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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατανόηση της τεχνολογίας των μι-

κροελεγκτών και των εφαρμογών τους στη μέτρηση και τον έλεγχο καθώς και 

η ανάπτυξη εφαρμογών σε έξυπνες κινητές συσκευές που αποτελούν σήμερα 

την πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών με τη μεγαλύτερη 

διάχυση. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθε-

του συστήματος επιτήρησης ελεγχόμενου χώρου από απόσταση με τη συνερ-

γατική δράση υποσυστήματος μικροελεγκτή για τη μέτρηση παραμέτρων του 

επιτηρούμενου χώρου και υποσυστήματος λογισμικού έξυπνης κινητής συ-

σκευής για την εκ του μακρόθεν επιτήρηση. Η πλατφόρμα επιλογής για το 

σύστημα του μικροελεγκτή ήταν το Arduino ενώ η πλατφόρμα υλοποίησης 

του λογισμικού απομακρυσμένης επιτήρησης ήταν το Android. Και οι δύο 

πλατφόρμες είναι ανοικτές για υλοποίηση εφαρμογών και υπάρχει δυνατότη-

τα συνεργασίας τους μέσω του Web καθώς στην πλατφόρμα του Arduino δί-

νεται η δυνατότητα ανάπτυξης server για τη δημοσίευση αποτελεσμάτων των 

εφαρμογών του. 

Μελετήθηκαν διάφορες δυνατότητες που οι επιλεγμένες πλατφόρμες παρέ-

χουν και υλοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτικό σύστημα που ικανοποιεί τις απαι-

τήσεις της εφαρμογής και δίνει δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης πα-

ραμέτρων χώρου μέσω μιας έξυπνης κινητής συσκευής. 
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Abstract 

Subject of this work was to understand the technology of microcontrollers and 

the development of applications for measurements and control, as well as the 

development of smart mobile device applications that represent one of the 

most successful platforms for application development. 

Specifically, this work targeted the development of a remote surveillance sys-

tem of a controlled environment, applying the cooperative action of a micro-

controller system for measuring the required parameters of the environment 

and a smart mobile device application for remote surveillance. The platform 

of choice for the microcontroller subsystem was Arduino, whereas Android 

was selected as the platform for the development of the mobile device appli-

cation. Both platforms are open for the development of any application and 

there is a simple connection between them through the Web as Arduino is ca-

pable of deploying a web server. 

Several design and implementation possibilities that these platforms offer has 

been studied and a prototype system has been successfully implemented that 

is able to fulfil the requirements and provides remote surveillance of a con-

trolled environment through a smart mobile device. 

 



 

Πρόλογος 

Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των μικροελεγκτών έχει κατα-

στήσει σήμερα διαθέσιμες πλατφόρμες ανάπτυξης μηχανοτρονικών συστημά-

των με βάση ιδιαίτερα χαμηλού κόστους συστήματα, τα οποία παρέχουν μια 

μεγάλη γκάμα εφαρμογών μέσω της διαθεσιμότητας πολλαπλών αισθητηρια-

κών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου που ενσωματώνουν. Μια τέτοια 

πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης φυ-

σικών μεγεθών αλλά και ελέγχου (αυτόματου ή χειροκίνητου) άλλων συστη-

μάτων με ευκολία και επιτυχία. Παράλληλα, οι τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρ-

μογών σε έξυπνες κινητές συσκευές είναι σήμερα το πιο συχνό θέμα συζήτη-

σης στην τεχνολογική κοινότητα αλλά και στις επιχειρήσεις πληροφορικής. 

Έχουν ήδη αναπτυχθεί τουλάχιστον τρεις (3) επιτυχημένες πλατφόρμες (iOS, 

Android, Windows Mobile) με εκατομμύρια developers και χρήστες και είναι 

σίγουρα το trend της εποχής. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι 

trend για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων 

σε φοιτητές πληροφορικής κρίνεται απαραίτητη. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ οφείλουμε στον κ. Γεώργιο Παυλίδη εισηγητή της πτυ-

χιακής για την άριστη πληροφόρηση και συμπαράσταση του πάνω σε θέματα 

μικροϋπολογιστών, μικροελεγκτών και προγραμματισμού. Όπως επίσης και 

σε όλους τους διδάσκοντες του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών που 

με τα εκάστοτε μαθήματα τους διαμόρφωσαν το απαραίτητο επίπεδο γνώσε-

ων που ήταν η βάση της παρούσας εργασίας. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε τις οικογένειες μας και τους φίλους μας για την αμέριστη βοήθεια και 
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Σέρρες, 2014 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή 

Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των μικροεπεξεργαστών έχει κα-

ταστήσει σήμερα διαθέσιμες πλατφόρμες ανάπτυξης μηχανοτρονικών συστη-

μάτων με βάση ιδιαίτερα χαμηλού κόστους συστήματα, τα οποία παρέχουν 

μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών μέσω της διαθεσιμότητας πολλαπλών αισθη-

τηριακών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου που ενσωματώνουν. Μια 

τέτοια πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη συστημάτων μέτρη-

σης φυσικών μεγεθών αλλά και ελέγχου (αυτόματου ή χειροκίνητου) άλλων 

συστημάτων με ευκολία και επιτυχία. Παράλληλα, οι τεχνολογίες ανάπτυξης 

εφαρμογών σε έξυπνες κινητές συσκευές είναι σήμερα το πιο συχνό θέμα συ-

ζήτησης στην τεχνολογική κοινότητα αλλά και στις επιχειρήσεις πληροφορι-

κής. Έχουν ήδη αναπτυχθεί τουλάχιστον τρεις (3) επιτυχημένες πλατφόρμες 

(iOS, Android, Windows Mobile) με εκατομμύρια developers και χρήστες και 

είναι σίγουρα το trend της εποχής.  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατανόηση της τεχνολογίας των μι-

κροεπεξεργαστών και των εφαρμογών τους στη μέτρηση και τον έλεγχο κα-

θώς και η ανάπτυξη εφαρμογών σε έξυπνες κινητές συσκευές που αποτελούν 

σήμερα την πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών με τη με-

γαλύτερη διάχυση. H παρούσα εργασία είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη 

σύνθετου συστήματος επιτήρησης ελεγχόμενου χώρου από απόσταση με τη 

συνεργατική δράση υποσυστήματος μικροεπεξεργαστή για τη μέτρηση παρα-

μέτρων του επιτηρούμενου χώρου και υποσυστήματος λογισμικού έξυπνης 

κινητής συσκευής για την εκ του μακρόθεν επιτήρηση. Η πλατφόρμα επιλο-

γής για το σύστημα του μικροεπεξεργαστή ήταν το Arduino ενώ η πλατφόρμα 

υλοποίησης του λογισμικού απομακρυσμένης επιτήρησης ήταν το Android. 

Και οι δύο πλατφόρμες είναι ανοικτές για υλοποίηση εφαρμογών και υπάρχει 

δυνατότητα συνεργασίας τους μέσω του Web καθώς στην πλατφόρμα του 

Arduino δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης server για τη δημοσίευση αποτελε-

σμάτων των εφαρμογών του. 

Μελετήθηκαν διάφορες δυνατότητες που οι επιλεγμένες πλατφόρμες παρέ-

χουν και υλοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτικό σύστημα που ικανοποιεί τις απαι-

τήσεις της εφαρμογής και δίνει δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης πα-

ραμέτρων χώρου μέσω μιας έξυπνης κινητής συσκευής. Η υλοποίηση από την 
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πλευρά του μικροελεγκτή χρησιμοποιεί διάφορα αισθητήρια (υγρασία, θερ-

μοκρασία, κίνηση, φωτισμός) που παρέχουν όλες τις απαραίτητες παραμέ-

τρους του ελεγχόμενου χώρου, καθώς και λειτουργικότητα web server για τη 

δημοσίευση των μετρήσεων μέσω του διαδικτύου με δυνατότητα ανανέωσης 

των μετρήσεων σε τακτά διαστήματα. Ο χρήστης έξυπνης κινητής συσκευής 

μέσω του λογισμικού που υλοποιήθηκε μπορεί να ενημερώνεται απομακρυ-

σμένα για τις παραμέτρους αυτές. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε είναι σχε-

διασμένο έτσι ώστε να είναι ευέλικτο σε τροποποιήσεις και περαιτέρω ανά-

πτυξη για την προσθήκη επιπλέον αισθητηρίων.  

Το σύστημα που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε απλές όσο 

και σύνθετες εφαρμογές επιτήρησης καθώς οι δυνατότητες είναι πρακτικά 

απεριόριστες και καθορίζονται μόνο από τη διαθεσιμότητα αισθητηρίων και 

συνδεσιμότητας του Arduino με αυτά και το διαδίκτυο. Οι εφαρμογές ποικί-

λουν από απλή επιτήρηση, σε θέματα περιβαλλοντικού ελέγχου (με μετρήσεις 

μετεωρολογικών μεγεθών), σε θέματα ελέγχου ενεργειακής κατανάλωσης (με 

μετρήσεις ενεργειακών παραμέτρων), σε θέματα ασφαλείας (με μετρήσεις 

παραμέτρων πρόσβασης), σε θέματα ποιότητας ζωής (με μετρήσεις περιβαλ-

λοντικών μεγεθών που σχετίζονται με την ευεξία), σε εφαρμογές έξυπνων 

σπιτιών αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας όπως έξυπνων πόλεων. Με την προ-

σθήκη ενεργοποιητών στο Arduino μπορεί κανείς να προχωρήσει περαιτέρω 

σε χειροκίνητο (εκ του μακρόθεν) ή ακόμη και αυτόματο έλεγχο (πχ. να ελέγ-

ξει οικιακές συσκευές ή να ρυθμίσει το επίπεδο υγρασία μιας εξοχικής κατοι-

κίας). 

1.2 Αντίστοιχα συστήματα διεθνώς 

Οι δυνατότητες κατασκευής συστημάτων με την χρήση της πλατφόρμας Ar-

duino είναι αναρίθμητες. Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα ε-

φαρμογών που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 Laser Άρπα 

Πρόκειται για ένα μουσικό όργανο με τη χρήση της πλατφόρμας 

Arduino. Ο χρήστης διακόπτοντας με το χέρι του τις δέσμες φωτός 

παράγει μια ποικιλία μουσικών ήχων. [1] 

 
Εικόνα 1. Laser Harp 
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 Animatronic Hand 

Το συγκεκριμένο χέρι δε χρειάζεται υπολογιστή για να λειτουργήσει. 

Ο χρήστης το φορά σαν γάντι ελέγχου και έτσι καθορίζει ακριβώς τις 

κινήσεις του. [2] 

 

Εικόνα 2. Animatronic Hand 

 Climate Dress 

Αγώγιμες κλωστές, εκατοντάδες κεντημένες μικροσκοπικές λυχνίες 

LED, ένα αισθητήριο CO2 και το Arduino Lilypad μετρούν τα επίπεδα 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το 2011 το συγκεκριμένο 

φόρεμα κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Design that 

Performs της Samsung. [3] 

 

Εικόνα 3. Climate Dress 
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 Turn Signal Biking Jacket 

Ζακέτα ποδηλασίας που δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα στρίψει ο 

ποδηλάτης για την αποφυγή ατυχημάτων. [4] 

 

Εικόνα 4. Turning Signal Biking Jacket 

 Reactive Led Coffee Table 

Το συγκεκριμένο τραπέζι έχει κατασκευαστεί ώστε να ανιχ-νεύει την 

κίνηση των αντικειμένων που τοποθετούνται στην επιφάνεια του. [5] 

 

Εικόνα 5. Reactive Coffee Table 

 Κλειδαριά αναγνώρισης «μυστικού χτυπήματος» 

Η κατασκευή είναι βασισμένη σε πλατφόρμα Arduino και χρη-

σιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή και τον εντοπισμό 

των χτυπημάτων επιτρέποντας στην πόρτα να ανοίξει όταν αναγνωρί-

σει συγκεκριμένη ακολουθία χτύπων. [6] 
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Εικόνα 6. Knock Detector Lock 

 Προσομοιωτής σκοποβολής 

Με τη χρήση Arduino και Matlab, φοιτητής του Pen State κατασκεύα-

σε μια προσομοίωση μηχανής από το παιχνίδι PORTAL, το οποίο ανι-

χνεύει το στόχο του και μόλις ο στόχος σταματήσει να κινείται αυτό 

πυροβολεί. [7] 

 

Εικόνα 7. Real Tracking and Shooting Portal Turret 
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2. Η πλατφόρμα Arduino 

2.1 Εισαγωγή 

Το Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μη-

τρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και 

εισόδους/εξόδους, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring 

(ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο 

από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης σε C++). Το Arduino μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών συστημάτων και 

για την τροποποίηση ή εξέλιξη ήδη υπαρχόντων. Το Arduino κυκλοφορεί σε 

διάφορες εκδόσεις που προσφέρουν διαφορετικές λειτουργικότητες ανάλογα 

με την εφαρμογή. Οι περισσότερες από αυτές τις εκδόσεις μπορούν να αγο-

ραστούν προ-συναρμολογημένες. Φυσικά ως ανοικτή πλατφόρμα, τόσο το 

ηλεκτρονικό διάγραμμα όσο και πληροφορίες για το υλικό είναι ελεύθερα 

διαθέσιμα για αυτούς που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι 

τους. Το Arduino έλαβε τιμητική αναφορά στην κατηγορία Digital Communi-

ties στο Prix Ars Electronica το 2006 [8]. 

Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροεπεξεργαστή Atmel AVR 

(ATmega328 και ATmega168 στις νεότερες εκδόσεις, ATmega8 στις παλαιό-

τερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για τη διευκόλυνση του χρήστη στον 

προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα συστήματα. Όλες οι πλα-

κέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάσης 5 V και έναν κρυσταλλι-

κό ταλαντωτή 16 MHz. Ο μικροεπεξεργαστής είναι από κατασκευής προ-

γραμματισμένος με ένα βασικό boot loader, έτσι ώστε να μη χρειάζεται εξω-

τερικός προγραμματιστής. 

Σε εννοιολογικό επίπεδο, στη χρήση του Arduino software stack, όλα τα 

boards προγραμματίζονται μέσω μίας RS-232 σειριακής σύνδεσης (USB επί 

το πλείστον), αλλά ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό διαφέρει σε κάθε εκδο-

χή. Τα σημερινά Arduino προγραμματίζονται μέσω USB και αυτό καθίσταται 

δυνατό μέσω της εφαρμογής μετατροπέων USB-to-Serial όπως το FTDI 

FT232. Κάποιες παραλλαγές, όπως το Arduino mini και το ανεπίσημο 

Boarduino, χρησιμοποιούν ένα αφαιρούμενο USB-to-Serial καλώδιο ή board, 

Bluetooth ή άλλες μεθόδους. Οι εκδοχές Diecimila, Duemilanove και το τρέ-

χον Uno παρέχουν 14 ψηφιακά I/O pins, έξι από τα οποία μπορούν να παρά-

γουν διαμορφωμένα σήματα πλάτους παλμού (PWM) και έξι αναλογικά. Αυ-
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τά τα pins βρίσκονται στην κορυφή της πλακέτας μέσω female headers 0.1 

ιντσών (2.2mm). Διάφορες εφαρμογές plug-ins (τα λεγόμενα Arduino shields) 

είναι εμπορικώς διαθέσιμα. Το Arduino nano, το Arduino-Compatible Bare 

Bones Board και Boarduino Board ενδέχεται να παρέχει male header pins στο 

κάτω μέρος του board προκειμένου να συνδέονται σε Breadboards. Υπάρχουν 

πολλά boards συμβατά και προερχόμενα από Arduino boards. Κάποια είναι 

λειτουργικά ισάξια με ένα Arduino και μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλα-

κτικά. Υπάρχουν πολλές πλακέτες βασισμένες στο Arduino ή συμβατές με 

Arduino. Αρκετές από αυτές είναι λειτουργικά ισοδύναμες με το Arduino και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί αυτού. Άλλες είναι το βασικό Arduino με 

την προσθήκη κάποιων οδηγών εξόδου και συνήθως χρησιμοποιούνται σε 

επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης για την απλή κατασκευή ρομπότ. Άλλες είναι 

ηλεκτρικά ισοδύναμες αλλά αν αλλαχτεί ο παράγοντας της μορφής τους μερι-

κές φορές επιτρέπεται η συνεχιζόμενη χρήση Shields, μερικές φορές όχι. Με-

ρικές παραλλαγές χρησιμοποιούν τελείως διαφορετικούς επεξεργαστές, με 

διαφορετικά επίπεδα συμβατότητας. [9]  

2.2 Εκδοχές της πλατφόρμας Arduino  

Στην αγορά διατίθενται πολλά μοντέλα της πλατφόρμας. Στην παρούσα ερ-

γασία, για λόγους που σχετίζονται με την απαιτούμενη λειτουργικότητα, χρη-

σιμοποιήθηκε το Arduino Ethernet. Κάποια από τα σημαντικότερα μοντέλα 

Arduino αναφέρονται παρακάτω.  

2.2.1 Arduino Ethernet Poe Module 

Στην Εικόνα 8 εικονίζεται η εκδοχή Arduino Ethernet με το επιπρόσθετο POE 

Module. Η εν λόγω εκδοχή είναι μία πλατφόρμα Arduino με το Wiznet 

Ethernet interface ενσωματωμένο στην ίδια πλατφόρμα. Έχει ένα microSD 

card reader που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων κα-

θώς επίσης και το PoE (Power Over Ethernet) που του επιτρέπει να τροφοδο-

τηθεί με ρεύμα μέσω της σύνδεσης Ethernet. [10],[11] 

 

Εικόνα 8. Arduino Ethernet POE 

2.2.2 Arduino Diecimila  

Στην Εικόνα 9 εμφανίζεται η εκδοχή του Arduino Diecimila, στο οποίο δε 

χρειάζεται να χρησιμοποιείται το κουμπί reset της πλατφόρμας διότι η επανα-

ρύθμισή του γίνεται από τον υπολογιστή. Βασίζεται στο μικροεπεξεργαστή 
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ATmega168. Στο Diecimila μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα η πηγή τροφοδο-

σίας. [10],[11] 

 

Εικόνα 9. Arduino Diecimila 

2.2.3 Arduino Duemilanove 

Στην Εικόνα 10 εμφανίζεται η εκδοχή του Arduino Duemilanove που βασίζε-

ται στο μικροελεγκτή ATmega328. Διαθέτει συνολικά 14 ψηφιακές υποδοχές 

που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι/έξοδοι. Η τροφοδότηση του μπορεί να γίνει 

είτε με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω θύρας USB, είτε με εξωτερική τροφο-

δότηση. [10],[11] 

 

Εικόνα 10. Arduino Duemilanove 

2.2.4 Arduino Uno  

Στην Εικόνα 11 εμφανίζεται το Arduino UNO, το οποίο αποτελείται πλέον 

διαδεδομένο μοντέλο της πλατφόρμας. Το Arduino Uno διαφέρει από τις άλ-

λες αντίστοιχες πλακέτες διότι δε χρησιμοποιεί τον οδηγό FTDI για μετατρο-

πή του USB σε σειριακή σύνδεση, αλλά έχει το ολοκληρωμένο ATmega16U2 

που είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί σαν μετατροπέας σύνδεσης από 

USB σε σειριακή μορφή. [10],[11] 
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Εικόνα 11 Arduino UNO 

2.2.5 Arduino Mega  

Στην Εικόνα 12 βλέπουμε την εκδοχή του Arduino Mega, το οποίο βασίζεται 

στον μικροεπεξεργαστή ATmega1280 και έχει αρκετά μεγάλη μνήμη. Έχει 

συνολικά 54 ψηφιακά pin εισόδου/εξόδου από τα οποία τα 16 είναι αναλογι-

κά, 14 pin εξόδου PWM, υποστήριξη εξωτερικού interrupt σε 6 ψηφιακά pin 

και 4 σειριακά interface από τα οποία το ένα χρησιμοποιείται για να γίνει ε-

φικτή η σύνδεση με τον υπολογιστή. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές που 

απαιτούν πρόσβαση στο internet ή σε κάποιο άλλο δίκτυο. [10],[11] 

 

Εικόνα 12 Arduino Mega 

2.3 Arduino Ethernet 

Το Arduino Ethernet είναι μια πλακέτα μικροεπεξεργατή βασισμένη στο Ar-

duino Uno, το οποίο έχει ενσωματωμένο ένα WizNet W5100 TCP/IP 

Embedded Ethernet Controller. Μπορεί να προγραμματιστεί όπως το Uno 

μέσω μιας σειριακής θύρας 6 pin. Η σύνδεση του με τον υπολογιστή για τον 

προγραμματισμό γίνεται μέσω του σειριακής θύρας USB. Η συγκεκριμένη 

πλακέτα περιλαμβάνει PoE (Power Over Ethernet) για να παρέχει ρεύμα από 

ένα συμβατικό συνεστραμμένου ζεύγους Category 5 Ethernet καλώδιο.  

Ο Πίνακας I παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

του Arduino Ethernet POE module. 
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Εικόνα 13 Arduino Ethernet με POE Module 

Πίνακας I. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Arduino Ethernet POE module 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage Plug  7-12V 

Input Voltage Plug (limits) 6-20V 

InputVoltagePoE (limits) 36-57V 

Digital I/O Pins 14 (of which 4 provide PWM output) 

Arduino Pins reserved: 10 to 13 used for SPI 

 4 used for SD card 

 2 W5100 interrupt (when bridged) 

Analog Input Pins 40 mA 

DC Current per I/O Pin 50 mA 

DC Current for 3.3V Pin 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by boot-

loader 

Flash Memory 2 KB (ATmega328) 

SRAM 1 KB (ATmega328) 

EEPROM 16 MHz 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 14 το Arduino Ethernet μπορεί να τροφοδοτηθεί 

είτε από τον υπολογιστή μέσω της σύνδεσης USB, είτε από εξωτερική τρο-

φοδοσία που παρέχεται μέσω μιας υποδοχής φις των 2.1mm (θετικός πόλος 

στο κέντρο) και βρίσκεται στην κάτω-αριστερή γωνία του Arduino. Για να 

μην υπάρχουν προβλήματα, η εξωτερική τροφοδοσία πρέπει να είναι από 7 

ως 12V και μπορεί να προέρχεται από ένα κοινό μετασχηματιστή του εμπορί-

ου, από μπαταρίες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή DC. 

 

Εικόνα 14 Σημεία Τροφοδοσίας Ρεύματος Arduino 

Η τροφοδοσία μέσω USB γίνεται μέσω του USB Converter: 
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Εικόνα 15 Το Usb Converter και το Καλώδιο 

 

Εικόνα 16 Ακροδέκτες Τροφοδοσίας 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 16 οι ακροδέκτες τροφοδοσίας είναι οι ακό-

λουθοι:  

 Vin: Η τάση εισόδου της πλακέτας όταν χρησιμοποιεί εξωτερική πη-

γή ενέργειας. Η τροφοδοσία τάσης γίνεται μέσω αυτού του ακροδέ-

κτη. Αν τροφοδοτηθεί με τάση από τον ακροδέκτη τροφοδοσίας 

(jack), έχει πρόσβαση σε αυτή μέσω του ακροδέκτη Vin.  

 5V: Η τάση που χρησιμοποιείται από τα διάφορα μέρη της πλακέτας 

και το μικροελεγκτή είναι 5V. Η τάση αυτή, την οποία δίνει αυτός ο 

ακροδέκτης, είναι είτε η τάση 5V που δίνει η σύνδεση με USB, είτε η 

ρυθμισμένη τάση που δίνεται μέσω του Vin.  

 3.3V: Η τάση αυτή παράγεται από το ολοκληρωμένο FTDI. Το όριο 

άντλησης ρεύματος είναι 50mA.  

 GND: Είσοδοι εδάφους. 

Ο μικροεπεξεργαστής ATmega328 έχει τρεις ομάδες μνήμης. Διαθέτει flash 

memory, στην οποία αποθηκεύονται τα Arduino sketch, SRAM (static 

random access memory), στην οποία δημιουργείται το sketch και χρησιμοποι-

εί τις μεταβλητές όταν τρέχει, και EPPROM, η οποία χρησιμοποιείται από 

τους προγραμματιστές για την αποθήκευση μακροχρόνιων πληροφοριών.  

 2KΒ μνήμης SRAM που είναι η ωφέλιμη μνήμη που μπορούν να 

Χρησιμοποιήσουν τα προγράμματά για να αποθηκεύουν μεταβλητές, 

πίνακες κ.λπ. κατά το runtime. Όπως και σε έναν υπολογιστή, αυτή η 

μνήμη χάνει τα δεδομένα της όταν η παροχή ρεύματος στο Arduino 

σταματήσει ή αν γίνει reset.  

 1KΒ μνήμης EEPROM η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγ-

γραφή/ανάγνωση δεδομένων (χωρίς datatype) ανά byte από τα προ-

γράμματα κατά το runtime. Σε αντίθεση με την SRAM, η EEPROM 
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δε χάνει τα περιεχόμενά της με απώλεια τροφοδοσίας ή reset οπότε 

είναι το ανάλογο του σκληρού δίσκου.  

 32KΒ μνήμης Flash, από τα οποία τα 2KΒ χρησιμοποιούνται από το 

firmware του Arduino που έχει εγκαταστήσει ήδη ο κατασκευαστής 

του. Το firmware αυτό που στην ορολογία του Arduino ονομάζεται 

bootloader είναι αναγκαίο για την εγκατάσταση προγραμμάτων στο 

μικροελεγκτή μέσω της θύρας USB, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται ε-

ξωτερικός hardware programmer. Τα υπόλοιπα 30KΒ της μνήμης 

Flash χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αυτών ακριβώς των 

προγραμμάτων, αφού πρώτα μεταγλωττιστούν στον υπολογιστή. Η 

μνήμη Flash, όπως και η EEPROM δε χάνει τα περιεχόμενά της με 

απώλεια τροφοδοσίας ή reset. Επίσης, ενώ η μνήμη Flash υπό κανο-

νικές συνθήκες δεν προορίζεται για χρήση runtime μέσα από τα προ-

γράμματά, λόγω της μικρής συνολικής μνήμης που είναι διαθέσιμη 

σε αυτά (2KΒ SRAM + 1KΒ EEPROM), έχει σχεδιαστεί μια βιβλιο-

θήκη που επιτρέπει τη χρήση όσου χώρου περισσεύει (30KΒ μείον το 

μέγεθος του προγράμματός σας σε μεταγλωττισμένη μορφή).  

Το Arduino διαθέτει σειριακό interface. Ο μικροελεγκτής ATmega υπο-

στηρίζει σειριακή επικοινωνία, την οποία το Arduino προωθεί μέσα από έναν 

ελεγκτή Serial-over-USB ώστε να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB. 

Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προγραμμάτων που 

σχεδιάζονται από τον υπολογιστή στο Arduino, αλλά και για αμφίδρομη επι-

κοινωνία του Arduino με τον υπολογιστή μέσα από το πρόγραμμα την ώρα 

που εκτελείται. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17 στην πάνω πλευρά του 

Arduino βρίσκονται 14 ψηφιακοί ακροδέκτες, αριθμημένα από 0 ως 13. Κάθε 

ένας από τους 14 ψηφιακούς ακροδέκτες στο Arduino Ethernet μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως είσοδος ή έξοδος. 

.  

Εικόνα 17 Ψηφιακοί Ακροδέκτες 

Όλοι αυτοί οι ακροδέκτες λειτουργούν σε 5 V. Κάθε είσοδος μπορεί να παρέ-

χει ή να λάβει ένα μέγιστο 40 mA και έχει μια εσωτερική pull-up αντίσταση 

των 20-50 kΩ. Ως ψηφιακή έξοδος, ένας από αυτούς τους ακροδέκτες μπορεί 

να τεθεί από το πρόγραμμα σε κατάσταση HIGH ή LOW, οπότε το Arduino 

θα ξέρει αν πρέπει να διοχετεύσει ή όχι ρεύμα στο συγκεκριμένο ακροδέκτη. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί για παράδειγμα να ανάβει και να σβήνει ένα LED 

που είναι συνδεδεμένο στο συγκεκριμένο ακροδέκτη. Αν πάλι ρυθμιστεί ένας 

από αυτούς του ακροδέκτες ως ψηφιακή είσοδος μέσα από το πρόγραμμα, 

μπορεί με την κατάλληλη εντολή να αναγνωριστεί η κατάστασή του (HIGH ή 

LOW) ανάλογα με το αν η εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί σε αυτόν 

τον ακροδέκτη διοχετεύει ή όχι ρεύμα στον ακροδέκτη. Μερικοί από αυτούς 



2. Η πλατφόρμα Arduino 

28 

τους 14 ακροδέκτες, εκτός από ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι έχουν και δεύτερη 

λειτουργία. Συγκεκριμένα: 

Οι ακροδέκτες 0 και 1 λειτουργούν ως RX και TX της σειριακής θύρας όταν 

το πρόγραμμά ενεργοποιεί τη σειριακή θύρα. Έτσι, όταν το πρόγραμμα στέλ-

νει δεδομένα στη σειριακή θύρα, αυτά προωθούνται και στη θύρα USB μέσω 

του ελεγκτή Serial-Over-USB, αλλά και στον ακροδέκτη 0 για να τα διαβάσει 

ενδεχομένως μια άλλη συσκευή. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι αν στο πρόγραμ-

μά ενεργοποιήσει το σειριακό interface, χάνει 2 δύο ψηφιακές εισό-

δους/εξόδους η πλατφόρμα.  

Οι ακροδέκτες 2 και 3 λειτουργούν και ως εξωτερικά interrupt (interrupt 0 

και 1 αντίστοιχα). Ρυθμίζονται μέσα από το πρόγραμμά ώστε να λειτουργούν 

αποκλειστικά ως ψηφιακές είσοδοι στις οποίες όταν συμβαίνουν συγκεκριμέ-

νες αλλαγές, η κανονική ροή του προγράμματος σταματάει άμεσα και εκτε-

λείται μια συγκεκριμένη συνάρτηση. Τα εξωτερικά interrupt είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα σε εφαρμογές που απαιτούν συγχρονισμό μεγάλης ακρίβειας.  

Οι ακροδέκτες 3, 5, 6, 9, 10 και 11 μπορούν να λειτουργήσουν και ως ψευ-

δο-αναλογικές έξοδοι με το σύστημα PWM (Pulse Width Modulation), το ίδιο 

σύστημα που διαθέτουν οι μητρικές των υπολογιστών για να ελέγχουν τις 

ταχύτητες των ανεμιστήρων.  

Στην κάτω πλευρά του Arduino, όπως φαίνεται στην Εικόνα 18, υπάρχει μια 

ακόμη σειρά από 6 pin, αριθμημένα από το 0 ως το 5. Η τάση αναφοράς μπο-

ρεί να ρυθμιστεί με μια εντολή στο 1.1V (μεταξύ 2 και 5V) τροφοδοτώντας 

εξωτερικά με αυτή την τάση το pin με τη σήμανση AREF που βρίσκεται στην 

απέναντι πλευρά της πλακέτας. Έτσι, αν τροφοδοτηθεί ο ακροδέκτης AREF 

με 3.3V και στη συνέχεια διαβάσει κάποιον ακροδέκτη αναλογικής εισόδου 

στο οποίο εφαρμόζεται τάση 1.65V, το Arduino θα επιστρέψει την τιμή 512. 

[12]  

 

Εικόνα 18 Σειριακοί ακροδέκτες 

2.4 Η δομή ενός προγράμματος Arduino 

Το Arduino Ethernet έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή, άλλες 

ίδιες πλακέτες ή άλλους μικροελεγκτές. Παρέχεται η δυνατότητα σειριακής 

επικοινωνίας μέσω USB θύρας και τους FTDI οδηγούς. Το λογισμικό που 

παρέχεται μας επιτρέπει να στέλνουμε εντολές ή δεδομένα γενικά από και 

προς την πλακέτα και να φορτώσουμε το πρόγραμμα στον bootloader, το ο-

ποίο θα εκτελεί αυτόματα η πλακέτα. Για τη διαχείριση του Arduino από τον 

υπολογιστή χρησιμοποιείται το Arduino IDE, του οποίου η οθόνη εμφανίζε-

ται στην Εικόνα 19. Το Arduino IDE είναι βασισμένο σε Java και συγκεκρι-

μένα παρέχει:  
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 ένα πρακτικό περιβάλλον για τη συγγραφή των προγραμμάτων (τα 

οποία ονομάζονται sketch στην ορολογία του Arduino) με συντακτι-

κή χρωματική σήμανση 

 μερικές έτοιμες βιβλιοθήκες για προέκταση της 

 τον compiler για τη μεταγλώττιση των sketch 

 ένα serial monitor που παρακολουθεί τις επικοινωνίες της σειριακής 

(USB), αναλαμβάνει να στείλει αλφαριθμητικά στο Arduino μέσω 

αυτής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το debugging των sketches  

 και την επιλογή για ανέβασμα των μεταγλωττισμένων sketch στο 

Arduino 

 

Εικόνα 19. Οθόνη Arduino IDE 

Τα προγράμματα που γράφονται στο IDE του Arduino ονομάζονται sketches 

και τους δίνεται αυτόματα όνομα βάση της ημερομηνίας που ξεκίνησαν. Τα 

αρχεία αυτά έχουν επέκταση INO. Τα προγράμματα του Arduino διαιρούνται 

σε τρία μέρη: δομή (structure), τιμές (values) και συναρτήσεις (functions).  

Tα σχόλια μιας γραμμής γράφονται μετά από διπλές καθέτους '//'. Σχόλια πε-

ρισσότερων γραμμών γράφονται εντός '/*' και '*/'. Το IDE αναγνωρίζει τα 

σχόλια και τα χρωματίζει γκρίζα, για να δείξει ότι δεν είναι ενεργά στο πρό-

γραμμα ή στο debugging.  

Η γλώσσα του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring μια παραλλαγή C/C++ 

για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR όπως ο ATmega, και υποστηρίζει 

όλες τις βασικές δομές της C καθώς και μερικά χαρακτηριστικά της C++. Για 

compiler χρησιμοποιείται ο AVR gcc και ως βασική βιβλιοθήκη C χρησιμο-

ποιείται η AVR libc. Λόγω της καταγωγής της από τη C, στη γλώσσα του 

Arduino, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά οι ίδιες βασικές εντολές 

και συναρτήσεις, με την ίδια σύνταξη, τους ίδιους τύπων δεδομένων και τους 

ίδιους τελεστές όπως και στη C. Πέρα από αυτές όμως, υπάρχουν κάποιες 

ειδικές εντολές, συναρτήσεις και σταθερές που βοηθούν για τη διαχείριση του 

ειδικού hardware του Arduino. Τα προγράμματα του Arduino διαιρούνται σε 
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τρία μέρη: δομή (structure), τιμές (values) και συναρτήσεις (functions). 

[13],[14] 

2.5 Αισθητήρια 

2.5.1 Αισθητήρια για το Arduino 

Το Arduino είναι μια πλατφόρμα, η οποία έχει απεριόριστες δυνατότητες αν 

φυσικά χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα αισθητήρια. Παρακάτω παρατίθενται 

κάποια παραδείγματα αισθητηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ε-

φαρμογές της πλατφόρμας. 

 Επιταχυνσιόμετρο 

Το επιταχυνσιόμετρο (accelerometer) είναι ένα αισθητήριο που βρί-

σκεται τοποθετημένο συνήθως σε συσκευές κινητών τηλεφώνων ή 

tablets. Μετράει τις δυνάμεις που δέχεται η συσκευή σε κάθε δεδομέ-

νη χρονική στιγμή. Η μέτρηση των δυνάμεων που δέχεται η συσκευή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστεί προς ποια κατεύθυνση 

ο χρήστης μετακινεί τη συσκευή. Συνεπώς, μπορεί να μας φανεί χρή-

σιμο σε πολλές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε παιχνίδια, όπου 

με την κίνηση της συσκευής μπορούμε να ελέγχουμε τους χαρακτή-

ρες που χειριζόμαστε. [15],[16] 

 

Εικόνα 20 Επιταχυνσιόμετρο (Accelerometer) 

 Data Logger 

Ο καταγραφέας δεδομένων είναι ένα αισθητήριο που επιτρέπει την 

άμεση και αυτόματη καταγραφή δεδομένων. Αποθηκεύει δεδομένα 

μέχρι και 128 χαρακτήρων και έχει 32,760 σελίδες μνήμης [17] 

 

Εικόνα 21 Καταγραφέας δεδομένων (Data Logger) 

 Fingerprint Scanner 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο αναγνωρίζει το δακτυλικό αποτύπωμα 

του χρήστη. Χρησιμοποιεί ένα οπτικό αισθητήριο 32 bit. [18] 
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Εικόνα 22 FingerPrint Scanner 

 Αισθητήριο Παλμομέτρησης 

Το αισθητήριο παλμομέτρησης μπορεί να συνδεθεί άμεσα στην 

πλατφόρμα Arduino και να κάνει άμεση και ακριβή μέτρησης των 

παλμών της καρδιάς. [19] 

 

Εικόνα 23 Pulse Sensor 

 Capacitive Touch Keyboard 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο χρησιμοποιείτε για την κατασκευή συ-

στημάτων με touch screen. Το αισθητήριο αναγνωρίζει σε ποιο ση-

μείο ασκείται πίεση και στέλνει το ανάλογο σήμα. [20] 

 

Εικόνα 24 Capacitive Touch Screen Keyboard 

 Αισθητήριο Φαινομένου Hall  

Το συγκεκριμένο αισθητήριο του φαινομένου Hall έχει διατηρήσιμη 

εναλλασσόμενη έξοδο. Κρατώντας ένα μαγνήτη κοντά στον αισθητή-

ρα αλλάζει η κατάσταση εξόδου. [21] 

 

Εικόνα 25 Hall Effect Sensor 
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 Αισθητήριο Υγρασίας  

Το συγκεκριμένο αισθητήριο χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση 

της υγρασίας στο περιβάλλον. [22] 

 

Εικόνα 26 Humidity Sensor 

 Φωτοαντίσταση  

Η φωτοαντίσταση αναγνωρίζει την ύπαρξη φωτισμού στο χώρο. Η 

αντίσταση του φωτοκύτταρου μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή 

φωτός. [23] 

 

Εικόνα 27 Photo Resistor 

 Ανιχνευτής Χρώματος 

Αυτό το αισθητήριο αναγνωρίζει χρώματα στο σύστημα RGB.[24] 

 

Εικόνα 28 RGB Color Sensor 

 Κάμερα 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο λειτουργεί ακριβώς όπως μια φωτο-

γραφική μηχανή. Αναλόγως το μοντέλο, το αισθητήριο μπορεί να α-

ποτυπώσει διαφόρους τύπους αρχείων. [25] 

 

Εικόνα 29 Camera Module Sensor 
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 Αισθητήριο Υπερύθρων  

Αυτό το αισθητήριο περιλαμβάνει ένα πομπό υπερύθρων και ένα φω-

τοτρανζίστορ σε μολυβδούχο κάλυμμα που μπλοκάρει το ορατό φως. 

[26] 

 

Εικόνα 30 Αισθητηρίο Υπερύθρων 

 Αισθητήριο Πίεσης  

Το αισθητήριο πίεσης χρησιμοποιείται για κλιματολογικές μετρήσεις. 

Καταγράφει το βαρομετρικό του χώρου. [27] 

 

Εικόνα 31 Barometric Pressure Sensor 

 Αισθητήριο Ραδιενέργειας 

Όπως αναφέρεται και στο όνομα του το συγκεκριμένο αισθητήριο με-

τρά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον χώρο. [28] 

 

Εικόνα 32 Radiation Sensor 

 Mικρόφωνο 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο ανιχνεύει και καταγράφει ήχους. Λει-

τουργεί όπως ένα κανονικό μικρόφωνο [29] 

 

Εικόνα 33 Microphone Amplifier 
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 Αισθητήριο Θερμοκρασίας 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο μετράει με ακρίβεια τη θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος. [30] 

 

Εικόνα 34 Temperature Sensor 

 Αισθητήριο Κίνησης 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει κί-

νηση σε αποστάσεις μέχρι και 10 μέτρα μακριά. Χρησιμοποιεί για 

την λειτουργία του ειδικά υλικά με ευαισθησία στο υπέρυθρο φως για 

να ανιχνεύει την αλλαγή ποσότητας υπέρυθρου φωτός που εκπέμπε-

ται από διάφορα αντικείμενα (ή υποκείμενα) που υπάρχουν στο χώρο. 

[31] 

 

Εικόνα 35 Pir Sensor 

 Αισθητήριο Αλκοόλ 

Το συγκεκριμένο αισθητήριο αλκοόλ είναι κατάλληλο για την ανί-

χνευση συγκέντρωσης αλκοόλ στην αναπνοή. Έχει υψηλή ευαισθη-

σία και γρήγορο χρόνο απόκρισης. [32] 

 

Εικόνα 36 Alcohol Sensor 

 Compass Module 

Ένα απλό breakout board το οποίο λειτουργεί ως µια ψηφιακή πυξίδα 

που μετράει το μαγνητικό πεδίο της γης και υπολογίζει το επίπεδο 

στο οποίο βρίσκεται µε ακρίβεια 1° και επιστρέφει αριθμητικά δεδο-

μένα από 0-359. [33] 
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Εικόνα 37  Compass Module 

2.6 Σύνδεση με το διαδίκτυο 

Μια σημαντική απαίτηση για την επιτυχή ολοκλήρωση των συστημάτων στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ήταν η δυνατότητα του Arduino να δημο-

σιεύει τα αποτελέσματα των μετρήσεών του μέσω web server στο διαδίκτυο, 

ώστε να είναι διαθέσιμα στο υποσύστημα των έξυπνων κινητών συσκευών 

και να μπορούν να απεικονιστούν στις οθόνες τους για πληροφόρηση του 

χρήστη. Καθώς το σύστημα μέτρησης βρίσκεται εγκατεστημένο στο χώρο 

επιτήρησης, η διαδικτυακή του πρόσβαση εξαρτάται αποκλειστικά από το 

χώρο. Έτσι στο web server που εκκινεί αποδίδεται μεταβλητή διαδικτυακή 

διεύθυνση που σχετίζεται με το χώρο. Αυτό καθιστά αδύνατη την πρόσβασή 

του από εξωτερικό browser και από κινητές συσκευές. Για την εξάλειψη του 

προβλήματος και την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας μπορεί κα-

νείς να προσφύγει σε λύσεις δυναμικής απόδοσης ονόματος διακομιστή ή 

όπως καλείται Dynamic DNS, με τις οποίες ένας οποιοσδήποτε web server με 

όποια IP διεύθυνση και αν διαθέτει μπορεί να αντιστοιχηθεί σε ένα μοναδικό 

διαδικτυακό όνομα και να είναι διαθέσιμος για πρόσβαση όπως κάθε άλλος 

τυπικός διαδικτυακός διακομιστής. 

 

Εικόνα 38 Εικονική περιγραφή λειτουργίας DDNS 

Το DDNS είναι μία μέθοδος αυτόματης ενημέρωσης ενός ονόματος διακομι-

στή στο Domain Name System (DNS), συχνά σε πραγματικό χρόνο, με το 

ενεργό DNS να ρυθμίζεται κατά βάση των διευθύνσεων, του hostname ή άλ-

λων πληροφοριών. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει δύο διαφορετι-

κές έννοιες. Στα επίπεδα διοίκησης του Διαδικτύου, «δυναμική ενημέρωση 

DNS» αναφέρεται σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση 

των παραδοσιακών εγγραφών DNS χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία. Η άλλη 

έννοια δυναμικής DNS επιτρέπει ελαφριές και άμεσες ενημερώσεις στην το-
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πική βάση των δεδομένων της, συχνά χρησιμοποιώντας ένα web-based μηχα-

νισμό. Χρησιμοποιείται για να επιλύσει ένα DNS που αλλάζεται συχνά σε μια 

διεύθυνση. Παρέχει μια μέθοδο αντιμετώπισης για συσκευές που αλλάζουν 

θέση ή διαμόρφωση. Το Dynamic DNS είναι ένα σύστημα που αντιμετωπίζει 

το πρόβλημα των ταχέων ενημερώσεων. Ο όρος χρησιμοποιείται με δύο έν-

νοιες οι οποίες, αν και είναι τεχνικά παρόμοιες, έχουν πολύ διαφορετικούς 

σκοπούς και απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Οι χρήστες με 

πρόσβαση στον Internet λαμβάνουν έναν αριθμό κατανεμημένων διευθύνσε-

ων IP ή μόνο μία από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι εκχωρημένες 

διευθύνσεις μπορεί να είναι είτε σταθερές (ή στατικές), ή μπορεί να αλλάζουν 

από καιρό σε καιρό, μια κατάσταση που ονομάζεται δυναμική. Οι δυναμικές 

διευθύνσεις συνήθως δίνονται μόνο σε οικιακούς πελάτες και σε μικρές επι-

χειρήσεις, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν συγκεκριμένα στατι-

κές διευθύνσεις. Οι Δυναμικές διευθύνσεις IP παρουσιάζουν πρόβλημα αν ο 

πελάτης επιθυμεί να παρέχει μια υπηρεσία σε άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο, 

όπως μια υπηρεσία web. Δεδομένου ότι η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάζει 

συχνά, αντίστοιχα domain name πρέπει γρήγορα να χαρτογραφηθούν στο 

DNS, για να διατηρηθεί η δυνατότητα πρόσβασης, χρησιμοποιώντας ένα 

γνωστό URL. Πολλοί πάροχοι προσφέρουν εμπορικά ή δωρεάν την υπηρεσία 

του Dynamic DNS. Η αυτόματη αναδιάρθρωση γενικά εφαρμόζεται στο rout-

er ή τον υπολογιστή του χρήστη, στον οποίο τρέχει το λογισμικό για να ενη-

μερώνει την υπηρεσία DDNS. Η επικοινωνία μεταξύ του εξοπλισμού του 

χρήστη και του παρόχου δεν είναι τυποποιημένη, αν και μερικές τυπικές μέ-

θοδοι ενημέρωσης έχουν προκύψει με την πάροδο του καιρού. [34] 
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3. Η πλατφόρμα ANDROID 

3.1 Λειτουργικό Σύστημα Android 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στον πυρήνα Linux 

και σχεδιάστηκε αρχικά για συσκευές touch screen όπως smart phones και 

tablets. Αρχικά αναπτύχθηκε από την εταιρία Android INC. που υποστηρί-

χθηκε και αργότερα αγοράστηκε από την Google και στη συνέχεια από την 

Open Handset Alliance. 

 

Εικόνα 39 Λογότυπο Android 

Το γραφικό περιβάλλον χρήστη του Android είναι βασισμένο στον άμεσο 

χειρισμό που χρησιμοποιεί τις εισόδους αφής που αντιστοιχούν σε πραγματι-

κές ενέργειες όπως το πάτημα ή η κύλιση για τον χειρισμό των επί της οθόνης 

αντικειμένων. Εσωτερικό υλικό όπως τα επιταχυνσιόμετρα, τα γυροσκόπια, 

και τα αισθητήρια εγγύτητας, χρησιμοποιείται από εφαρμογές για να αποκρι-

θεί στις πρόσθετες ενέργειες χρηστών, όπως η ρύθμιση της οθόνη από portrait 

σε landscape ανάλογα με το πώς η συσκευή είναι προσανατολισμένη. To An-

droid επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν την αρχική τους οθόνη με 

συντομεύσεις εφαρμογών και μικροεφαρμογές (widgets) που επιτρέπουν 

στους χρήστες να παρουσιάσουν ζωντανό περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικά 

ταχυδρομεία και καιρικές πληροφορίες. Οι εφαρμογές μπορούν περαιτέρω να 

στείλουν τις ανακοινώσεις στο χρήστη για να τους ενημερώσουν για τις σχε-

τικές πληροφορίες, όπως τα νέα email και γραπτά μηνύματα. 

Ο πηγαίος κώδικα του Android κυκλοφόρησε από την Google υπό την άδεια 

Apache, η οποία επιτρέπει στο λογισμικό να τροποποιηθεί ελεύθερα και να 

διανεμηθεί από τους κατασκευαστές των συσκευών, τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας και τους ενθουσιώδεις προγραμματιστές. Οι περισσότερες συ-
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σκευές android κυκλοφορούν με ιδιόκτητο λογισμικό ανοιχτής πηγής. [35] To 

Android είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε επιχειρήσεις τεχνολογίας που απαιτούν 

ένα έτοιμο, χαμηλού κόστους και εξατομικεύσιμο λειτουργικό σύστημα για 

τις συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Παρόλο που αρχικά σχεδιάστηκε για τη-

λέφωνα και tablets, έχει χρησιμοποιηθεί στις τηλεοράσεις, τις κονσόλες παι-

χνιδιών, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, και άλλα ηλεκτρονικά. Η ανοι-

χτή φύση του Android έχει ενθαρρύνει μια μεγάλη κοινότητα προγραμματι-

στών και τους λάτρεις της να χρησιμοποιούν το open-source code ως θεμέλιο 

για την κοινότητα με γνώμονα τα σχέδια, τα οποία προσθέτουν νέα χαρακτη-

ριστικά για προχωρημένους χρήστες. [36] Στον Πίνακας II παρουσιάζονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και οι βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστή-

ματος Android. 

Πίνακας II Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Android 

Λειτουργία Δυνατότητες 

Λειτουργίες Οθό-

νης 

Η πλατφόρμα είναι προσαρμόσιμη σε μεγαλύτερη ανάλυση (VGA), δισ-

διάστατες ψηφιακές γραφικές βιβλιοθήκες, τρισδιάστατα γραφικά βασι-

σμένα στην OpenGL ES 1.0 έκδοση χαρακτηριστικών, καθώς και παρα-

δοσιακές απεικονίσεις οθόνης "έξυπνων" συσκευών κινητής τηλεφωνίας. 

Αποθήκευση 

Δεδομένων 

Χρήση βάσης δεδομένων SQLlite για τις ανάγκες αποθήκευσης 

Συνδεσιμότητα Το Android υποστηρίζει τεχνολογίες συνδεσιμότητας συμπεριλαμβανο-

μένου GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, και Wi-Fi. 

Αποστολή μηνυ-

μάτων 

SMS και MMS είναι οι διαθέσιμοι τρόποι ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Περιήγηση στον 

Ιστό 

Για την περιήγηση στον ιστό το Android διαθέτει φυλλομετρητή βασι-

σμένο στην ανοιχτή τεχνολογία WebKit. 

Υποστήριξη Java Λογισμικό γραμμένο στην Java είναι δυνατόν να μεταγλωττιστεί και να 

εκτελεστεί στην εικονική μηχανή Dalvik, η οποία αποτελεί εξειδικευμέ-

νη υλοποίηση εικονικής μηχανής, σχεδιασμένης για χρήση σε φορητές 

συσκευές, παρόλο που δεν είναι πρότυπη εικονική μηχανή Java. 

Υποστήριξη Πο-

λυμέσων 

Το λειτουργικό Android υποστηρίζει τις ακόλουθα μορφές ήχου, στατι-

κής και κινούμενης εικόνας:H.263, H.264 (σε 3GP ή MP4 container), 

MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI,OGG 

Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP.  

Επιπλέον υπο-

στήριξη υλικού 

Το λειτουργικό Android μπορεί να συνεργαστεί με κάμερες στατικής ή 

κινούμενης εικόνας, οθόνες αφής, GPS, αισθητήρια επιτάχυνσης, μαγνη-

τόμετρα, δισδιάστατους καθώς και τρισδιάστατους επιταχυντές γραφι-

κών. 

Περιβάλλον Ανά-

πτυξης Λογισμι-

κού 

Περιλαμβάνει ένας προσομοιωτή συσκευής, εργαλεία για διόρθωση 

σφαλμάτων, μνήμη και εργαλεία ανάλυσης της απόδοσης του εκτελέσι-

μου λογισμικού καθώς και ένα επιπρόσθετο για το  Eclipse IDE. 

Αγορά και Εγκα-

τάσταση Εφαρ-

μογών 

Παρόμοια με το App Store του iPhone OS, το Android Market, είναι 

ένας κατάλογος εφαρμογών που μπορούν να μεταφορτωθούν και εγκα-

τασταθούν στην συσκευή άμεσα μέσω ασύρματων καναλιών, χωρίς την 

χρήση υπολογιστή. Αρχικά μόνο δωρεάν εφαρμογές ήταν δυνατόν να 

εγκατασταθούν. Εφαρμογές επί πληρωμή ήταν μετέπειτα διαθέσιμες στο 

Android Market στις ΗΠΑ ύστερα από τις 19 Φεβρουαρίου 2009.  

Οθόνη Αφής 

Πολλαπλών Ση-

μείων 

Το λειτουργικό Android είχε εξ ορισμού υποστήριξη για οθόνες πολλα-

πλών σημείων αλλά η δυνατότητα αυτή έχει κλειδωθεί σε επίπεδο πυρή-

να (πιθανόν για αποφυγή παραβιάσεων των πατεντών λογισμικού της 

Apple στις τεχνολογίες οθονών αφής). Κυκλοφορεί μια ανεπίσημη τρο-

ποποίηση (mod) που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει πολλαπλή επα-
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φή (multi-touch), αλλά απαιτεί δικαιώματα πρόσβασης υπερχρήστη 

(super user) στη συσκευή για να γραφεί στη μνήμη flash ένας πυρήνας 

που να μην είναι υπογεγραμμένος (unsigned kernel).  

 

Το Android περιβάλλον εργασίας βασίζεται σε άμεσο χειρισμό, τη χρήση 

εισροών αφής που αόριστα αντιστοιχούν σε πραγματικές δράσεις, όπως σύρ-

σιμο, υποκλοπή, τσίμπημα και αντιστραμμένο τσίμπημα για να χειραγωγή-

σουν τα αντικείμενα στην οθόνη. Η απόκριση στην είσοδο χρήστη είναι σχε-

διασμένη να είναι άμεση και να παρέχει ένα ρευστό interface αφής. Εσωτερι-

κό υλικό όπως επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και αισθητήρες εγγύτητας 

χρησιμοποιούνται από ορισμένες εφαρμογές για να ανταποκριθούν στις πρό-

σθετες ενέργειες του χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν Android 

(Εικόνα 40) εκκινούν στην αρχική οθόνη, το πρωτεύων σημείο εκκίνησης και 

πληροφοριών της συσκευής που είναι παρόμοιο με το desktop των PC. Οι 

αρχικές οθόνες των android αποτελούνται τυπικά από εικονίδια συντομεύσε-

ων εφαρμογών και widgets, όπου οι συντομεύσεις παραπέμπουν στην καθαυ-

τού εφαρμογή και τα widgets παρουσιάζουν ζωντανά και ενημερωμένα απο-

τελέσματα (π.χ. καιρός, e-mail, ώρα, ημερολόγιο). Η αρχική οθόνη μπορεί να 

αποτελείται από πολλαπλές σελίδες, όπου ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί 

εμπρός και πίσω αν και η αρχική σελίδα του android μπορεί να εξατομικευτεί 

ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη για την κάλυψη των αναγκών του. [37] 

 

 

 

Εικόνα 40 Διάφορα User Interfaces στο Android 
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Το Android προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που μπορεί να απο-

κτηθεί από τους χρήστες, είτε μέσω ενός καταστήματος εφαρμογών (app 

store), όπως το Google Play (Εικόνα 41) ή το Amazon Appstore, ή με τη λή-

ψη και εγκατάσταση του αρχείου APK της εφαρμογής από κάποια ιστοσελί-

δα. Το Google Play επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν, να κατεβάσουν 

και ενημερώσουν τις εφαρμογές που δημοσιεύονται από την Google και άλ-

λους προγραμματιστές, και η εφαρμογή Play Store είναι προεγκατεστημένη 

στις συσκευές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συμβατότητας της 

Google και αδειοδότησης του λογισμικού Google Mobile Services. 

 

Εικόνα 41 Το κατάστημα εφαρμογών (App Store) Google Play 

Εφαρμογές (apps) που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των συσκευών έχουν 

αναπτυχθεί κυρίως στη γλώσσα προγραμματισμού Java χρησιμοποιώντας το 

κιτ ανάπτυξης λογισμικού Android (SDK). Το SDK περιλαμβάνει μια πλήρη 

σειρά εργαλείων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενός προγράμματος ε-

ντοπισμού σφαλμάτων, βιβλιοθηκών λογισμικού, συσκευής εξομοιωτή που 

βασίζεται σε QEMU, τεκμηρίωσης, δειγμάτων κώδικα, και tutorials. Το επί-

σημα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) είναι το Eclipse χρησιμο-

ποιώντας το Android Development Tools (ADT) plugin. Άλλα εργαλεία ανά-

πτυξης είναι διαθέσιμα, όπως το Native Development KIT για εφαρμογές ή 

επεκτάσεις σε C ή C++, το Google App Inventor, ένα οπτικό περιβάλλον για 

τους αρχάριους προγραμματιστές, και διάφορα άλλα πλαίσια ανάπτυξης δια-

δικτυακών εφαρμογών. 

Καθώς οι συσκευές Android τροφοδοτούνται κατά κανόνα με μπαταρίες, το 

Android έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματοποιεί καλή διαχείριση της μνήμης 

(RAM) για να κρατά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο, σε 

αντίθεση με τα λειτουργικά συστήματα desktop που γενικά υποθέτουν ότι 

είναι συνδεδεμένα με απεριόριστη τροφοδοσία ρεύματος. Όταν μια εφαρμογή 

Android δε χρησιμοποιείται, το σύστημα θα την αναστείλει αυτόματα στη 

μνήμη - ενώ η εφαρμογή εξακολουθεί να είναι τεχνικά "ενεργή". Εφαρμογές 

‘σε αναστολή’ δεν καταναλώνουν καθόλου πόρους (π.χ. μπαταρία ή ισχύ επε-

ξεργασίας) και αναμένουν άπραγες στο παρασκήνιο μέχρι να χρησιμοποιη-
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θούν πάλι. Αυτό έχει διπλό όφελος από την αύξηση της γενικής ανταπόκρισης 

των Android συσκευών, δεδομένου ότι οι εφαρμογές δε χρειάζεται να κλεί-

σουν και να ανοίξουν εκ νέου από το μηδέν κάθε φορά, αλλά και τη διασφά-

λιση ότι εφαρμογές στο παρασκήνιο δεν καταναλώνουν ενέργεια χωρίς λόγο. 

[38] 

3.2 JAVA 

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού ειδικά σχε-

διασμένη για να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες εξαρτήσεις από τις υπολογι-

στικές πλατφόρμες είναι δυνατόν. Σκοπός της είναι να επιτρέψει στους προ-

γραμματιστές να «γράψουν μία φορά και να τρέξουν το πρόγραμμα τους πα-

ντού» που σημαίνει ότι ο κώδικας που τρέχει σε μία πλατφόρμα δε χρειάζεται 

να ανασυντεθεί για να τρέξει σε κάποια άλλη. Συνήθως οι εφαρμογές Java 

συντάσσονται σε bytecode που μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε εικονική 

μηχανή Java (JVM), ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Η 

Java είναι, από το 2014, μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματι-

σμού που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα για εφαρμογές client-server και χρησι-

μοποιείται από τουλάχιστον 9 εκατομμύρια προγραμματιστές. Η σύνταξη της 

γλώσσας προέρχεται σε μεγάλο μέρος από τη C και τη C++, αλλά έχει λιγό-

τερες παροχές χαμηλού επιπέδου από ό,τι οποιοδήποτε από αυτές. Οι αρχικοί 

και αναφορικοί Java compilers, εικονικές μηχανές και οι βιβλιοθήκες κλάσε-

ων αναπτύχθηκαν από τη Sun το 1991 και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 

1995. 

Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA βασίζεται σε 5 βασικές στόχους:  

 Απλότητα, οικειότητα και αντικειμενικός προσανατολισμός 

 Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι απλό και ισχυρό 

 Αρχιτεκτονικά ουδέτερο και να υπάρχει η δυνατότητα φορητότητας 

 Εκτέλεση με υψηλή απόδοση 

 Θα πρέπει να ερμηνεύεται, να αναλύεται και να είναι δυναμικό 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων 

γλωσσών είναι η ανεξαρτησία λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα 

προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java εκτελούνται ακριβώς το ίδιο σε 

Windows, Linux, Unix και Macintosh (σύντομα και σε Playstation καθώς και 

σε άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση 

(compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργι-

κό σύστημα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειαζόταν κάποιος τρόπος έτσι 

ώστε τα προγράμματα γραμμένα σε Java να μπορούν να είναι «κατανοητά» 

από κάθε υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή αλλά και λειτουρ-

γικού συστήματος. Η λύση δόθηκε με την υιοθέτηση της έννοιας της εικονι-

κής μηχανής. Παρόλο που μια εικονική μηχανή προσφέρει όλα αυτά (και όχι 

μόνο) τα πλεονεκτήματα, η Java αρχικά ήταν πιο αργή σε σχέση με άλλες 

προγραμματιστικές γλώσσες υψηλού επιπέδου (high-level) όπως η C και η 
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C++. Εμπειρικές μετρήσεις στο παρελθόν είχαν δείξει ότι η C++ μπορούσε να 

είναι αρκετές φορές γρηγορότερη από την Java. Ωστόσο γίνονται προσπάθει-

ες από τη Sun για τη βελτιστοποίηση της εικονικής μηχανής, ενώ υπάρχουν 

και άλλες υλοποιήσεις της εικονικής μηχανής από διάφορες εταιρίες (όπως 

της IBM), οι οποίες μπορεί σε κάποια σημεία να προσφέρουν καλύτερα και 

σε κάποια άλλα χειρότερα αποτελέσματα. Επιπλέον με την καθιέρωση των 

μεταγλωττιστών JIT (Just In Time), οι οποίοι μετατρέπουν τον κώδικα byte 

απευθείας σε γλώσσα μηχανής, η διαφορά ταχύτητας από τη C++ έχει μικρύ-

νει κατά πολύ. 

Όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος για να γράψει Java προγράμματα 

έρχονται δωρεάν, από το περιβάλλον ανάπτυξης μέχρι εργαλεία build όπως το 

Apache Ant και βιβλιοθήκες, ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις 

της Εικονικής Μηχανής και του μεταγλωττιστή της Java. [39] [40] 
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4. Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυ-

σμένης επιτήρησης 

4.1 Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια το Arduino είναι μια υπο-

λογιστική πλατφόρμα, που μπορεί να προγραμματιστεί κατ’ απαίτηση του 

προγραμματιστή. Συνδέεται μέσω USB θύρας στον υπολογιστή και είναι εύ-

κολο να προστεθούν σε αυτό επιπλέον εξαρτήματα, όπως αισθητήρες χρωμά-

των, εμποδίων, θερμοκρασίας κοκ. Έτσι δίνει την ελευθερία στο χρήστη να 

δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Οι εφαρμογές που μπορούν να 

δημιουργηθούν αφορούν όλους τους τομείς, που μπορεί να φανταστεί κανείς, 

όπως μουσικά όργανα, διακοσμητικά ειδή, οικιακές συσκευές, κλειδαριές 

πόρτας, διακόσμηση ρούχων, παιχνίδια-ρομπότ, μετρικά και ρομποτικά συ-

στήματα για την παρακολούθηση γεωλογικών και κλιματολογικών συνθηκών, 

όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και πολλά αλλά. Το ολοκληρωμένο 

σύστημα απομακρυσμένης επιτήρησης που αποτελούσε το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας κατασκευάστηκε για την επιτήρηση ελεγχομένου χώρου 

από απόσταση με τη χρήση δύο υποσυστημάτων. Το υποσύστημα μέτρησης 

των συνθηκών του χώρου, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Arduino 

και οι επιλεγμένοι αισθητήρες μέτρησης φωτισμού, κίνησης, θερμοκρασίας, 

υγρασίας, καθώς και το υποσύστημα απομακρυσμένης επίβλεψης που είναι 

μία εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα android, η ο-

ποία συνεργάζεται με μια ιστοσελίδα βασισμένη σε DDNS, η οποία λαμβάνει 

τα δεδομένα από το web server που έχουμε δημιουργήσει στο Arduino. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός συστήματος 

παρακολούθησης κλιματικών συνθηκών που θα προβάλει τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων μέσω τη χρήσης δυναμικής διεύθυνσης ενός διακομιστή σε 

μια εφαρμογή κατασκευασμένη για λειτουργικό σύστημα Android. Η αρχική 

ιδέα της εφαρμογής ήταν το Arduino να μετρά τις συνθήκες του χώρου όπως 

θερμοκρασία, υγρασία, κίνηση και φωτισμό, μέσω του κατάλληλου αλγορίθ-

μου να τις μετατρέπει στα ανάλογα δεδομένα και κατ’ επέκταση να τα στέλ-

νει σε μία σελίδα HTML. Στη συνέχεια το πλάνο τροποποιήθηκε και αποφα-

σίστηκε ότι από τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα της αποστολής δεδομένων 

διαδικτυακά να κατασκευαστεί μία εφαρμογή Android, η οποία θα μπορεί να 

προβάλλει τα δεδομένα, και αφού χρησιμοποιήθηκε η δυναμική διεύθυνση 
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διακομιστή στην εφαρμογή προστέθηκαν δύο επιπλέον δυνατότητες. Η δυνα-

τότητα της ανανέωσης, ώστε ο χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λάβει 

καινούργιες μετρήσεις αλλά και η δυνατότητα της αλλαγής της δυναμικής 

διεύθυνσης διακομιστή έτσι ώστε ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση 

μέσω της εφαρμογής σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησι-

μοποιήσει την ήδη υπάρχουσα. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμο-

ποιήθηκε μία πλατφόρμα ενσύρματου κόμβου (Arduino Ethernet). 

4.2 Υποσύστημα μέτρησης 

Στην Εικόνα 42 παρουσιάζεται η λογική του πυρήνα της εφαρμογής στο Ar-

duino. Το Arduino ξεκινά και γίνεται η σύνδεση με τον Server. Σε περίπτωση 

που δε συνδεθεί η ενέργεια επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμη-

τό αποτέλεσμα. Με την επίτευξη της σύνδεση, δημιουργείται η ιστοσελίδα, το 

Arduino λαμβάνει τις μετρήσεις, τις στέλνει στη σελίδα για την προβολή των 

αποτελεσμάτων και στη συνεχεία γίνεται η αυτόματη ανανέωση για τις νέες 

μετρήσεις. Με τον τρόπο αυτό το υποσύστημα μέτρησης έχει τη δυνατότητα 

απεικόνισης και ανανέωσης των μετρήσεων μέσα από ιστοσελίδα προσβάσι-

μη από κάθε δικτυακό υπολογιστικό σύστημα, παρέχοντας ένα πολύ απλοϊκό 

περιβάλλον επίδειξης. 

 

Εικόνα 42 Λογικό Διάγραμμα Arduino 

Στην Εικόνα 43 παρουσιάζεται σε πρώιμο στάδιο η κατασκευή του υποσυ-

στήματος Arduino, κατά τη φάση ανάπτυξης, δοκιμών και εκσφαλμάτωσης. 

Παρουσιάζεται η πλατφόρμα Arduino συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω 

USB, καθώς και τα αισθητήρια που είτε είναι συνδεδεμένα απευθείας επάνω 

της είτε συνδέονται με τη χρήση του βοηθητικού breadboard (raster). 



4. Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επιτήρησης 

45 

 

Εικόνα 43 Υποσύστημα μέτρησης με Arduino 

4.2.1 Αισθητήρια 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται τα αισθητήρια που αποτε-

λούν μέρος του συστήματος μέτρησης που υλοποιήθηκε. 

4.2.1.1 Αισθητήριο Υγρασίας/Θερμοκρασίας 

Στην Εικόνα 44 εμφανίζεται το ψηφιακό αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρα-

σίας DHT11. Είναι ένα σύνθετο αισθητήριο, με βαθμονομημένη έξοδο ψηφι-

ακού σήματος. Το αισθητήριο περιλαμβάνει μια αντιστατικού τύπου μεθόδου 

μέτρησης συνιστώσα καθώς και μία συνιστώσα NTC για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας. Είναι συνδεδεμένο με έναν υψηλής απόδοσης 8-bit μικροεπε-

ξεργαστή. Διαθέτει ενιαία τμηματική διεπαφή καλωδίων, και βοηθάει στην 

ολοκλήρωση συστημάτων γρήγορα και εύκολα.  

 

Εικόνα 44 Αισθητήριο Υγρασίας-Θερμοκρασίας 

Τα χαρακτηριστικά του αισθητηρίου συνοψίζονται στα εξής: 

 Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: +5 V 

 Σειρά θερμοκρασίας: 0-50 ℃ με ακρίβεια ± 2 ℃ 

 Σειρά υγρασίας: 20-90% με ακρίβεια ± 5% RH 

 Ακολουθία γραμμών διεπαφών: VCC, GND, S 

 Μέγεθος : 3 x 2 cm 

4.2.1.2 Αισθητήριο κίνησης 

Με τον όρο παθητικό αισθητήριο υπερύθρων (Passive Infrared Sensor – PIR, 

Εικόνα 45), υποδηλώνεται το αισθητήριο που αποκρίνεται στην υπέρυθρη 

ακτινοβολία που ανακλάται ή εκπέμπεται από το αντικείμενο που ανιχνεύτη-

κε. 
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Εικόνα 45 Αισθητήριο κίνησης 

Το πιο συνηθισμένο αντικείμενο του οποίου ανιχνεύει την ακτινοβολία που 

εκπέμπεται είναι το ανθρώπινο σώμα, έτσι τα αισθητήρια αυτά βρίσκουν 

χρήση σε αυτόματους διακόπτες φωτισμού, συστήματα συναγερμού και ελε-

γκτές ανοίγματος πόρτας. Κάθε αντικείμενο με θερμοκρασία πάνω από το 

απόλυτο μηδέν εκπέμπει υπέρυθρη ενέργεια με μορφή ακτινοβολίας. Αυτή η 

ενέργεια είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι, αλλά όχι στο πυροηλεκτρικό υλι-

κό που βρίσκεται στον πυρήνα του αισθητηρίου PIR. Όταν υποβάλλονται σε 

υπέρυθρη ακτινοβολία, τα πυροηλεκτρικά υλικά δημιουργούν ένα μικρό ηλε-

κτρικό φορτίο παρόμοιο με το ηλεκτρικό φορτίο που δημιουργείται όταν το 

ορατό φως χτυπάει ένα ηλιακό κύτταρο. Τα πυροηλεκτρικά υλικά που χρησι-

μοποιούνται σε αυτά τα αισθητήρια περιλαμβάνουν νιτρίδιο του γαλλίου, νι-

τρικό καίσιο 42 και τανταλικό λίθιο. H θερμοκρασία του δέρματος είναι περί-

που 34° C, κατά κανόνα υψηλότερη από τη θερμοκρασία που υπάρχει στον 

περιβάλλοντα χώρο και συνεπώς είναι δυνατή η ανίχνευση του ανθρώπινου 

σώματος. 

Καθώς ένα άτομο περνά μπροστά από το πεδίο του αισθητηρίου (Εικόνα 46), 

η υψηλότερη θερμοκρασία του σώματός του δημιουργεί μια μεγαλύτερη φόρ-

τιση στο πυροηλεκτρικό υλικό. Ένα κύκλωμα ενίσχυσης ενισχύει το μικρό 

σήμα που παράγεται από την προστιθέμενη ενέργεια των υπερύθρων και τρο-

φοδοτεί ένα διαφορικό κύκλωμα σύγκρισης. Το κύκλωμα σύγκρισης αναζητά 

μια διαφορά στο σήμα από την αρχική ανάγνωσή του για να προκαλέσει μια 

έξοδο. Ωστόσο, αυτή η απλή λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιείται από 

οποιαδήποτε πηγή ταχέως μεταβαλλόμενης φωτεινότητας ή θερμότητας, ό-

πως είναι η λάμψη από έντονα φώτα ή ανακλάσεις από αντικείμενα κατά τη 

διάρκεια ζέστης, σε ηλιόλουστες ημέρες. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές για να 

μειωθούν αυτές οι ψευδείς ενεργοποιήσεις. Πρώτον, το ανθρώπινο σώμα εκ-

πέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία σε μήκος κύματος από 9 έως 10 μm. Έτσι, ένα 

υπέρυθρο φίλτρο που επιτρέπει τη διέλευση σε μήκη κύματος από τις 8 έως 

14 μm είναι τοποθετημένο μπροστά από το αισθητήριο για τον περιορισμό 

της ευαισθησίας στην υπέρυθρη ενέργεια που εκπέμπεται από τους ανθρώ-

πους. Δεύτερον, ένας φακός Fresnel τοποθετείται μπροστά από το αισθητήριο 

και εκτελεί δύο λειτουργίες: επικεντρώνει την ενέργεια των υπερύθρων ακτι-

νών που εκπέμπονται σε μια ευρύτερη περιοχή πάνω από το αισθητήριο και 
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χωρίζει την περιοχή σε θερμές και ψυχρές ζώνες ευαισθησίας. Καθώς λοιπόν 

ένα άτομο περπατά διασχίζοντας τις ζώνες, το αισθητήριο βλέπει μια μετα-

βαλλόμενη τιμή υπέρυθρης ακτινοβολίας που παράγει ένα διαφορετικό σήμα 

εξόδου από το αισθητήριο που ανιχνεύει την κίνηση. Το κύκλωμα σύγκρισης 

ανταποκρίνεται σε αυτή την αλλαγή σήματος. Θερμά αντικείμενα που δε με-

τακινούνται όπως θερμάστρες και φώτα, δεν παράγουν διακυμάνσεις στην 

εκπομπή υπερύθρων. Το κύκλωμα σύγκρισης αγνοεί αυτές τις σταθερές πηγές 

υπερύθρων ακτινοβολιών. Το αισθητήριο PIR είναι συμβατό με το μικροελε-

γκτή Arduino. [41] 

 

Εικόνα 46 Τρόπος λειτουργίας αισθητηρίου κίνησης 

Τα χαρακτηριστικά του αισθητηρίου συνοψίζονται στα εξής: 

 Έξοδος ενός και μόνο bit από το αισθητήριο (1 ανίχνευση κίνησης, 0 

κατάσταση αδράνειας περιβάλλοντος χώρου)  

 Το μικρό μέγεθος του αισθητηρίου το καθιστά εύκολο στην τοπο-

θέτηση χωρίς να είναι εμφανές 

 Είναι συμβατό με όλους τους μικροελεγκτές της Parallax και το μι-

κροελεγκτή Arduino  

 Λειτουργία σε 3.3Volt ή 5 Volt με ρεύμα μικρότερο των 100μΑ  

4.2.1.3 Φωτοαντίσταση  

Μια φωτοαντίσταση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 47, είναι μια αντίσταση της 

οποίας η τιμή μειώνεται με την αύξηση του φωτός που προσπίπτει στην επι-

φάνεια της. Μια φωτοαντίσταση κατασκευάζεται από υψηλής αντίστασης 

ημιαγωγούς. Όταν πέσει φως στη συσκευή, με αρκετά υψηλή συχνότητα, τότε 

φωτόνια απορροφούνται από τον ημιαγωγό και δεσμευμένα ηλεκτρόνια απο-

κτούν αρκετή ενέργεια, ώστε να αποσπαστούν από τα άτομα που τα δεσμεύ-

ουν. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που δημιουργούνται άγουν ρεύμα και αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστασης. 
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Εικόνα 47 Φωτοαντίσταση 

4.2.2 Συνδεσμολογία του συστήματος μέτρησης 

Στην Εικόνα 48 φαίνεται αναλυτικά η συνδεσμολογία του συστήματος μέ-

τρησης. Το αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας (DHT 11) όπως και της κίνη-

σης (PIR) συνδέονται στα ψηφιακά pin του Arduino 2 και 7 αντίστοιχα. Το 

αισθητήριο φωτισμού (LDR 5mm) συνδέεται στο αναλογικό pin A0. Όλα τα 

αισθητήρια είναι συνδεδεμένα στο pin 5V για να τροφοδοτούνται κατάλληλα 

και στο pin της γείωσης (GND). 

 

Εικόνα 48 Συνδεσμολογία συστήματος μέτρησης 

4.2.3.1 Διαδικτυακή προβολή των μετρήσεων 

Αφού το σύστημα μέτρησης προγραμματιστεί να λαμβάνει τις μετρήσεις των 

αισθητηρίων που έχει συνδεθεί και αφού διασυνδεθεί με τις βιβλιοθήκες web 

server και το δίκτυο μέσω Ethernet, είναι δυνατή η δημιουργία σελίδων πα-

ρουσίασης των μετρήσεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 49. Οι μετρήσεις α-

νανεώνονται αυτόματα σε τακτά διαστήματα καθώς μεταβάλλονται στο χρό-

νο. Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 50-Εικόνα 54) παρατίθενται κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεσμάτων όπως απεικονίζονται στη σε-

λίδα αποτελεσμάτων του server του Arduino. 
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Εικόνα 49. Η σελίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων 

 

Εικόνα 50 Αποτέλεσμα για μέτρια θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, υψηλό φωτισμό και 

καμία κίνηση 

 

Εικόνα 51 Αποτέλεσμα για μέτρια θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, χαμηλό φωτισμό και 

εντοπισμό κίνησης 

 

Εικόνα 52 Αποτέλεσμα για μέτρια θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, υψηλό φωτισμό και 

εντοπισμό κίνησης 
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Εικόνα 53 Αποτέλεσμα για φυσιολογική  θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, χαμηλό φωτισμό 

και καμία κίνηση 

 

Εικόνα 54 Αποτέλεσμα για χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, χαμηλό φωτισμό και 

εντοπισμό κίνησης 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, για να είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα μετρήσεων του server του Arduino, ενεργο-

ποιήθηκε η δυνατότητα Dynamic DNS (DDNS). Επιλέχθηκε δωρεάν πάροχος 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας και έτσι ο server απέκτησε διαδικτυακό όνομα 

πρόσβασης. 

4.3 Το υποσύστημα απομακρυσμένης επιτήρησης 

Για την απομακρυσμένη επιτήρηση θα μπορούσε απλά να χρησιμοποιηθεί η 

ιστοσελίδα που το Arduino δημιουργεί και κάνει προσβάσιμη από το διαδί-

κτυο μέσω του web server που υλοποιεί. Παρόλα αυτά για να δημιουργηθεί 

ένα φιλικό και όμορφο περιβάλλον επιλέχθηκε η λύση της εφαρμογής σε 

σύγχρονη κινητή συσκευή τύπου Android. Στην Εικόνα 55 φαίνεται η κεντρι-

κή οθόνη της εφαρμογής αυτής, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να συνδέε-

ται στο server του Arduino και να συλλέγει τις πληροφορίες μέτρησης που το 

σύστημα παρέχει. Οι μετρήσεις ανανεώνονται ανά 10 δευτερόλεπτα αυτόμα-

τα, ενώ ο χρήστης μπορεί να κάνει την ανανέωση και με χειροκίνητο τρόπο 

με το πλήκτρο ανανέωσης που βρίσκεται πάνω δεξιά (1). Κάθε τιμή αναγρά-

φεται στο ανάλογο πεδίο. Παράλληλα προβλέπεται πλήκτρο που οδηγεί στις 

ρυθμίσεις της εφαρμογής (2). 
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Εικόνα 55 Κεντρική οθόνη εφαρμογής 

   

Εικόνα 56 Μενού ρυθμίσεων και ρύθμιση DDNS 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 56, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, αφού επι-

λέξει την επιλογή ‘Τοποθεσία’ να αλλάξει τη διαδικτυακή διεύθυνση που 

βρίσκεται το σύστημα μέτρησης Arduino. Το παράθυρο που εμφανίζεται εί-

ναι αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 56. Αυτό είναι ιδιαίτερα πρακτικό καθώς 

είναι πολύ πιθανή η μεταβολή του ονόματος του server. Στην επάνω αριστερή 

γωνία της συγκεκριμένης οθόνης βρίσκεται πλήκτρο που μας επιστρέφει στην 

αρχική γωνία καθώς και pop up κείμενο που εμφανίζει ποια είναι η τρέχουσα 

διεύθυνση σύνδεσης. Η τεχνική που εφαρμόζεται για την ανάγνωση των απο-

τελεσμάτων των μετρήσεων του μετρητικού συστήματος είναι αυτή της επε-

ξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας που  

το Arduino δημιουργεί. Έτσι κάθε φορά που η εφαρμογή απεικόνισης ανα-

νεώνει τα στοιχεία που παρουσιάζει διαβάζει την ιστοσελίδα των αποτελε-

σμάτων και αποσπά μόνο τις τιμές που ενδιαφέρουν ώστε να τις παρουσιά-

σεις με κατάλληλο τρόπο στο γραφικό της περιβάλλον.  
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5. Συμπεράσματα  

5.1 Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία ήταν μια μερική προσέγγιση της χρήση ενός δικτύου αι-

σθητηρίων από το χώρο των εφαρμογών ενός έξυπνου και αυτοματοποιημέ-

νου σπιτιού που ως απώτερο σκοπό έχει την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας 

και κατά συνέπεια χρημάτων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων. Το πληροφοριακό σύστημα που δημιουργήθηκε είναι ένα πρότυ-

πο και δημιουργήθηκε σε μικρή κλίμακα, το οποίο όμως δεν περιορίζεται και 

μπορεί εύκολα να επεκταθεί σε διάφορους τομείς και λειτουργικότητες. 

Η χρήση των αισθητηρίων θερμοκρασίας και υγρασίας επέτρεψαν να έχουμε 

μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τιμές και γενικότερα το μέσο όρο θερμο-

κρασίας και υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα μπορούσε με βάση 

αυτές τις μετρήσεις να ενεργοποιείται το καλοριφέρ ή το κλιματιστικό για να 

διατηρήσει κάποια σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι. Επίσης, η υλοποίηση της 

εφαρμογής Android στην περίπτωση που επεκταθεί περισσότερο μπορεί να 

έχει μια πιο ουσιαστική χρήση με την προσθήκη επιπλέον αισθητηρίων καθώς 

και ελέγχου του σπιτιού με δυνατότητα ελέγχου ενεργοποιητών. Η χρήση του 

αισθητηρίου κίνησης επέτρεψε να ανιχνεύσουμε την κίνηση στο χώρο και σε 

συνδυασμό με το αισθητήριο φωτός, ο χρήστης θα μπορούσε να ενεργοποιεί-

ται το φως, όπως επίσης και να εντοπίζει τυχόν κίνηση τις νυχτερινές ώρες 

και να ενημερώνεται με κάποια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής 

Η εργασία αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην πληθώρα των εφαρμογών οι 

οποίες με τη χρήση των αισθητήρων μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώ-

πων πιο εύκολη. Βεβαίως, οι εφαρμογές και οι λειτουργίες δεν περιορίζονται 

μόνο εδώ. Θα ήταν εφικτό με τη χρήση κάποιον ενεργοποιητών και κινητή-

ρων να προγραμματιστεί ο αυτόματος έλεγχος σε περσίδες ή πατζούρια ανά-

λογα αν είναι μέρα ή νύχτα ή αν έχει ήλιο, ο έλεγχος της θέρμανσης, ο έλεγ-

χος της ασφάλειας. 
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Παράρτημα Α – Πηγαίος Κώδικας Ε-

φαρμογής 

A.1 Πηγαίος κώδικας εφαρμογής Arduino 

#include <dht11.h> 

dht11 DHT11; 

#define DHT11PIN 2 

#include <Ethernet.h> 

#include <SPI.h> 

 

int light_sensor = A0; //analogiko pin 0 

int yellow_led = 8; //digital pin 8 

int pirPin = 7; //digital 7 kinhsh 

// assign a MAC address for the ethernet controller. 

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 

// assign an IP address for the controller: 

byte ip[] = {192,168,1,177 }; 

byte gateway[] = {192,168,1,1};  

 byte subnet[] = {255, 255, 255, 0 }; 

  

EthernetServer server(80); 

 

void setup() 

{  

 // start the SPI library:  

 SPI.begin();  

 // start the Ethernet connection and the server:  

 Ethernet.begin(mac, ip);  

 server.begin();  

 Serial.begin(9600); 

  

 Serial.print("server is at "); 

 Serial.println(Ethernet.localIP()); 

 pinMode(yellow_led, OUTPUT); 

 pinMode(pirPin, INPUT); //kinhsh 

  

} 

 

double Fahrenheit(double celsius) 

{ 

 return 1.8 * celsius + 32; 

} 

 

void loop() 

{  

 int pirVal = digitalRead(pirPin); // kinhsh 

 int chk = DHT11.read(DHT11PIN); 

 int light_reading = analogRead(light_sensor); 
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 if (light_reading<600)  

 { 

 digitalWrite(yellow_led, HIGH); //anavw to led 

 }  

 else  

 { 

 digitalWrite(yellow_led,LOW); //svinw to led 

 }  

EthernetClient client = server.available(); 

if (client) {  

 Serial.print("New client "); 

  

 boolean currentLineIsBlank = true;  

 while (client.connected())  

{ 

 if (client.available())  

{  

 char c = client.read(); 

 Serial.write(c);  

 if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {  

 // send a standard http response header 

 client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

 client.println("Content-Type: text/html");  

 client.println("Connection: close"); 

 client.println(); 

 // print the current readings, in HTML format:  

 client.println("<!DOCTYPE HTML>"); //ftiaxnontas tin webpage poy tha 

emfanizei o server mas 

 client.println("<html>"); 

 client.println("<head>"); 

 client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">"); 

//exanagasmos refresh rate 10seconds 

 client.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 

charset=utf-8\">"); //gia na emfanizontai swsta ta ellinika 

 client.println("<link rel=\"stylesheet\" 

href=\"http://code.jquery.com/mobile/1.3.1/jquery.mobile-1.3.1.min.css\" 

/>"); //jqm css 

 client.println("<script src=\"http://code.jquery.com/jquery-

1.9.1.min.js\"></script>"); //jq js 

 client.println("<script 

src=\"http://code.jquery.com/mobile/1.3.1/jquery.mobile-

1.3.1.min.js\"></script>"); //jqm js 

 client.println("</head>"); 

 client.println("<div data-role=\"header\" data-

position=\"inline\"><h1>Zaptses Pappou</h1></div>"); 

 client.println("<div data-role=\"content\">"); 

 client.println("<div class=\"ui-body ui-body-e\">"); 

 client.println("<br/><br/>"); 

  

 //YGRASIA 

 client.println("<h4>"); 

 client.print("1.ΥΓΡΑΣΙΑ (%): "); 

 client.println((float)DHT11.humidity, 2); 

 client.println("<br />"); 

 client.println("<h4>"); 

  

 //THERMOKRASIA SE C 

 client.print("2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC): "); 

 client.println((float)DHT11.temperature, 2); 

 client.println("<br />"); 

 client.println("<h4>"); 

 if ((float)DHT11.temperature>40) 

 { 

 client.println("<h4>Warning!FIRE</h4>"); 
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 client.println("<img 

src=\"http://www.greeceandroid.gr/images/warn.png\">"); 

 delay(1000); 

 } 

 client.println("<h4>");  

 //THERMOKRASIA SE F 

 client.print("3.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oF): "); 

 client.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2); 

 client.println("<br />"); 

 client.println("<h4>"); 

  

 // FOTISMOS 

 client.print("4.ΦΩΤΙΣΜΟΣ <br />"); 

 client.print(" Απόλυτο σκοτάδι στο 0: "); 

 client.println(light_reading); 

 if (light_reading<600)  

 {  

 client.print("<br />Αν φωτισμός< 600 : ανάβει το led</h4>"); 

 }  

 else  

 {  

 client.print("<br />Αν φωτισμός > 600 : σβήνει το led</h4>"); 

 } 

 //KINHSH 

 if(pirVal == LOW) 

 { //was motion detected  

 client.print("<h4>5.Δεν υπάρχει κίνηση στο χώρο</h4>"); 

 } 

 else  

 { 

 client.print("<h4>5.Υπάρχει κίνηση στο χώρο</h4>"); 

 }  

  

 if (light_reading<600)  

 { 

 //client.println("</div></div>"); //gia na einai ektos toy kitrinou 

plaisiou 

 client.println("<center><img 

src=\"http://www.greeceandroid.gr/images/temp.png\"><img 

src=\"http://www.greeceandroid.gr/images/bulb_on.png\"></center>") ;  

 client.println("<div data-role=\"footer\" data-theme=\"b\"><h4>Afrodith 

House</h4></div>"); 

 client.println("</html>"); 

 } 

 else  

 {  

 //client.println("</div></div>"); //gia na einai ektos toy kitrinou 

plaisiou 

 client.println("<center><img 

src=\"http://www.greeceandroid.gr/images/temp.png\"><img 

src=\"http://www.greeceandroid.gr/images/bulb_off.png\"></center>") ;  

 client.println("<div data-role=\"footer\" data-theme=\"b\"><h4>Afrodith 

House</h4></div>"); 

 client.println("</html>"); 

 } 

 break;  

 //delay(2000); 

 }  

 if (c == '\n') { 

 // you're starting a new line  

 currentLineIsBlank = true; 

 }  

 else if (c != '\r') { 

 // you've gotten a character on the current line 
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 currentLineIsBlank = false;  

 }  

 }  

 } 

 // give the web browser time to receive the data 

 delay(1);  

 // close the connection: 

 client.stop(); 

 } 

} 

A.2 Πηγαίος κώδικας εφαρμογής Android 

Στο φάκελο src (εκ του source) περιέ-

χονται τα αρχεία κλάσης της Java όλων 

των Activities, Services, Content Pro-

viders, βοηθητικά αρχεία, κλπ. Ο φάκε-

λος περιέχει το πακέτο ή τα πακέτα της 

εφαρμογής, τα οποία περιέχουν τα αρ-

χεία Java, και αποτελεί τον μοναδικό 

φάκελο στο project, στον οποίο αποθη-

κεύονται τα αρχεία του κώδικα. Ο φά-

κελος res (εκ του resources) περιέχει 

όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου, xml 

layout, κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται 

από τις Activities που βρίσκονται στο 

φάκελο src. Φυσικά δε βρίσκονται όλα 

τα αρχεία πόρων σε έναν φάκελο, αλλά 

είναι χωρισμένα και ταξινομημένα σε 

υποφακέλους ανάλογα με το είδος τους. 

Συνηθισμένοι υποφάκελοι του κύριου 

φακέλου res, είναι ο φάκελος drawable, 

ο οποίος περιέχει τα αρχεία εικόνας 

(.png,.jpg,.gif) που χρησιμοποιεί η ε-

φαρμογή, ο φάκελος layout, ο οποίος 

περιέχει όλα τα αρχεία xml, τα οποία 

ορίζουν τα διάφορα layouts που υπάρ-

χουν στην εφαρμογή, και τέλος ο φάκελος values στον οποίο αποθηκεύονται 

όλοι οι πόροι κειμένου που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.  

1. client 

 ArduinoClient.java 

package org.teiser.arduino.client; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

import org.jsoup.Connection.Method; 

import org.jsoup.Connection.Response; 

import org.jsoup.Jsoup; 

public class ArduinoClient implements IClient { 

/** 

 * Holds the last HTML response returned from the server 
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 */ 

private String html; 

/** 

 * Holds any cookie returned from the remote server. 

 */ 

Map<String, String> cookies; 

public ArduinoClient() { 

 this.cookies = new HashMap<String, String>(); 

} 

@Override 

public String html() { 

 return this.html; 

} 

@Override 

public IClient connect(String url) throws Exception { 

 Response response; 

 response = Jsoup.connect(url) 

 .timeout(20000) 

 .userAgent("arduino-android") 

 .followRedirects(true) 

 .ignoreHttpErrors(true) 

 .method(Method.GET) 

 execute()  

 if (response.statusCode() != 200) { 

  throw new RuntimeException(); 

 } 

 //keep the HTML response 

 this.html = new String(response.bodyAsBytes(), "utf-8"); 

 return this; 

} 

} 

 IClient.java 

package org.teiser.arduino.client; 

public interface IClient { 

 IClient connect(String url) throws Exception; 

 String html(); 

} 

2. Exceptions 

 NoInternetConnectivityException.java 

package org.teiser.arduino.exceptions; 

public class NoInternetConnectivityException extends Exception 

{ 

 public NoInternetConnectivityException() { 

  super("Δεν υπάρχει σύνδεση ιντερνέτ! Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά 

αργότερα!"); 

 } 

 public NoInternetConnectivityException(String detailMessage, Throwa-

ble throwable) { 

  super(detailMessage, throwable); 

 } 

 public NoInternetConnectivityException(String detailMessage) { 

  super(detailMessage); 

 } 

 public NoInternetConnectivityException(Throwable throwable) { 

  super(throwable); 

 } 

} 

3. Model 
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 House.java 

package org.teiser.arduino.exceptions; 

public class NoInternetConnectivityException extends Exception 

{ 

 public NoInternetConnectivityException() { 

  super("Δεν υπάρχει σύνδεση ιντερνέτ! Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά 

αργότερα!"); 

 } 

 public NoInternetConnectivityException(String detailMessage, Throwa-

ble throwable) { 

  super(detailMessage, throwable); 

 } 

 public NoInternetConnectivityException(String detailMessage) { 

  super(detailMessage); 

 } 

public NoInternetConnectivityException(Throwable throwable) { 

  super(throwable); 

 } 

} 

 public House() { 

  super(); 

 } 

public House(String name, String moisture, String temperature,String 

temperatureF, 

   String lighting, String movement) { 

  super(); 

  this.name = name; 

  this.moisture = moisture; 

  this.temperature = temperature; 

  this.temperatureF = temperatureF; 

  this.lighting = lighting; 

  this.movement = movement; 

 } 

 public String getName() { 

  return name; 

 } 

 public void setName(String name) { 

  this.name = name; 

 } 

 public String getMoisture() { 

  return moisture; 

 } 

 public void setMoisture(String moisture) { 

  this.moisture = moisture; 

 } 

 public String getTemperature() { 

  return temperature; 

 } 

 public void setTemperature(String temperature) { 

  this.temperature = temperature; 

 } 

 public String getTemperatureF() { 

  return temperatureF; 

 } 

 public void setTemperatureF(String temperatureF) { 

  this.temperatureF = temperatureF; 

 } 

public String getLighting() { 

  return lighting; 

 } 

 public void setLighting(String lighting) { 

  this.lighting = lighting; 

 } 
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 public String getMovement() { 

  return movement; 

 } 

 public void setMovement(String movement) { 

  this.movement = movement; 

 } 

  

} 

4. Processors 
 ArduinoResponseProcessor.java 

package org.teiser.arduino.processors; 

import java.util.regex.Matcher; 

import java.util.regex.Pattern; 

import org.teiser.arduino.model.House; 

public class ArduinoResponseProcessor implements IProcessor { 

 @Override 

 public House process(String html) { 

  House house = new House(); 

  try { 

   Matcher matcher = Pat-

tern.compile("1.ΥΓΡΑΣΙΑ.*:\\s*(\\d\\d.\\d\\d).*").matcher(html); 

   String moisture = null; 

   while (matcher.find()) { 

    moisture = matcher.group(1); 

   } 

   house.setMoisture(moisture); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

try { 

   Matcher matcher = Pat-

tern.compile("4.ΦΩΤΙΣΜΟΣ.*:\\s*(\\d*).*").matcher(html); 

   String lighting = null; 

   while (matcher.find()) { 

    lighting = matcher.group(1); 

   } 

   house.setLighting(lighting); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   Matcher matcher = Pat-

tern.compile("5.(.*).*</h4>").matcher(html); 

   String movement = null; 

   while (matcher.find()) { 

    movement = matcher.group(1); 

   } 

   house.setMovement(movement); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

   Matcher matcher = Pat-

tern.compile("2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.*:\\s*(\\d\\d.\\d\\d).*").matcher(html); 

   String temperature = null; 

   while (matcher.find()) { 

    temperature = matcher.group(1); 

   } 

   house.setTemperature(temperature); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  try { 

   Matcher matcher = Pat-

tern.compile("3.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.*:\\s*(\\d\\d.\\d\\d).*").matcher(html); 

   String temperaturef = null; 

   while (matcher.find()) { 

    temperaturef = matcher.group(1); 

   } 

   house.setTemperatureF(temperaturef); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  return house; 

 } 

} 

 IProcessor.java 

package org.teiser.arduino.processors; 

import org.teiser.arduino.model.House; 

public interface IProcessor { 

 House process(String html); 

} 

5. generic 

 AbstractTask.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import roboguice.util.RoboAsyncTask; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

public abstract class AbstractTask<ResultT> extends RoboAsync-

Task<ResultT> 

  implements ITask<ResultT> { 

 private final Handler handler; 

 /** 

 * Indicates whether the current task is running or not. 

  */ 

 private boolean isRunning; 

 /** 

  * Holds all registered error handlers 

  */ 

 private final List<IErrorHandler> errorHandlers; 

 /** 

  * Holds all registered progress handlers 

  */ 

 private final List<IProgressMonitor> progressMonitors; 

 /** 

  * Holds all registered result handlers 

  */ 

 private final List<IResultHandler<ResultT>> resultHandlers; 

 /** 

  * Initializes the task 

  */ 

 protected AbstractTask(final Context context) { 

  super(context); 

  this.handler = new Handler(); 

  this.isRunning = false; 

  this.errorHandlers = new ArrayList<IErrorHandler>(); 

  this.resultHandlers = new ArrayList<IResultHandler<ResultT>>(); 

  this.progressMonitors = new ArrayList<IProgressMonitor>(); 

 } 
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 /** 

  * The IParameterCollector that will be used to collect the input 

variables before execution. 

  */ 

 private IParameterCollector parameterCollector; 

 private Bundle parameters; 

 @Override 

 public void registerParameterCollector(IParameterCollector collector) 

{ 

  this.parameterCollector = collector; 

 } 

 protected void onCollectCompleted(Bundle bundle) 

 { 

 } 

  

 @Override 

 public void execute() { 

  if(this.parameterCollector !=null) 

  { 

   this.parameters = this.parameterCollector.collect(); 

this.onCollectCompleted(parameters); 

  } 

  else 

  { 

   this.parameters = new Bundle(); 

   this.onCollectCompleted(this.parameters); 

  } 

  super.execute(); 

 } 

 @Override 

 protected void onException(final Exception e) throws RuntimeException 

{ 

  e.printStackTrace(); 

  this.handler.post(new Runnable() { 

   @Override 

   public void run() { 

    for (final IErrorHandler errorHandler : Abstract-

Task.this.errorHandlers) { 

     errorHandler.handle(e); 

    } 

   } 

  }); 

 } 

 @Override 

 protected void onFinally() throws RuntimeException { 

  isRunning = false; 

  this.handler.post(new Runnable() { 

   @Override 

   public void run() { 

    for (final IProgressMonitor progressMonitor : Abstract-

Task.this.progressMonitors) { 

     progressMonitor.finished(); 

    } 

   } 

  }); 

 } 

 @Override 

 protected void onPreExecute() throws Exception { 

  isRunning = true; 

  this.handler.post(new Runnable() { 

   @Override 

   public void run() { 

    for (final IProgressMonitor progressMonitor : Abstract-

Task.this.progressMonitors) { 
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     progressMonitor.started(); 

    } 

   } 

  }); 

  

} 

 @Override 

 protected void onSuccess(final ResultT result) throws Exception { 

  isRunning = false; 

  this.handler.post(new Runnable() { 

   @Override 

   public void run() { 

    for (final IResultHandler<ResultT> resultHandler : Abstract-

Task.this.resultHandlers) { 

     resultHandler.handle(result); 

    } 

   } 

  }); 

 } 

 @Override 

 public void registerErrorHandler(final IErrorHandler errorHandler) { 

  if (!this.errorHandlers.contains(errorHandler)) { 

   this.errorHandlers.add(errorHandler); 

  } 

 } 

 public void unregisterErrorHandler(IErrorHandler errorHandler) { 

  if (this.errorHandlers.contains(errorHandler)) { 

   this.errorHandlers.remove(errorHandler); 

  } 

 } 

 @Override 

 public void registerProgressMonitor(final IProgressMonitor progress-

Monitor) { 

  if (!this.progressMonitors.contains(progressMonitor)) { 

   this.progressMonitors.add(progressMonitor); 

  } 

 } 

 @Override 

 public void unregisterProgressMonitor(final IProgressMonitor pro-

gressMonitor) { 

  if (this.progressMonitors.contains(progressMonitor)) { 

   this.progressMonitors.remove(progressMonitor); 

  } 

 } 

 @Override 

 public void registerResultHandler( 

   final IResultHandler<ResultT> resultHandler) { 

  if (!this.resultHandlers.contains(resultHandler)) { 

   this.resultHandlers.add(resultHandler); 

  } 

 } 

 @Override 

  

public void unregisterResultHandler(final IResultHandler<ResultT> re-

sultHandler) { 

  if (this.resultHandlers.contains(resultHandler)) { 

   this.resultHandlers.remove(resultHandler); 

  } 

 } 

 @Override 

 public void clearHandlers() { 

  this.errorHandlers.clear(); 

  this.progressMonitors.clear(); 

  this.resultHandlers.clear(); 
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 } 

 public Bundle getParameters() { 

  return parameters; 

 } 

 public void setParameters(Bundle contextData) { 

  this.parameters = contextData; 

 } 

 public boolean isRunning() { 

  return isRunning; 

 } 

} 

 IErrorHandler.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

public interface IErrorHandler { 

 void handle(Exception e); 

} 

 IParameterCollector.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

import android.os.Bundle; 

public interface IParameterCollector { 

 Bundle collect(); 

} 

 IProgressMonitor.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

public interface IProgressMonitor { 

 void finished(); 

 void started(); 

} 

 IResultHandler.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

public interface IResultHandler<ResultT> { 

 void handle(ResultT result);} 

 ITask.java 

package org.teiser.arduino.task.generic; 

public interface ITask<ResultT> { 

 void registerErrorHandler(IErrorHandler errorHandler); 

 void unregisterErrorHandler(IErrorHandler errorHandler); 

 void registerProgressMonitor(IProgressMonitor progressMonitor); 

 void unregisterProgressMonitor(final IProgressMonitor progressMoni-

tor); 

 void registerResultHandler(IResultHandler<ResultT> resultHandler); 

 void unregisterResultHandler(IResultHandler<ResultT> resultHandler); 

 void clearHandlers(); 

 void registerParameterCollector(IParameterCollector collector); 

} 

 LoadHouseMetricsTask.java 

package org.teiser.arduino.task; 

import org.teiser.arduino.client.IClient; 

import org.teiser.arduino.model.House; 

import org.teiser.arduino.processors.IProcessor; 

import org.teiser.arduino.task.generic.AbstractTask; 

import org.teiser.arduino.utility.INetworkUtility; 

import com.google.inject.Inject; 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.preference.PreferenceManager; 

public class LoadHouseMetricsTask extends AbstractTask<House>{ 
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 @Inject 

 private IClient client; 

 @Inject 

 private IProcessor processor; 

 @Inject 

 private INetworkUtility networkUtility; 

 @Inject 

 private SharedPreferences sharedPreferences; 

 public LoadHouseMetricsTask(Context context) { 

  super(context); 

 } 

 @Override 

 public House call() throws Exception { 

  this.networkUtility.checkInternetConnectivity(); 

 this.client.connect(PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(thi

s.context).getString("pr_c1_remote_location", "http://zaptses-

pappou.adultdns.net/")); 

  return this.processor.process(this.client.html()); 

 } 

} 

6. Utility 

 INetworkUtility.java 

package org.teiser.arduino.utility; 

import org.teiser.arduino.exceptions.NoInternetConnectivityException; 

public interface INetworkUtility { 

 void checkInternetConnectivity() throws NoInternetConnectivityExcep-

tion; 

} 

 NetworkUtility.java 

package org.teiser.arduino.utility; 

import javax.inject.Inject; 

import org.teiser.arduino.exceptions.NoInternetConnectivityException; 

import android.net.ConnectivityManager; 

import android.net.NetworkInfo; 

public class NetworkUtility implements INetworkUtility { 

 @Inject 

 private ConnectivityManager connectivityManager; 

 @Override 

 public void checkInternetConnectivity() throws NoInternetConnectivi-

tyException { 

  NetworkInfo wifiNetwork = this.connectivityManager 

    .getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI); 

  if (wifiNetwork != null && wifiNetwork.isConnected()) { 

   return; 

  } 

  NetworkInfo mobileNetwork = this.connectivityManager 

    .getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE); 

  if (mobileNetwork != null && mobileNetwork.isConnected()) { 

   return; 

  } 

  NetworkInfo activeNetwork = this.connectivityManager 

.getActiveNetworkInfo(); 

  if (activeNetwork != null && activeNetwork.isConnected()) { 

   return; 

  } 

  throw new NoInternetConnectivityException(); 

 } 

} 

7. activity 
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 Modules.java 

package org.teiser.arduino; 

import org.teiser.arduino.client.ArduinoClient; 

import org.teiser.arduino.client.IClient; 

import org.teiser.arduino.processors.ArduinoResponseProcessor; 

import org.teiser.arduino.processors.IProcessor; 

import org.teiser.arduino.utility.INetworkUtility; 

import org.teiser.arduino.utility.NetworkUtility; 

import com.google.inject.AbstractModule; 

public class Modules extends AbstractModule { 

 @Override 

 protected void configure() { 

  //Utilities 

  this.bind(INetworkUtility.class).to(NetworkUtility.class); 

  this.bind(IClient.class).to(ArduinoClient.class); 

 this.bind(IProcessor.class).to(ArduinoResponseProcessor.class); 

   

 } 

} 

8. .classpath 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<classpath> 

 <classpathentry kind="src" path="src"/> 

 <classpathentry kind="src" path="gen"/> 

 <classpathentry kind="con" 

path="com.android.ide.eclipse.adt.ANDROID_FRAMEWORK"/> 

 <classpathentry exported="true" kind="con" 

path="com.android.ide.eclipse.adt.LIBRARIES"/> 

 <classpathentry exported="true" kind="con" 

path="com.android.ide.eclipse.adt.DEPENDENCIES"/> 

 <classpathentry combineaccessrules="false" kind="src" 

path="/com.actionbarsherlock"/> 

 <classpathentry combineaccessrules="false" kind="src" 

path="/org.jsoup"/> 

 <classpathentry kind="output" path="bin/classes"/> 

</classpath> 

9. .project 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<projectDescription> 

 <name>org.teiser.arduino</name> 

 <comment></comment> 

 <projects> 

 </projects> 

 <buildSpec> 

  <buildCommand> 

 <name>com.android.ide.eclipse.adt.ResourceManagerBuilder</name> 

   <arguments> 

   </arguments> 

  </buildCommand> 

  <buildCommand> 

   <name>com.android.ide.eclipse.adt.PreCompilerBuilder</name> 

   <arguments> 

   </arguments> 

  </buildCommand> 

  <buildCommand> 

   <name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name> 

   <arguments> 

   </arguments> 

  </buildCommand> 

  <buildCommand> 



Παράρτημα Α – Πηγαίος Κώδικας Εφαρμογής 

72 

   <name>com.android.ide.eclipse.adt.ApkBuilder</name> 

   <arguments> 

   </arguments> 

  </buildCommand> 

</buildSpec> 

 <natures> 

  <nature>com.android.ide.eclipse.adt.AndroidNature</nature> 

  <nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature> 

 </natures> 

</projectDescription> 

10. AndroidManifest.xml 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 package="org.teiser.arduino" 

 android:versionCode="1" 

 android:versionName="1.0" > 

 <uses-sdk 

 android:minSdkVersion="8" 

 android:targetSdkVersion="17" /> 

 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 

/> 

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 <application 

 android:allowBackup="true" 

 android:icon="@drawable/ic_action_home" 

 android:label="@string/ard_home" 

 android:theme="@style/Theme.Arduino" > 

 <activity 

 android:theme="@style/Theme.Arduino" 

 android:name=".view.activity.DashboardActivity" 

 android:icon="@drawable/ic_action_home" 

 android:label="@string/ard_stats_now" 

 android:launchMode="singleTop" 

 android:screenOrientation="portrait" 

 android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

 <intent-filter> 

 <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

 </intent-filter> 

 </activity> 

 <activity 

 android:theme="@style/Theme.Arduino" 

android:name=".view.activity.SettingsActivity" 

 android:label="@string/menu_item_settings" 

 android:launchMode="singleTop" 

 android:screenOrientation="portrait"> 

</activity> 

</application> </manifest> 
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ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΤΣΕΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατανόηση της τεχνολογίας των μικροελεγκτών και 

των εφαρμογών τους στη μέτρηση και τον έλεγχο καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών σε έξυ-

πνες κινητές συσκευές που αποτελούν σήμερα την πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα ανάπτυξης 

εφαρμογών με τη μεγαλύτερη διάχυση. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία είχε ως αντικείμε-

νο την ανάπτυξη σύνθετου συστήματος επιτήρησης ελεγχόμενου χώρου από απόσταση με τη 

συνεργατική δράση υποσυστήματος μικροελεγκτή για τη μέτρηση παραμέτρων του επιτηρού-

μενου χώρου και υποσυστήματος λογισμικού έξυπνης κινητής συσκευής για την εκ του μα-

κρόθεν επιτήρηση. Η πλατφόρμα επιλογής για το σύστημα του μικροελεγκτή ήταν το Arduino 

ενώ η πλατφόρμα υλοποίησης του λογισμικού απομακρυσμένης επιτήρησης ήταν το Android. 

Και οι δύο πλατφόρμες είναι ανοικτές για υλοποίηση εφαρμογών και υπάρχει δυνατότητα 

συνεργασίας τους μέσω του Web καθώς στην πλατφόρμα του Arduino δίνεται η δυνατότητα 

ανάπτυξης server για τη δημοσίευση αποτελεσμάτων των εφαρμογών του. Μελετήθηκαν 

διάφορες δυνατότητες που οι επιλεγμένες πλατφόρμες παρέχουν και υλοποιήθηκε με επιτυ-

χία πιλοτικό σύστημα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εφαρμογής και δίνει δυνατότητα 

απομακρυσμένης επιτήρησης παραμέτρων χώρου μέσω μιας έξυπνης κινητής συσκευής. 

 

 

COLLABORATION BETWEEN SMART MOBILE DEVICE APPLICATIONS AND 

MECHATRONICS SYSTEMS 

THESIS 

CHRISTOS ZAPTSES & MARIA PAPPOU 

Subject of this work was to understand the technology of microcontrollers and the devel-

opment of applications for measurements and control, as well as the development of smart 

mobile device applications that represent one of the most successful platforms for applica-

tion development. Specifically, this work targeted the development of a remote surveil-

lance system of a controlled environment, applying the cooperative action of a microcon-

troller system for measuring the required parameters of the environment and a smart mo-

bile device application for remote surveillance. The platform of choice for the microcon-

troller subsystem was Arduino, whereas Android was selected as the platform for the de-

velopment of the mobile device application. Both platforms are open for the development 

of any application and there is a simple connection between them through the Web as Ar-

duino is capable of deploying a web server. Several design and implementation possibili-

ties that these platforms offer has been studied and a prototype system has been success-

fully implemented that is able to fulfil the requirements and provides remote surveillance 

of a controlled environment through a smart mobile device. 
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