγάλες καλλιέργειες και άρχισαν εφαρμογές 

και σε καλλιέργειες όπως το αμπέλι. Η εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας άρχισε σχετικά 

αργά στην Ελλάδα όπως και σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η καθυστέρηση αυτή 

αποδόθηκε από τους Γέμτος κ.α. (2003) στις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά 

και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό Νότο που χαρακτηρίζονται: 

1. Από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

2. Από γεωργούς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

3. Από γεωργούς προσκολλημένους σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. 

4. Από γεωργούς προσκολλημένους σε επιδοτήσεις των προϊόντων. 

5. Για τις καλλιέργειες του Ευρωπαϊκού Νότου, κυρίως για τα φρούτα και λαχανικά 

δεν υπάρχει αναπτυγμένη τεχνολογία εφαρμογής των μεθόδων γεωργίας ακριβείας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου πρωτοάρχισε να εφαρμόζεται η γεωργίας 

ακριβείας, μόνο η Γαλλία εμφανίζεται στις στατιστικές των συστημάτων χαρτογράφησης 

της παραγωγής πολύ πίσω από τις Βόρειες χώρες της Ευρώπης. Στην ίδια περίοδο, στις 

ΗΠΑ τα συστήματα ήταν 28.000. 

Στην Ελλάδα, η πρώτη γνωστή εφαρμογή χαρτογράφησης παραγωγής έγινε το 

φθινόπωρο του 2001 σε καλλιέργεια βαμβακιού. Η εγκατάσταση του αισθητήρα έγινε σε 

μια βαμβακοσυλλεκτική μηχανή δύο σειρών και οι πρώτοι χάρτες παραγωγής παρήχθησαν 

την ίδια περίοδο. Οι πρώτες εφαρμογές έγιναν από το Εργαστήριο Γεωργικής 

Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΙΧΤΕΛ του ΕΘΙΑΓΕ 

και την εταιρεία Παπαοικονόμου ΑΕΒΕ που προμήθευσε τους αισθητήρες. Το Εργαστήριο 

Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνέχισε την εργασία με 

εφαρμογές στο βαμβάκι και αργότερα σε σιτηρά (Καλαμπόκι και σκληρό σιτάρι) και από 

το 2005 άρχισε εκτεταμένες εφαρμογές σε καλλιέργειες υψηλής αξίας όπως μήλα, αμπέλι, 

ελιές και αχλάδια, ενώ άρχισαν εφαρμογές σε ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 

αγροκτημάτων (farm Management Information Systems), αλλά και σε ρομποτική. 

Παράλληλα, εφαρμογές αρχίζουν και σε άλλα εργαστήρια όπως της Γεωργικής 

Μηχανολογίας του ΑΠΘ με εφαρμογές σε ροδάκινα και εφαρμογές σε ανάλυση στοιχείων, 

χρήση UAV (unmanned Aerial Vehicles) και στη ρομποτική. Στην Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή αναπτύχθηκαν δράσεις με εφαρμογές Γεωργίας ακριβείας σε βαμβάκι και σε ελιές, 

αλλά και εφαρμογές τηλεπισκόπησης με UAV. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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αναπτύχθηκαν εφαρμογές σε καρπούζια, σε αμπέλι, αλλά και εφαρμογές σε ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης αγροκτημάτων και σε ρομποτική. 

Στο ΕΘΙΑΓΕ σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αναπτύχθηκαν 

εφαρμογές σε βαμβάκι, ενώ στην Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

έγιναν εφαρμογές σε συστήματα κατεύθυνσης μηχανημάτων στο χωράφι. Το ΚΕΤΕΑΘ 

συντόνισε ένα πρόγραμμα για «το Αγρόκτημα του Μέλλοντος» για εφαρμογές νέων 

τεχνολογιών στη Γεωργία. Τα Εργαστήρια Τηλεπισκόπησης και Αγρομετεωρολογίας των 

Πανεπιστημίων (ΑΠΘ, Θεσσαλίας), αλλά και στο ΕΘΙΑΓΕ (ΙΧΤΕΛ) αναπτύχθηκαν 

εφαρμογές τηλεπισκόπησης με μετρήσεις της παραλλακτικότητας των αγρών με ανάλυση 

εικόνων από δορυφόρους UAV και επίγεια μέσα. 

Γενικότερα στη χώρα μας υπάρχει σημαντική έρευνα σε ΓΑ στα Πανεπιστήμια και τα 

Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αλλά μέχρι σήμερα πραγματικές εφαρμογές από αγρότες 

δεν έχουν αναφερθεί. Στα επόμενα τμήματα αυτού του κεφαλαίου θα προσπαθήσω να 

δώσω μια εικόνα της έρευνας που διεξάγεται στη χώρα μας και των αποτελεσμάτων, ενώ 

στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια να συζητηθούν οι προοπτικές εφαρμογής 

της Γεωργίας Ακριβείας στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και στο Κόσμο. 

 

15.1 Πρόγραμμα «Αγρόκτημα του Μέλλοντος» (FutureFarm)  
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Πλαισίου 7 και είχε συντονιστή τον Καθηγητή Blackmore και το 

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ). Στόχος του 

προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των τεχνικών της γεωργίας ακριβείας για τη δημιουργία 

ενός συστήματος διαχείρισης αγροκτημάτων με δημιουργία βάσεων δεδομένων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο των αγροκτημάτων. Στο πρόγραμμα 

μελετήθηκαν οι στρατηγικές των αγροτών και οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να 

συνδυαστούν με τις απαιτήσεις των πολιτικών της ΕΕ. Μέρος του προγράμματος κάλυψε 

θέματα ρομποτικής και χρήσης βιοκαυσίμων για κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια του 

αγροκτήματος. Στο πρόγραμμα μετείχε και ένα αγρόκτημα της Θεσσαλίας που εφάρμοσε 

κάποιες από τις τεχνικές της Γεωργίας Ακριβείας. 

 

15.2 Συμπεράσματα 
Από τα όσα εκτέθηκαν είναι φανερό ότι στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί σημαντική 

έρευνα που τα αποτελέσματα της θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους ‘Έλληνες 

αγρότες με σημαντική ωφέλεια για τους ίδιους και τη γεωργία της χώρας. Απεδείχθη ότι 

ακόμα και μικρά αγροκτήματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες. 

Χρειάζεται μια προώθηση από την πλευρά της πολιτείας (Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες, 

Αγροτικοί Δήμοι) μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζονται π.χ. στα σχέδια βελτίωσης 

να προωθείται η προμήθεια εξοπλισμού για νέες τεχνολογίες που θα έβρισκε ανταπόκριση 

κυρίως στους νέους αγρότες. Δεν αρκεί το πολιτικό σύστημα της χώρας να λέει ότι ο 

πρωτογενής τομέας μπορεί να οδηγήσει την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να κάνει κάτι 

για αυτό. 

 

15.3 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης  
Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη χώρα μας έχουν γίνει πολλές, κυρίως για αναγνώριση 

των καλλιεργειών στο έδαφος προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. 

Προσπάθειες έγιναν να μελετηθεί η παραλλακτικότητα των αγρών με βάση δορυφορικές 

εικόνες. Οι Toulios et al. (2003) χρησιμοποίησαν εικόνες από τον δορυφόρο LandSat για 

να εκτιμήσουν την παραλλακτικότητα αγρού βαμβακιού. Τα δεδομένα τα συνδύασαν με 

μετρήσεις πεδίου. Μετρήσεις δεικτών βλάστησης έχουν γίνει από επίγεια μέσα σε διάφορες 
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εφαρμογές και με διαφορετικά αποτελέσματα. Στο πρόγραμμα Hydrosense 

χρησιμοποιήθηκε τηλεπισκόπηση για την εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης σε καλλιέργειες 

στη Θεσσαλία με επιτυχία (Ευαγγέλου και Τσατνήλας 2011). Τα τελευταία χρόνια έχει 

αρχίσει η εφαρμογή συστημάτων τηλεπισκόπησης εφαρμοσμένων σε UAV. Ήδη αρκετά 

Εργαστήρια (ΑΠΘ, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ΓΠΑ) έχουν πρόσβαση σε UAV και 

αντίστοιχο εξοπλισμό και γίνεται έρευνα, ώστε να συσχετιστούν οι δείκτες βλάστησης που 

εκτιμώνται με χαρακτηριστικά της καλλιέργειας. 

 

16. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
16.1 Περίληψη Εφαρμογής 

Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερις υποσελίδες: 

Home: Αρχική σελίδα,  

About Us: πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και το σκοπό της 

Contact Us: τοποθεσία εταιρίας στο google map, email, contact form 

Sensor Indications: Εμφανίζονται οι ενδείξεις των αισθητήρων εφόσον κάνει login ο 

χρήστης. 

Περιέχει επίσης φόρμα εξερεύνησης (Search). 

Δημιουργία χρήστη μέσα από την επιλογή “create an account”. 

Είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή με το username και το password. 

Εμφάνιση μετρήσεων (φωτεινότητα και Θερμοκρασία) του δικού του αισθητήρα (στην 

προκείμενη περίπτωση η διπλωματική πραγματοποιήθηκε με έναν αισθητήρα). 

 

16.2 Η σελίδα 
Home 

 

 
Εικόνα 16.2-1. Αρχική σελίδα Εφαρμογής 

 

Η αρχική σελίδα αποτελείται από το logo της σελίδας, από ένα carousel φωτογραφιών, τη 

φόρμα search, τη φόρμα login και το εικονίδιο share(google+,facebook, twitter και 

linkedin). 

 

About Us 
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Εικόνα 16.2-2. Υποσελίδα About Us Εφαρμογής 

 

Η υποσελίδα αυτή αποτελείται από κάποιες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τους 

στόχους της εταιρίας 

 

Contact Us 

 

 
Εικόνα 16.2-3.1. Υποσελίδα Contact Us Εφαρμογής 
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Εικόνα 16.2-3.2. Υποσελίδα Contact Us Εφαρμογής 

 

Η υποσελίδα αυτή περιέχει φόρμα με στοιχεία της εταιρίας, φόρμα επικοινωνίας για 

οποιοδήποτε πρόβλημα και τοποθεσία εταιρίας στο χάρτη με τη βοήθεια του google map. 

 

Sensor Indications 

 

 
Εικόνα 16.2-4. Υποσελίδα Sensor Indications Εφαρμογής 

 

Στην υποσελίδα αυτή όπως βλέπουμε άν δε κάνει login ο χρήστης δε θα του εμφανιστούν 

τα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 16.2-5.1. Εμφάνιση μετρήσεων αισθητήρα σε πίνακα 

 

Εφόσον ο χρήστης κάνει είσοδο στο προφίλ του και μεταβεί στην υποσελίδα αυτή θα του 

εμφανιστεί ο πίνακας με τις ενδείξεις της θερμοκρασίας και της φωτεινότητας.  

 

 
Εικόνα 16.2-5.2. Εμφάνιση μετρήσεων αισθητήρα γραφικά 

 

Ο χρήστης έχει την επιλογή να δει τις μετρήσεις του αισθητήρα και γραφικά πατώντας 

στην επιλογή «Γραφικά». 

Τέλος να αναφέρω ότι ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Ανανέωση» και να δει εκ 

νέου τις καινούριες μετρήσεις του αισθητήρα. 

 

Search 
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Εικόνα 16.2-6. Φόρμα Search 

 

Login Form(Create an account) 

 
Εικόνα 16.2-7. Φόρμα Login 

 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να κάνει login στο προφίλ του. 

 

 
Εικόνα 16.2-8. Logout 

 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να κάνει logout απ’ το προφίλ του. 
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Εικόνα 16.2-9. Φόρμα δημιουργίας νέου λογαριασμού 
 

Εδώ ο νέος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο προφίλ. 

 

16.3 Κώδικας 
Ανοίγει μια σύνδεση στη βάση δεδομένων 

$connection = openDatabase(); 

 

 Παίρνει τα αποτελέσματα βάση των παραμέτρων ($conn, 5, 20) 

$result = queryResults($connection, 5, 20); 

 

Δημιουργεί το γράφημα βάσει τον αποτελεσμάτων  

queryVoltageByTime($connection, 5); 
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Σύνδεση με τη βάση δεδομένων εάν δεν υπάρχει για να γίνει η λήψη των μετρήσεων από 

τον αισθητήρα: 

function openDatabase() { 

 $connection = pg_connect('host=localhost dbname=task user=tele 

password=tiny'); 

 if ($connection) { 

  return $connection; 

 } else { 

  die("Could not connect to database!"); 

 } 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με το host, dbname, user και password μας δίνονται κατά τον 

προγραμματισμό των αισθητήρων στο MoteView->Database. 

 

Παίρνει τα αντικείμενα από τον πίνακα $result και τα βάζει στον πινακα $arrData 

$counter = 0; 

while($row = pg_fetch_array($result)) { 

 $time = date("H:i:s", strtotime($row["result_time"])); 

 $light = $row["taosch0"]; 

 array_push($arrData["data"], array( 

  "label" => $time, 

  "value" => $light, 

  ) 

 ); 

} 

 

Κλείνει μια σύνδεση της βάσης δεδομένων 

function closeDatabase($con) { 

 pg_close($con); 

} 

 

 

Δημιουργεί το “κουμπί” της Ανανέωσης. 

<div class="form-group"> 

 <a class="form-control" href="javascript:window.location.reload();" 

style="margin-top:20px">Ανανέωση</a> 

</div> 

 

 

Δημιουργεί πίνακα 

<div class="col-sm-12 col-md-12 col-lg-12"> 

 <table class="table table-bordered"> 

 <thead> 

   <tr> 

    

  <th>Θερμοκρασία</th> 

    

  <th>Φωτεινή ισχύς</th> 

  </tr> 
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 </thead> 

 

 

Παίρνει τις τιμές των prtemp και taosch0 από το MoteView και τις περνά στο temp και 

light αντίστοιχα: 

$temp = $row["prtemp"]; 

$light = $row["taosch0"]; 

 

 

Μετατροπή θερμοκρασίας 

function convert($thermistor) { 

 $temperature; 

 $a; 

 $b; 

 $c; 

 $Rthr; 

 $a = 0.001307050; 

 $b = 0.000214381; 

 $c = 0.000000093; 

  

 $Rthr = xconvert_thermistor_resistance ($thermistor); 

  

 $temperature = 1/($a+$b*log($Rthr)+$c*pow(log($Rthr),3)); 

 $temperature -= 273.15; //Convert from Kelvin to Celcius  

 return $temperature; 

} 

 

function xconvert_thermistor_resistance($x) { 

return ((1/(0.001307050 + 0.000214381 * log( (10000 * (1023-$x))/$x ) + 0.000000093 * 

(log( (10000 * (1023-$x))/$x )^3))) - 273.15); 

} 

 

Θέτει ερώτημα στη βάση δεδομένων και επιστρέφει  όλες τις τιμές της θερμοκρασίας 

βάση του χρόνου και φτιάχνει το γράφημα 

function queryPrTempByTime($conn, $minutes) { 

 if ($conn) { 

   

  $query = "SELECT result_time, prtemp FROM mts400_results WHERE 

result_time > NOW() - INTERVAL '" . $minutes . " minutes'"; 

   

  $result = pg_exec($conn, $query); 

   

  if ($result) { 

   $arrData = array( 

 

        "chart" => array( 

         "caption"=> "ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ", 

         "captionFontSize"=> "24", 

         "captionFontColor"=> "#4D394B", 
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         "captionPadding"=> "20", 

         "baseFont"=> "Merriweather, sans-serif", 

         "baseFontColor"=> "#ABA39D", 

         "outCnvBaseColor"=> "#ABA39D", 

         "baseFontSize"=> "15", 

         "outCnvBaseFontSize"=> "15", 

         "divLineColor"=> "#ABA39D", 

         "divLineAlpha"=> "22", 

         "numDivLines"=> "5", 

         "yAxisMinValue"=> "0", 

             

         "toolTipBorderColor"=> "#ABA8B7", 

         "toolTipBgColor"=> "#F5F3F1", 

         "toolTipPadding"=> "13", 

         "toolTipAlpha"=> "50", 

         "toolTipBorderThickness"=> "2", 

         "toolTipBorderAlpha"=> "30", 

         "toolTipColor"=> "#4D394B", 

         "plotToolText"=> "<div style='text-align: center; line-height: 

1.5;'>\$label<br>\$value Medals<div>", 

         "theme"=> "fint", 

         "paletteColors"=> "#7B5A85", 

         "showBorder"=> "0", 

         "bgColor"=> "#FAF6F3", 

         "canvasBgColor"=> "#FAF6F3", 

         "bgAlpha"=> "100", 

         "showValues"=> "0", 

         "formatNumberScale"=> "0", 

         "plotSpacePercent"=> "33", 

         "showcanvasborder"=> "0", 

         "showPlotBorder"=> "0" 

     ) 

); 

 

 

Carousel εικόνων στην αρχική σελίδα 

<html> 

<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 

 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 

  <div class="carousel-inner"> 

   <div class="item active"><img src="1.png" alt="" width="676" 

height="338" /></div> 

   <div class="item"><img src="2.png" alt="" width="677" 

height="330" /></div> 

   <div class="item"><img src="3.png" alt="" width="676" 

height="334" /></div> 

  </div> 

 </div> 
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 <a href="#myCarousel" class="left carousel-control" data-slide="previous"> 

<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-

only"></span> </a> 

 <a href="#myCarousel" class="right carousel-control" data-slide="next"> <span 

class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only"></span> 

</a> 

</div> 

</html? 
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17. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι στόχοι που θέσαμε στην παρούσα διπλωματική επιτεύχθηκαν. Συγκεκριμένα, έγινε ο 

προγραμματισμός των αισθητήρων. Επιτεύχθηκε η σωστή επικοινωνία του site με τον 

αισθητήρα για την περισυλλογή των μετρήσεων του περιβάλλοντος και την εμφάνιση 

αυτών σε γραφικό περιβάλλον. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι εφαρμογές τις Γεωργίας 

Ακριβείας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο καθώς και οι έρευνες που έχουν γίνει και 

γίνονται για την ακριβέστερη ανάλυση του αγρού και για το πώς θα βοηθήσει αυτό στη 

σωστότερη λήψη αποφάσεων από τον αγρότη. Γίνεται αναφορά στη ρομποτική και στο 

πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει τους νέους αγρότες να ασχοληθούν πιο ενεργά μεν, πιο 

ξεκούραστα δε. 

Με την όλο και μεγαλύτερη τεχνογνωσία και τεχνολογία που έχουν στα χέρια τους οι 

εταιρίες ήταν αναπόφευκτό να μη δημιουργηθεί η έννοια της Γεωργίας Ακριβείας. Η 

τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων και γιατί όχι να μη 

βοηθήσει στην καλύτερη παραγωγή και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η 

ρομποτική είναι η τεχνολογία που θα βοηθήσει περισσότερο στην ανάπτυξη της Γεωργίας 

Ακριβείας. 
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