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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο/Ηκάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………,
του

……………………………………………,

με

αριθμό

μητρώου

…………………….. φοιτητής/τρια του Τμήματος Μηχανικών H/Υ Συστημάτων Τ.Ε.
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. πριν αναλάβω την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μου,
δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω:
«Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του
συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και
πρωτότυπο περιεχόμενο.
Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται αυτούσιο
ή μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια πράξη
αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα πνευματικά
δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας
της Π.Ε., ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτής
της πράξης.
Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα σε περίπτωση που το Ίδρυμα
του έχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος με νέα απόφασης της, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση της Π.Ε. με άλλο θέμα και
διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε. πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την ημερομηνία
ανάθεσης της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παρ.
5 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού.»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η

παρούσα

πτυχιακή

εργασία

είναι

καρπός

σημαντικής

προσωπικής

προσπάθειας πάνω σε ένα τεχνολογικό θέμα που από την αρχή μου φάνηκε πολύ
ενδιαφέρον και ελκυστικό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές οι οποίοι βοήθησαν σε
όλα τα επίπεδα, από την πρόταση του θέματος έως την τελική μορφή της εργασίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η πτυχιακή
εργασία σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση bluetooth, OBD2-ELM327, arduino και
εφαρμογές για κινητά και tablets, ώστε να μπορούν να ελέγχονται κάποιες, βασικές
ή λιγότερο βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου του αυτοκινήτου απομακρυσμένα,
ακόμα και από τον ίδιο τον οδηγό. Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών έχει αμέτρητες εφαρμογές στην καθημερινότητα,
μειώνοντας τον βαθμό δυσκολίας σε ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες που
κάποτε μπορούσαν να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ABSTRACT

The present text is the theoretical framework in which the bluetooth, OBD2ELM327, arduino and mobile and tablet applications are developed to help them
control some basic or less basic functions of the car's brain remotely, even from the
driver himself. Rapid evolution in the field of information technology and
telecommunications has countless applications in everyday life, reducing the
degree of difficulty in more and more activities that could ever be made exclusively
by skilled professionals.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγκέφαλοι αυτοκινήτων, Bluetooth, OBD2-ELM327, Arduino,
εφαρμογές
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο της πτυχιακής
εργασίας και γίνεται μια ιστορική αναδρομή γύρω από τις μεθόδους
που έχουν παρουσιαστεί σε αυτήν την περιοχή.

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας πτυχ ιακής εργασίας είναι η χρήση της
τεχνολογίας Bluetooth, μαζί με την ανάπτυξη εφαρμογών για arduino
και android, για τον έλεγχο των εγκεφάλων των αυτοκινήτων.

1.2 Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτοι εγκέφαλοι για το αυτοκίνητο σχεδιάστηκαν για να
ελέγχουν τις λειτουργίες του κινητήρα, όπως είναι παραδείγματος
χάριν ο έλεγχος του μείγματος καυσίμου αέρα, της έναυσης, τον
έλεγχο της κυκλοφορίας των καυσαερίων κλπ. Σήμερα δίνεται η
δυνατότητα για έλεγχο και άλλων συστημάτων, όπως είναι η
διαχείριση του κινητήρα, των ηλεκτρονικών ταχυτήτων και
αντιολισθητικών φρένων, το σύστημα απορρόφησης κραδασμών,
έλεγχος σε φώτα, υαλοκαθαριστήρες και αντιστάσεις. Εισάγονται,
λοιπόν, πληροφορίες στο σύστημα του υπολογιστή και μετατρέπονται
σε σήματα μέσω αισθητήρων. .
Έτσι, οι μηχανικές πληροφορίες περιβάλλοντος μετα τρέπονται
πλέον σε ηλεκτρικά σήματα. Ακολουθεί επεξεργασία των
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φυσιολογικών συνθηκών και παρουσίαση των δεδομένων. Η
λειτουργία του εγκεφάλου γίνεται σε τέσσερα στάδια:
•

Είσοδος: Ο αισθητήρας του αυτοκινήτου αποστέλλει ένα σήμα

τάσης. Πρόκειται είτε για α ισθητήρα είτε για κάποιον διακόπτη, τύπου
Button που χειρίζεται και ενεργοποιεί ο οδηγός και ο ειδικευόμενος
τεχνικός
•

Επεξεργασία: Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τα δεδομένα που

υπάρχουν στα αρχεία του και έχουν τοποθετηθεί από τον
κατασκευαστή.
•

Καταχώρηση: Τα δεδομένα βρίσκονται σε μορφή ηλεκτρονικής

μνήμης.
•

Έξοδος: Μετά την επεξεργασία των σημάτων εισόδου και τον

έλεγχό τους, εξάγονται τα επιμέρους αποτελέσματα και ελέγχονται τα
διάφορα εξαρτήματα που επηρεάζουν τον κινητήρα.
Στην παρούσα εργασία, μελετώ νται οι τρόποι ελέγχου του εγκεφάλου
του αυτοκινήτου μέσα από επιμέρους λογισμικά όπως είναι το
android, το arduino και το Bluetooth.

2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σήμερα οι οδηγοί αυτοκινήτων περιμένουν όλο και περισσότερα
αξεσουάρ που διατίθενται στ α αυτοκίνητά τους, αλλά τα διαθέσιμα
αξεσουάρ χρειάζονται χειρισμό από τον οδηγό με το χέρι και δεν
Αλεξόπουλος Βασίλειος
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διαχειρίζονται σωστά το έξυπνο σύστημα. Η ιδέα του έξυπνου
αυτοκινήτου είχε εισαχθεί στο χρήστη και πολλά αξεσουάρ είναι
διαθέσιμα στην αγορά για την εγκατά σταση στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά
τα εξαρτήματα είναι σε θέση να ελέγχουν από το χρήστη με το χέρι
χρησιμοποιώντας διαφορετικό και αυτόνομο ελεγκτή. Εκτός αυτού, ο
ίδιος ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τεχνολογία RF που δεν υπάρχει σε
κινητές συσκευές. Υπάρχουν ορισμ ένοι ελεγκτές που χρησιμοποιούν
συσκευές Bluetooth ως ελεγκτή για έξυπνο έλεγχο αυτοκινήτου, αλλά
ο ελεγκτής εξακολουθεί να είναι ένας αυτόνομος ελεγκτής ο οποίος
καθορίζεται μόνο για τον έλεγχο ορισμένων εξαρτημάτων.
Εκτός αυτού, οι ελεγκτές που είναι δι αθέσιμοι στην αγορά είναι
σταθεροί, δηλαδή σχεδιασμός κυκλώματος για κάποιο σκοπό. Εάν ο
χρήστης θέλει να προσθέσει κάποια συσκευή στο αυτοκίνητό του, ο
χρήστης σίγουρα χρειάζεται επιπλέον ελεγκτή. Αυτό οφείλεται στη
δυσκολία

τροποποίησης

ελεγκτή.

Καθώς

το

του
δίκτυο

υφιστάμενου
του

σ κληρού

GlobalSystem

ενσύρματου
for

Mobile

Communications (GSM) αρχίζει να είναι δημοφιλές, σχεδόν όλοι έχου ν
ένα τηλέφωνο χειρός. Με την διαθέσιμη τεχνολογία, σχεδόν όλα τα
τηλέφωνα χειρός είναι ενσωματωμένα σε πλατφόρμα Java κ αι μονάδα
Bluetooth. Ως εκ τούτου, η καινοτομία έρχεται με μια ιδέα που ελέγχει
και διαχειρίζεται όλα τα αξεσουάρ και το περιβάλλον μέσα στο
αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, το οποίο είναι εύκολο να τροποποιηθεί και
να υιοθετηθεί σε νέες συσκευές. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε το
πρόγραμμα java το οποίο λειτουργεί σε περισσότερες από τις κινητές
συσκευές με πλατφόρμα java και με δυνατότητα Bluetooth.
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Αυτό το σύστημα θα μπορεί να ελέγχει από απόσταση ορισμένες
λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φώτων, σύρσιμο
ή

σύζευξη

του

παραθύρου

τροφοδοσίας

και

ενεργοποίηση

ή

απενεργοποίηση του ανεμιστήρα κλιματισμού.
Επιπλέον, αυτό το σύστημα θα είναι επίσης εξοπλισμένο με
αισθητήρα θερμοκρασίας, απορροφητήρα αέρα και μικροελεγκτή, ώστε
να είναι αυτοματοποιημένος. Εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από μια
κατώτατη

θερμοκρασία,

ο

μικροελεγκτής

θα

ενεργοποιήσει

τον

απορροφητήρα αέρα για να απορροφήσει τον ζεσ τό αέρα από το
αυτοκίνητο στο εξωτερικό και να διατηρήσει μια άνετη θερμοκρασία
μέσα στο αυτοκίνητο όλη την ώρα. Αυτό το σύστημα είναι ένα
συμπλήρωμα της ιδέας των έξυπνων αυτοκινήτων, όπου το έξυπνο
αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο με κάποια λειτουργικότητ α τεχνητής
νοημοσύνης (AI). Ως επισκόπηση, ένα χειροκίνητο τηλέφωνο με
δυνατότητα Bluetooth θα είναι ο ελεγκτής του συστήματος, αφού το
τηλέφωνο χειρός είχε εγκαταστήσει τα προγράμματα Java. Το κινητό
τηλέφωνο είναι ο πομπός όπου στέλνει την εντολή ελέγχου στη μονάδα
Bluetooth που βρίσκεται στον μικροελεγκτή. Ο μικροελεγκτής που
βρίσκεται στο αυτοκίνητο είναι ο εγκέφαλος του συστήματος και
συνδέεται με τον απορροφητήρα αέρα, τον αισθητήρα θερμοκρασίας
και το παράθυρο ισχύος. Το Bluetooth είναι το μέσο επικο ινωνίας του
συστήματος μεταξύ του μικροελεγκτή και του κινητού τηλεφώνου.
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2.1 Η έννοια του έξυπνου αυτοκινήτου
Ένα έξυπνο αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο με λειτουργικότητα
τεχνητής νοημοσύνης (ή "AI"). Καθώς η τεχνολογία αυτοματισμού έχει
προχωρήσει,

ειδικά

ολοκληρωμένου

τις

δεκαετίες

κυκλώματος,

μετά

έχουν

την

εφεύρεση

του

ολοένα

και

προστεθεί

περισσότερες λειτουργίες στα αυτοκίνητα, ανακουφίζοντας από τον
οδηγό μεγάλο μέρος της εγκάρσιας λήψης αποφάσεων από στιγμή σε
στιγμή που μπορεί να θεωρηθεί ότι οδ ήγησε σε οδήγηση κουραστική.
Για να επιτύχουμε όλες αυτές τις λειτουργίες που προτάθηκαν
στην έννοια των έξυπνων αυτοκινήτων, πρέπει να συμπεριληφθούν στο
ευφυές αυτοκίνητο ορισμένες κοινές τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες
έπρεπε να συμπεριληφθούν για να επιτρέψουν στο αυτοκίνητο να κάνει
κάποια

επικοινωνία

περιελάμβαναν

την

και

υπολογισμό.

ασύρματη

Αυτές

επικοινωνία

και

οι

τεχνολογίες

την

τεχνολογία

υπολογισμού. Οι διάφορες ασύρματες τεχνολογίες προτάθηκαν για την
έννοια των έξυπνων αυτοκινήτων, υπάρχουν επικοινωνίες μεγάλης
εμβέλειας (W imax, GSM και 3G) και τεχνολογίες επικοινωνιών μικρής
εμβέλειας, οι οποίες είναι Bluetooth και μπορούν να επεκταθούν με τη
χρήση δικτύων Mobileadhoc ή δικτύου Mesh.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών οχημάτ ων
οδήγησαν σε μια κίνηση προς λιγότερους, πιο ικανούς επεξεργαστές
υπολογιστών σε ένα όχημα. Ένα τυπικό όχημα στις αρχές της
δεκαετίας

του

2000

θα

είχε

μεταξύ

20

και

100

μεμονωμένων

δικτυωμένων μικροελεγκτών / προγραμματιζόμενων μονάδων λογικού
ελεγκτή με λειτουργικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο. Η τρέχουσα
Αλεξόπουλος Βασίλειος
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τάση

είναι

προς

λιγότερες,

πιο

δαπανηρές

μονάδες

μικροεπεξεργαστών με διαχείριση μνήμης υλικού και λειτουργικά
συστήματα πραγματικού χρόνου.
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3

ARDUINO

Το Arduino είναι μια εταιρεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα και
εταιρεία λογισμικού, έργου και κοινότητας χρηστών που σχεδιάζει και
κατασκευάζει μικροελεγκτές και μικροελεγκτές ενιαίας κάρτας για τη ν
κατασκευή ψηφιακών συσκευών και διαδραστικών αντικειμένων που
μπορούν να ανιχνεύσουν και να ελέγξουν αντικείμενα στο φυσικό και
ψηφιακό κόσμο. Τα προϊόντα του έργου διανέμονται ως υλικό και
λογισμικό ανοικτού κώδικα, τα οποία έχουν άδεια χρήσης κάτω από
την GNU Lesser General PublicLicense (LGPL) ή τη Γενική Άδεια
Δημόσιας Χρήσης του GNU (GPL), επιτρέπον τας την κατασκευή
πλακετών Arduino και τη διανομή λογισμικού από οποιονδήποτε . Οι
πίνακες Arduino διατίθενται στο εμπόριο σε προ -συναρμολογημένη
μορφή ή ως κιβώτια (DIY).
Οι

πίνακες

Arduino

χρησιμοποιούν

μια

ποικιλία

μικροεπεξεργαστών και ελεγκτών. Οι πίν ακες είναι εξοπλισμένοι με σετ
ψηφιακών και αναλογικών εισόδων / εξόδων (I / O) καρφίτσες που
μπορούν να συνδεθούν με διάφορες πλακέτες επέκτασης ή πίνακες
Breadboards και άλλα κυκλώματα. Οι πίνακες διαθέτουν σειριακές
διεπαφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανο μένου του Universal Seria l
Bus (USB) σε ορισμένα μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης
για τη φόρτωση προγραμμάτων από προσωπικούς υπολογιστές. Οι
μικροελεγκτές

προγραμματίζονται

συνήθως

χρησιμοποιώντας

μια

διάλεκτο χαρακτηριστικών από τις γλώσσες προγραμματισμού C και
C++.

Εκτός

από

Αλεξόπουλος Βασίλειος
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μεταγλωττιστή,

το

έργο

Arduino

παρέχει

ένα

ολοκληρωμένο

περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) βασισμένο στο πρόγραμμα επεξεργασίας
γλώσσας.
Το πρόγραμμα Arduino ξεκίνησε το 2003 ως πρόγραμμα για
φοιτητές στο Ινστιτούτο Σχεδίασης της Αλληλεπίδρασης Ivrea στην
Ivrea της Ιταλίας με σκοπό να προσφέρει έναν χαμηλού κόστους και
εύκολο

τρόπο

για

τους

αρχάριους

και

τους

επαγγελματίες

να

δημιουργούν συσκευές που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους
χρησιμοποιώντας αισθητήρες και ενεργοποιητές. Κοινά παραδείγματα
τέτοιων

συσκευών

που

προορίζονται

για

αρχάριους

χομπίστες

περιλαμβάνουν απλά ρομπότ, θερμοστάτες και ανιχνευτές κίνησης.
Οι

περισσότεροι

πίνακες

Arduino

αποτελούνται

από

μικροελεγκτή AVR Atmel 8-bit (ATmega8, ATmega168, ATmega328,
ATmega1280, ATmega2560) με ποικίλες ποσότητες μνήμης flash,
ακίδων και χαρακτηριστικών . Το 32 -bit ArduinoDue, βασισμένο στο
Atmel SAM3X8E, εισήχθη το 2012. Οι πίνακες χρησιμοποιούν ακίδες
μονής ή διπλής γραμμής ή κεφαλίδες π ου διευκολύνουν συνδέσεις για
προγραμματισμό και ενσωμάτωση σε άλλα κυκλώματα. Αυτά μπορεί να
συνδεθούν

με

πρόσθετα

στοιχεία

που

ονομάζονται

ασπίδες.

Πολλαπλές

και

ενδεχομένως στοιβαγμένες ασπίδες μπορούν να

απευθύνονται ξεχωριστά μέσω σειριακού διαύλου I² C. Οι περισσότεροι
πίνακες

περιλαμβάνουν έναν γραμμικό

ρυθμιστή

5

V

και

ένα ν

ταλαντωτή κρυστάλλου 16 MHz ή έναν κεραμικό αντηχείο. Ορισμένα
σχέδια, όπως το LilyPad, λειτουργούν στα 8 MHz και διατίθενται με τον

Αλεξόπουλος Βασίλειος
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ρυθμιστή τάσης επί του σκάφους λόγω ειδικών πε ριορισμών του
παράγοντα μορφοποίησης.
Οι μικροελεγκτέςArduino προγραμματίζονται εκ των προτέρων με
έναν

φορτωτή

εκκίνησης

που

απλοποιεί

τη

μεταφόρτωση

προγραμμάτων στη μνήμη flash on -chip. Ο προεπιλεγμένος bootloader
του Arduino UNO είναι το bootloader το υ optiboot. Οι πίνακες
φορτώνονται με κωδικό προγράμματος μέσω σειριακής σύνδεσης σε
άλλον υπολογιστή. Μερικοί σειριακοί πίνακες Arduino περιέχουν ένα
κύκλωμα

μετατόπισης

επιπέδων

RS -232

και

στάθμης
σημάτων

για

μετατροπή

στάθμης

μεταξύ

λογικού

λογικών

τραν ζίστορ-

τρανζίστορ (TTL). Οι πίνακες Arduino προγραμματίζονται μέσω του
Universal Serial Bus (USB), που υλοποιείται με τη χρήση τσιπ
προσαρμογέα USB -serial όπως το FTDI FT232. Μερικοί πίνακες, όπως
οι πλακέτες μοντέλου Uno, αντικαθιστούν το τσιπ FTDI με ξεχ ωριστό
τσιπ AVR που περιέχει υλικολογισμικό USB -to-serial, το οποίο είναι
επαναπρογραμματιζόμενο μέσω της κεφαλίδας του ICSP. Άλλες
παραλλαγές, όπως το Arduino Mini και το ανεπίσημο Boarduino,
χρησιμοποιούν αποσπώμενο πίνακα προσαρμογέα USB ή σειριακού
τύπου, καλώδιο Bluetooth ή άλλες μεθόδους. Όταν χρησιμοποιείται με
τα παραδοσιακά εργαλεία μικροελεγκτών, αντί του IDE του Arduino,
γίνεται ο τυπικός προγραμματισμός στο σύστημα προγραμματισμού
AVR (ISP).

Αλεξόπουλος Βασίλειος
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Σχήμα 1: Arduino Uno SMDR3

Σχήμα 2: Arduino Diecimila

Σχήμα 3: Arduino Leonardo

Αλεξόπουλος Βασίλειος

20

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων

Σχήμα 4: Arduino RS232

Σχήμα 5: Arduino Pro

Σχήμα 6: Arduino Duemilanove
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Σχήμα 7: Arduino Mega

Σχήμα 8: Arduino Uno R2

Οι

κάρτες

συμβατές

με

Arduino

χρησιμοποιούν

πλακέτες

επέκτασης τυπωμένων κυκλωμάτων που ονομάζονται ασπίδες, οι
οποίες συνδέονται με τις κανονικά παρεχόμενες κεφαλές πείρων
Arduino. Οι θήκες μπορούν να παρέχουν χειριστήρια κινητήρα για
εκτύπωση 3D και άλλες εφαρμογές, Global Positioning System (GPS),
Ethernet, LCD, ή αλίευση (προτυποποίηση).
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Σχήμα 9: Πολλαπλές στοιβαγμένες ασπίδες. Συγκολλητικό πλέγμα στην άνω θωράκιση.

Σχήμα 10: Dragino Lora Shield. Αποστολή δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις με χαμηλές
ταχύτητες.

Σχήμα 11: Προστατευτική θωράκιση με βιδωτό άκρο σε σχήμα πτέρυγας.

Αλεξόπουλος Βασίλειος
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Σχήμα 12: Προστατευτικό μοτέρ Adafruit με βιδωτούς ακροδέκτες για σύνδεση με κινητήρες.

Σχήμα 13: Adafruit Shield Datalogging με υποδοχή κάρτας SD(securedigital), και τσιπ
ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC).

3.1 Λογισμικό Arduino
Ένα πρόγραμμα για το υλικό Arduino μπορεί να γραφτεί σε
οποιαδήποτε

γλώσσα

προγραμματισμού

με

μεταγλωττιστές

που

παράγουν κώδικα δυαδικής μηχανής για τον επεξεργαστή προο ρισμού.
Το Atmel παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης για τους μικροελεγκτές
AVR 8 bit και 32 bit ARM Cortex -M: AVR Studio (παλαιότερο) και
AtmelStudio (νεώτερο)
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3.2 IDE
Το ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης του Arduino (IDE) είναι
μια εφαρμογή μεταξύ των πλατφορμών (για W indows, macOS, Linux)
που είναι γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Προέρχεται
από

το

IDE

για

τις

γλώσσες

επεξεργασίας

και

καλωδίωσης.

Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα με δυνατότητες
όπως

αποκοπή

και

επικόλληση

κειμένου,

αναζήτηση

και

αντικατάσταση κειμένου, αυτόματη εσοχή, αντιστοίχιση βραχίονα και
επισήμανση σύνταξης και παρέχει απλούς μηχανισμούς με ένα κλικ για
να μεταγλωττίσει και να μεταφορτώσει προγράμματα σε ένα διοικητικό
συμβούλιο Arduino. Περιέχει επίσης μια περιοχή μηνυμάτων, μια
κονσόλα κειμένου, μια γραμμή εργαλείων με κουμπιά για κοινές
λειτουργίες και μια ιεραρχία μενού λειτουργιών.
Ο πηγαίος κώδικας για τον IDE απελευθερ ώνεται υπό την GNU
General PublicLicense, έκδοση 2. Το IDE του Arduino υποστηρίζει τις
γλώσσες C και C ++ χρησιμοποιώντας ειδικούς κανόνες για τη δομή
του κώδικα. Το Arduino IDE παρέχει μια βιβλιοθήκη λογισμικού από το
έργο καλωδίωσης, το οποίο παρέχει πολ λές κοινές διαδικασίες εισόδου
και εξόδου. Ο κώδικας που έχει γραφτεί από τον χρήστη απαιτεί μόνο
δύο βασικές λειτουργίες, για την εκκίνηση του σκίτσου και του κύριου
βρόχου του προγράμματος, οι οποίες συντάσσονται και συνδέονται με
κύριο πρόγραμμα του προ γράμματος σε ένα εκτελέσιμο κυκλικό
εκτελεστικό πρόγραμμα με την εργαλειοθήκη GNU. Το IDE του Arduino
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα avrdude για να μετατρέψει τον εκτελέσιμο
κώδικα

σε

αρχείο

Αλεξόπουλος Βασίλειος
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φορτώνεται στον πίνακα Arduin o από πρόγραμμα φορτωτή στο υλικό
λογισμικό του πίνακα. Ένα πρόγραμμα γραμμένο με το IDE του Arduino
ονομάζεται

σκίτσο.

Τα

σκίτσα

αποθηκεύονται

στον

υπολογιστή

ανάπτυξης ως αρχεία κειμένου με την επέκταση αρχείου .ino . Το
λογισμικό Arduino (IDE) pro-1.0 αποθηκεύει σκίτσα με την επέκταση
.pde. Ένα ελάχιστο πρόγραμμα Arduino C / C ++ αποτελείται μόνο από
δύο λειτουργίες:


setup (): Αυτή η λειτουργία καλείται μία φορά όταν ένα σκίτσο
αρχίζει

μετά

την

ενεργοποίηση

ή

την

επαναφορά.

Χρησιμοποιείται για την αρχικο ποίηση των μεταβλητών, των
τρόπων

εισαγωγής

και

εξόδου

των

ακίδων

και

άλλων

βιβλιοθηκών που απαιτούνται στο σκίτσο.


loop (): Μετά την έξοδο (άκρο) της λειτουργίας setup (), η
λειτουργία

βρόχου

πρόγραμμα.

Ελέγχει

()

εκτελείται
την

πλ ακέτα

επανειλημμένα
μέχρι

να

στο

σβήσει

κύριο
ή

να

επαναφέρει την πλακέτα

Οι περισσότεροι πίνακες Arduino περιέχουν μια δίοδο εκπομπής
φωτός (LED) και μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος που συνδέεται
μεταξύ του ακροδέκτη 13 και της γείωσης, το οποίο είναι ένα βολικό
χαρακτηριστικό για πολλές δοκιμές και λειτουργίες του προγράμματος.
Ένα τυπικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από τους αρχάριους είναι
να αναβοσβήνει επανειλημμένα το ενσωματωμένο LED στο σκάφος
Arduino. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις λειτουργίες pinMode (),
digitalW rite () και καθυστέρηση (), που παρέχονται από τις εσωτερικές
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βιβλιοθήκες που περιλαμβάνονται στο περιβάλλον IDE. Αυτό το
πρόγραμμα φορτώνεται συνήθως από τον κατασκευαστή σε νέο πίνακα
Arduino.
Το Arduino έλαβε τιμητική αναφορά στην κατηγορία Ψηφιακές
Κοινότητες
σύστημα

στο

PrixArsElectronica

διάγνωσης

αναφέρεται

στην

(OBD)

του

είναι

ικανότητα

ένας

2006.

Το

όρος

αυτοδιάγνωσης

και

ενσωματωμένο

αυτοκινήτου

που

αναφοράς

ενός

οχήματος. Τα συστήματα OBD δίνουν στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή
στον τεχνικό επισκευής πρόσβαση στην κατάσταση των διαφόρων
υποσυστημάτων

του

οχήματος.

Ο

αριθμός

των

διαγνωστικών

πληροφοριών που διατίθενται μέσω του OBD ποικίλλει ευρέως από την
εισαγωγή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980 των ηλεκτρονικών
υπολογιστών οχημάτων.
Οι πρώιμες εκδόσεις του συστήματος OBD απλώς θα ανάβουν
ένα φως ενδεικτικής λυχνίας ή ένα "λαμπερό φως" εάν εντοπιστεί
κάποιο πρόβλημα αλλά δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με τη
φύση

του

προβλήματος.

Οι

σύγχρονες

ενσωματώσεις

OBD

χρησιμοποιούν μια τυποποιημ ένη θύρα ψηφιακών επικοινωνιών για
την

παροχή

δεδομένων

σε

πραγματικό

χρόνο,

πέραν

μιας

τυποποιημένης σειράς διαγνωστικών κωδικών βλαβών ή κωδικών
DTC, οι οποίοι επιτρέπουν την ταχεία αναγνώριση και αποκατάσταση
δυσλειτουργιών στο όχημα.
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3.3 Εφαρμογές OBD
Διατίθενται διάφορα εργαλεία που συνδέονται στην υποδοχή
OBD για πρόσβαση στις λειτουργίες OBD. Αυτά κυμαίνονται από απλά
εργαλεία γενικού επιπέδου καταναλωτών έως εξαιρετικά εξελιγμένα
εργαλεία αντιπροσωπείας OEM σε τηλεματικές συσκευές οχημάτων.
Χειροκί νητα εργαλεία σάρωσης
Προσφέρεται μια σειρά από ανθεκτικά εργαλεία σάρωσης χειρός.Τα
απλά

εργαλεία

ανάγνωσης

/

επαναφοράς

κωδικών

βλαβών

απευθύνονται κυρίως στο επίπεδο των καταναλωτών.
Τα

επαγγελματικά

εργαλεία

σάρωσης

χειρός

μπορούν

να

διαθέτουν πιο προη γμένες λειτουργίες:
•

Πρόσβαση σε πιο προηγμένες διαγνωστικές συσκευές.

•

Ορισμός παραμέτρων ECU του κατασκευαστή ή του οχήματος.

•

Πρόσβαση

και

έλεγχος

άλλων

μονάδων

ελέγχου,

όπως

αερόσακοι ή ABS.
•

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ή γραφική παράσταση τω ν

παραμέτρων του κινητήρα για τη διευκόλυνση της διάγνωσης ή του
συντονισμού.
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3.4 Εργαλεία και ανάλυση που βασίζονται σε κινητές
συσκευές
Οι εφαρμογές κινητής συσκευής επιτρέπουν σε κινητές συσκευές
όπως κινητά τηλέφωνα και tablet να προβάλλουν και να χειρίζονται τα
δεδομένα OBD-II που είναι προσβάσιμα μέσω καλωδίων προσαρμογέα
USB, προσαρμογείς bluetooth ή W iFi συνδεδεμένα στην υποδοχή OBD
II του αυτοκινήτου. Ορισμένες νέες συσκευές επιτρέπουν στη θύρα
OBD του οχήματος να μεταφέρει δεδομένα απευθείας στο Internet
μέσω κυψελοειδούς σύνδεσης.

3.5 Εργαλεία σάρωσης με βάση το PC και πλατφόρμες
ανάλυσης.
Η Τυπική απλή διαγνωστική διασύνδεση USB KK L χωρίς λογική
πρωτοκόλλου για ρύθμιση της στάθ μης σήματος είναι έ να εργαλείο
ανάλυσης OBD που βασίζεται σε υπολογιστή και μετατρέπει τα σήματα
OBD II σε σειριακά δεδομένα (USB ή σειριακή θύρα) σε υπολογιστές .
Το λογισμικό στη συνέχεια αποκωδικοποιεί τα λη φθέντα δεδομένα σε
οπτική

απεικόνιση.

Πολλές δημοφιλείς διεπαφές βασίζονται

στα

ενσωματωμένα ελεγκτικά συστήματα ELM ή STN11x0 [27] OBD, τα
οποία διαβάζουν και τα πέντε πρωτόκολλα γενικού τύπου OBD -II.
Ορισμένοι προσαρμογείς χρησιμοποιούν τώρα το J2534 API που τους
επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρωτόκολλα OBD -II τόσο για
αυτοκίνητα όσο και για φορτηγά. Εκτός από τις λειτουργίες ενός

Αλεξόπουλος Βασίλειος

29

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων

φορητού

εργαλείου

σάρωσης,

τα

εργαλεία

που

βασίζονται

σε

υπολογιστή γενικά προσφέρουν:

Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης γι α καταγραφή δεδομένων
και άλλες λειτουργίες
Υψηλότερη οθόνη ανάλυσης από τα φορητά εργαλεία
Η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών προγραμμάτων λογισμικού
που προσθέτουν ευελιξία
Ο βαθμός στον οποίο ένα εργαλείο υπολογιστή μπορεί να
αποκτήσει

πρόσβαση

σε

διαγ νωστικές

συσκευές

ECU

για

κατασκευαστές ή ειδικά για οχήματα ποικίλλει μεταξύ προϊόντων
λογισμικού, όπως συμβαίνει μεταξύ φορητών σαρωτών.

3.6 Καταγραφείς δεδομένων TEXA OBD log
Μικρός καταγραφέας δεδομένων με δυνατότητα ανάγνωσης των
δεδομένων αργότερα σε υπολογιστή μέσω USB.
Οι καταγραφείς δεδομένων είναι σχεδιασμένοι για να συλλαμβάνουν τα
δεδομένα του οχήματος ενώ το όχημα είναι σε κανονική λειτουργία, για
ανάλυση αργότερα.Οι χρήσεις καταγραφής δεδομένων περιλαμβάνουν:

•

Παρακολούθηση

κινητήρα

και

οχ ήματος

υπό

κανονική

λειτουργία, με σκοπό τη διάγνωση ή τον συντονισμό. Ορισμένες
εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων προσφέρουν μειωμένα ασφάλιστρα
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εάν εγκαθίστανται συσκευές καταγραφής δεδομένων OBD -II [28] ή
κάμερες - και εάν η συμπεριφορά του οδηγού πληροί τις απαιτήσεις.
Αυτή είναι μια μορφή επιλογής του ασφαλιστικού κινδύνου
•

Παρακολούθηση της συμπεριφοράς του οδηγού από φορείς

εκμετάλλευσης οχημάτων στόλου. Η ανάλυση των δεδομένων μαύρου
κουτιού του οχήματος μπορεί να πραγματοποιείται σε περιοδική βάση,
να μεταδίδεται αυτόματα ασύρματα σε τρίτο μέρος ή να ανακτάται για
ιατροδικαστική

ανάλυση

μετά

από

ένα

συμβάν

όπως

ατύχημα,

παραβίαση της κυκλοφορίας ή μηχανικό σφάλμα.
•

Δοκιμές εκπομπών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά κράτη

χρησιμοποιούν τώρα τη δοκιμή O BD-II αντί για τη δοκιμή εξαγωγής
καυσαερίων σε οχήματα συμβατά με OBD -II (1996 και νεότερα).
Δεδομένου ότι ο OBD-II αποθηκεύει κωδικούς βλαβών για τον
εξοπλισμό εκπομπών, ο υπολογιστής δοκιμής μπορεί να ζητήσει τον
ενσωματωμένο υπολογιστή του οχήματος και να επαληθεύσει ότι δεν
υπάρχουν κωδικοί βλάβης σχετιζόμενες με τις εκπομπές και ότι το
όχημα

συμμορφώνεται

με

τα

πρότυπα

εκπομπών

για

το

έτος

κατασκευής του. Στην Ολλανδία, το 2006 και αργότερα τα οχήματα
λαμβάνουν ετήσιο έλεγχο εκπομπών EOBD.

3.7 Συμπληρωματικά όργανα οχημάτων του οδηγού
Τα συμπληρωματικά όργανα του οδηγού εγκαθίστανται σε εκείνο
το όχημα που παρέχεται από τον κατασκευαστή και προορίζονται για
εμφάνιση στον οδηγό κατά την κανονική λειτουργία. Αυτό αντίκειται
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στους

σαρωτές

που

χρησιμοποιο ύνται

κυρίως

για

την

ενεργή

διάγνωση, τον συντονισμό ή την κρυφή καταγραφή δεδομένων. Οι
λάτρεις της αυτόματης εγκατάστασης παραδοσιακά εγκατέστησα ν
πρόσθετους μετρητές όπως το κενό πολλαπλής χρήσης, το ρεύμα
μπαταρίας κλπ. Η πρότυπη διεπαφή OBD επέτρεψε σ ε μια νέα γενιά
οργάνων ενθουσιώδους να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα
των δεδομένων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση και
σε δεδομένα που προέρχονται από αυτά, όπως στιγμιαία οικονομία
καυσίμου. Η οργάνωση μπορεί να λάβει τη μορφή αποκλε ιστικών
υπολογιστών ταξιδιού, carputer ή διασυνδέσεις με PDA, smartphones
ή με μονάδα πλοήγησης GPS.
Καθώς ένα carputer είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής, το ίδιο
λογισμικό θα μπορούσε να φορτωθεί όπως και για τα εργαλεία
σάρωσης με βάση το PC και το αντί στροφο, οπότε η διάκριση είναι
μόνο στον λόγο χρήσης του λογισμικού. Αυτά τα συστήματα μπορεί
επίσης να περιλαμβάνουν κάποια λειτουργικότητα παρόμοια με τα
άλλα εργαλεία σάρωσης.

3.8 Τηλεματική του οχήματος
Το OBD II δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο από επα γγελματίες
και χομπίστες για την επισκευή οχημάτων. Οι πληροφορίες OBD II
χρησιμοποιούνται συνήθως σε τηλεματικές συσκευές οχημάτων που
επιτελούν την παρακολούθηση στόλου, παρακολουθούν την απόδοση
καυσίμου, αποτρέπουν την ασφαλή οδήγηση, καθώς και για την
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απομακρυσμένη διάγνωση και την ασφάλεια πληρωμής. Παρόλο που
αρχικά δεν προορίζονταν για τους παραπάνω σκοπούς, τα κοινώς
υποστηριζόμενα δεδομένα OBD II, όπως η ταχύτητα του οχήματος, οι
στροφές ανά λεπτό (RPM) και το επίπεδο καυσίμου επιτρέπουν στις
συσκευές παρακολούθησης στόλου GPS να παρακολουθούν τους
χρόνους ρελαντί του οχήματος, την ταχύτητα και την υπερβολική
στρέβλωση.
Με την παρακολούθηση των κωδικών DTC OBD II μια εταιρεία
μπορεί να γνωρίζει αμέσως εάν ένα από τα οχήματά της παρουσιάζει
πρόβλημα κινητήρα και, με την ερμηνεία του κώδικα, τη φύση του
προβλήματος.

Το

OBD

II

παρακολουθείται

επίσης

για

την

παρεμπόδιση των κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση και την
καταγραφή δεδομένων ταξιδιού για λόγους ασφάλισης.
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3.9 Θέματα ασφάλειας
Οι

ερευνητές

του

Πανεπιστημίου

της

Ουάσιγκτον

και

του

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας εξέτασαν την ασφάλεια γύρω από το
OBD και διαπίστωσαν ότι κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο
πολλών στοιχείων οχημάτων μέσω της διεπαφής. Επιπλέον, μπόρεσα ν
να φορτώσουν νέο υλικ ολογισμικό στις μονάδες ελέγχου του κινητήρα.
Το συμπέρασμά τους είναι ότι τα ενσωματωμένα συστήματα οχημάτων
δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια. Έχουν αναφερθεί
αναφορές

κλεφτών

που

χρησιμοποιούν

εξειδικευμένες

συσκευές

επαναπρογραμματισμού OBD για να τους επιτρέψουν να κλέψουν
αυτοκίνητα χωρίς τη χρήση κλειδιού. Οι κύριες αιτίες αυτής της
ευπάθειας είναι η τάση των κατασκευαστών οχημάτων να επεκτείνουν
το λεωφορείο για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους
σχεδιάστηκε και η έλλειψη αυθεντικότητας και εξουσιοδότησης στις
προδιαγραφές OBD, οι οποίες αντί να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στην ασφάλεια μέσω της σκοτεινότητας. Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας της
Οδικής

Κυκλοφορίας

ορισμένες

λειτουργίες

έχει

αποδείξει

μέσω

την

ικανότητα

κ αλωδίων στο

κέντρο

να

αναλάβει

ελέγχου

του

αυτοκινήτου. Το 2012, τα οχήματα που παράγονται από τις BMW ,
Porsche, Opel, Renault, Mercedes, Volkswagen και Toyota κλέφτηκαν
προγραμματίζοντας ένα κενό κλειδί fob για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο
μέσω της σύνδεσης OBD.BMW προ σέφερε σε όλους τους ιδιοκτήτες
ένα δωρεάν fix μέσω μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού τα
νεότερα οχήματα έχουν αναβαθμίσει το λογισμικό που έχει καθορίσει
αυτήν την ευπάθεια.
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3.10 Σύστημα Smart Vehicle Safety χρησιμοποιώντας το
Arduino
Η προτεινόμενη μ έθοδος αποτελείται από Arduinomega 2560. Το
σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει μια πλατφόρμα ανάπτυξης
του Arduino ως μονάδα επεξεργασίας. Χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS
για την παρακολούθηση της θέσης του οχήματος. Η τεχνολογία GSM
χρησιμοποιείται για να κλ ειδώσει αμέσως την πόρτα και να σταματήσει
την ταχύτητα και να σταματήσει τον κινητήρα. Το κύκλωμα ρελέ
χρησιμοποιείται

για

την

αλλαγή

της

ταχύτητας

του

κινητήρα,

μειώνοντας έτσι σταδιακά και σταματώντας τελικά τη λειτουργία του
κινητήρα. Η εντολή αποστέλλ εται από το κινητό στη μονάδα GSM που
είναι διασυνδεδεμένη με το Arduinomega 2560. Το Arduino με το
μέγεθος της εντολής που εκτελεί, λαμβάνει την απαιτούμενη ενέργεια.
Δηλαδή, μειώνει σταδιακά την ταχύτητα του κινητήρα ανάφλεξης και
κλειδώνει την πόρτα του αυτοκινήτου. Το σύστημα αυτό είναι αρκετά
ικανό να ελέγχει το όχημα μέσω εντολής από τον ιδιοκτήτη του
οχήματος.
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4

Συσκευές ELM327

Η διεπαφή ELM327 είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για οχήματα
εξοπλισμένα με συστήματα OBD II – EOBD – CAN. Ως επί το
πλείστον, η διεπαφή αυτή προσφέρεται σε αυτοκίνητα
κατασκευασμένα από το 1996 και έπειτα.

Η διεπαφή αυτή επιτρέπει τη σύνδεση με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο
ενός αυτοκινήτου (ECU) και δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης και
διαγραφής κωδικών σφαλμάτων (DTCs error codes). Επίσης δίνει τη
δυνατότητα ανάγνωσης τιμών από μια σειρά αισθητήρων που
βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κάθε αυτοκίνητο.

Πρόκειται για αρκετά οικονομικά εργαλεία σε σύγκριση με άλλα
διαγνωστικά συστήματα αν και συγκριτικά προσφέρουν λιγότερες
δυνατότητες. Δεν επιτρέπουν για παράδειγμα καμία επέμβαση στον
εγκέφαλο του αυτοκινήτου παρά μόνον για τη ανάγνωση/διαγραφή
κωδικών σφαλμάτων και την ανάγνωση τιμών από τους διάφορους
αισθητήρες.

Σχήμα 14: Συσκευή διεπαφής ELM327
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Σχήμα 15: Κύκλωμα διεπαφής ELM327 σε RS232

4.1. Κωδικοί Σφαλμάτων DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Το πρότυπο SAE J2012 καθορίζει ένα 5 -ψήφιο κωδικό όπου το κάθε
ψηφίο αναπαριστά μία προκαθορισμένη τιμή. Αν και οι περισσότεροι
κωδικοί καθορίζονται από το παρακάτω standard, υπάρχουν, κατ’
εξαίρεση, κάποιοι δεσμευμένοι κωδικοί για τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων.
Οι κωδικοί ακολουθούν το πρότυπο ΥΧΧΧΧ (πχ. P0308),
όπου το πρώτο ψηφίο (Y) αναπαριστά τη λειτουργία του αυτοκινήτου:
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P  Motor Electronics & Transmission (Powertrain)
B  Bodywork
C  Chassis
U  Undefined

Το δεύτερο ψηφίο καθορίζει τον υπεύθυνο οργανισμό για τον
καθορισμό του κωδικού:
0  SAE (code common to all brands)
1  The manufacturer of the vehicle (different code for different
brands)

Το τρίτο ψηφίο καθορίζει μία συγκεκριμένη λειτουργία του
αυτοκινήτου:
0  The complete electronic system
1 y 2  Air and fuel control
3  Ignition system
4  Auxiliary emission control
5  Speed and idle speed control
6  ECU and inputs and outputs
7  Transmission

Το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο σχετίζονται με συγκεκριμένο σφάλμα.
Για παράδειγμα ο κωδικός P0308 καθορίζει ένα πρόβλημα στα
ηλεκτρονικά της μηχανής (P), καθοριζόμενο από το πρότυπο της SAE
(0) (Society of Automotive Engineers) και κοινό για όλα τα οχήματα ,
σχετιζόμενο με το σύστημα ανάφλεξης (3) και συγκεκριμένα βλάβη
στον κύλινδρο #8 (08).
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5

ANDROID

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας
που αναπτύχθηκε από την Google, βασισμένο σε μια τροποποιημένη
έκδοση του πυρήνα του Linux και άλλων λογισμικών ανοιχτού κώδικα
και

σχεδιάστηκε

κυρίως

για

φορητές

συσκευές

αφής,

όπως

smartphones και tablet. Επιπλέον, η Google έχει αναπτύξει περαιτέρω
Android TV για τηλεοράσεις, Android Auto για αυτοκίνητα και W ear OS
για ρολόγια χειρός, το καθένα με εξειδικευμένο περιβάλλον εργασίας
χρήστη. Οι παραλλαγές του Android χρησιμοποιούνται επίσης σε
κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές
και άλλα ηλεκτρονικά. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Android Inc., την
οποία αγόρασε το Google το 2005, το Android κυκλοφόρησε το 2007,
με την πρώτη εμπορική συσκευή Android που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο
του 2008.
Το λειτουργικό σύστημα έχει περάσει από πολλές μεγάλες
κυκλοφορίες, με την τρέχουσα έκδοση να είναι 9,0 "Pie" , που
κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018. Ο βασικός πηγαίος κώδικας του
Android είναι γνωστός ως Android OpenSource Project (AOSP) και έχει
άδεια κυρίως με την Άδεια Apache. Το Android συνδέεται επίσης με
μια σουίτα ιδιόκτητου λογισμικού που αναπτύχθηκε από την Google,
συμπεριλαμβανομένων βασικών εφαρμογών για υπηρεσίες όπως το
Gmail

και

την

Αναζήτηση

Google,

καθώς

και

το

Google

Pla y

πλατφόρμα εφαρμογής, πλατφόρμα ψηφιακής διανομής και τη σχετική
πλατφόρμα ανάπτυξης. Αυτές οι εφαρμογές έχουν άδεια χρήσης από
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κατασκευαστές συσκευών Android που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα
με τα πρότυπα που έχει επιβάλει η Google, αλλά το AOSP έχει
χρησιμοποιηθεί ως βάση ανταγωνιστικών οικοσυστημάτων Android,
όπως το Fire OS του Amazon.com, το οποίο χρησιμοποιεί τα δικά του
ισοδύναμα με τις υπηρεσίες Google Mobile Services. Το Android είναι
το παγκοσμίου φήμης σύστημα κινητής τηλεφωνίας σε smartphones
από το 2011 και σε δισκία από το 2013.

4.1. Εφαρμογές
Οι εφαρμογές, οι οποίες επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των
συσκευών, γράφονται χρησιμοποιώντας το κιτ ανάπτυξης λογισμικού
Android (SDK) και, συχνά, τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η Java
μπορεί να συνδυαστεί με το C / C ++, μαζί με μια επιλογή μη
προεπιλεγμένων

χρόνων

εκτέλεσης

που

επιτρέπουν

καλύτερη

υποστήριξη C ++. Η γλώσσα προγραμματισμού Go υποστηρίζεται
επίσης, αν και με περιορισμένο σύνολο διεπαφών προγραμματισμού
εφαρμογών (API). Τον Μάιο του 2017, η G oogle ανακοίνωσε την
υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών Android

στη γλώσσα

προγραμματισμού Kotlin.
Το SDK περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος εντοπισμού σφαλμάτων,
βιβλιοθηκών λογισμικού, ενός εξομοι ωτή ακουστικών βασισμένου σε
QEMU, τεκμηρίωσης, κώδικα δείγματος και σεμινάρια. Αρχικά, το
υποστηριζόμενο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) της
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Google ήταν το Eclipse χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εργαλείων
ανάπτυξης

Android

(ADT).

τον Δεκέμβριο

του

20 14,

η

Google

κυκλοφόρησε το Android Studio, βασισμένο στην IntelliJ IDEA, ως
πρωταρχικό IDE για ανάπτυξη εφαρμογών Android. Άλλα εργαλεία
ανάπτυξης είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός κιτ φυσικής
ανάπτυξης (NDK) για εφαρμογές ή επεκτάσεις σε C ή C ++ , Google
AppInventor, ένα οπτικό περιβάλλον για αρχάριους προγραμματιστές
και διάφορα πλατφόρμες πλατφόρμας εφαρμογών για διαδικτυακές
εφαρμογές. Τον Ιανουάριο του 2014, η Google παρουσίασε ένα
πλαίσιο βασισμένο στο ApacheCordova για τη μεταφορά εφαρμογών
ιστού HTML 5 Chrome στο Android, τυλιγμένο σε ένα κέλυφος
εφαρμογής.
Το Android έχει μια αυξανόμενη ποικιλία εφαρμογών τρίτου
μέρους που μπορούν να αποκτηθούν από χρήστες, μεταφορτώντας και
εγκαθιστώντας το αρχείο APK της εφαρμογής (πακέτο εφαρμογών
Android) ή μεταφορτώνοντάς τα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
καταστήματος

εφαρμογών

που

επιτρέπει

στους

χρήστες

να

εγκαταστήσουν, να ενημερώσουν και να καταργήσουν εφαρμογές από
τις συσκευές τους. Το Google Play Store είναι το κύριο κατάστημα
εφαρμογών που

είναι

εγκατεστημένο σε συσκευές Android που

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συμβατότητας της Google και
διαθέτουν άδεια χρήσης του λογισμικού Google Mobile Services. Το
Google Play Store επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται, να
πραγματοποιούν

λήψη

και

να

ενη μερώνουν

εφαρμογές

που

δημοσιεύονται από την Google και τρίτους προγραμματιστές. από τον

Αλεξόπουλος Βασίλειος

41

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων

Ιούλιο

του

2013,

υπάρχουν

διαθέσιμα

περισσότερα

από

ένα

η

ARM

εκατομμύριο εφαρμογές για το Android στο Play Store.

4.2. Υλικα
Η

κύρια

πλατφόρμα

υλικού

για

το

Android

είναι

(αρχιτεκτονικές ARMv7 και ARMv8 -A), με τις αρχιτεκτονικές x86 και
x86-64 να υποστηρίζονται επίσημα και σε νεότερες εκδόσεις του
Android. Το ανεπίσημο έργο Android -x86 παρείχε υποστήριξη για τις
αρχιτεκτονικές

x86

μπροστά

από

την

επίσημη

υποστήριξη.

Οι

αρχιτεκτονικές ARMv5TE και MIPS32 / 64 υποστηρίχθηκαν επίσης
ιστορικά αλλά απομακρύνθηκαν σε αργότερα κυκλοφορίες Android.
Από

το

2012,

άρχισαν

να

εμφανίζονται

συσκευές

Android

με

επεξεργαστές Intel, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων και των
tablet. Παρόλο που κέρδισε υποστήριξη για πλατφόρμες 64 -bit, το
Android έγινε για πρώτη φορά σε 64 -bit x86 και στη συνέχεια στο
ARM64. Από το Android 5.0 "Lollipop", υποστηρίζονται επιπλέον 64 bit

παραλλαγές

όλων

των

πλατφορμών

εκτός

από

τις

32 -bit

παραλλαγές.
Απαιτήσεις για το ελάχιστο ποσό μνήμης RAM για συσκευές με
Android 7.1 κυμαίνονται από πρακτικά 2 GB για καλύτερο υλικό, έως 1
GB για την πιο κοινή οθόνη, σε απόλυτη ελάχιστη τιμή 512 MB για το
χαμηλότερο spec 32 -bit smartphone. Η σύσταση για το Android 4.4
είναι να έχει τουλάχιστον 512 MB μνήμης RAM, ενώ για τις συσκευές
"χαμηλής RAM" 340 MB είναι το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό που δεν
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περιλαμβάνει μνήμη αφιερωμένη σε διάφορα εξαρτήματα υλικού όπως
ο

επεξεργαστής

βασικής

ζώνης.

Το

Android

4.4

απαιτεί

ένα ν

επεξεργαστή αρχιτεκτονικής ARMv7, MIPS ή x86 (οι τελευταίοι δύο
μέσω ανεπίσημων θυρών) μαζί με μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών
(GPU) συμβατή με OpenGL ES 2.0. Το Android υποστηρίζει OpenGL
ES 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 και από τελευταία έκδοση, 3.2 και από το Android
7.0 Vulkan (και η έκδοση 1.1 είναι διαθέσιμη για ορισμένες συσκευές).
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν ρητά μια συγκεκριμένη
έκδοση του OpenGL ES και απαιτείται κατάλληλο υλικό GPU για την
εκτέλεση τέτοιων εφαρμογών.
Οι

συσκευές

Android

περιλαμβάνουν

πολλά

προαιρετικά

εξαρτήματα υλικού, όπως κάμερες ή κάμερες βίντεο, GPS, αισθητήρες
προσανατολισμού, ειδικά χειριστήρια παιχνιδιών, επιταχυνσιόμετρα,
γυροσκόπια, βαρόμετρα, μαγνητόμετρα, αισθητήρες προσέγγισης,
αισθητήρες

πίεσης,

θερμόμετρα

και

οθόνες

αφή ς.

Ορισμένα

εξαρτήματα υλικού δεν απαιτούνται, αλλά καθίστανται στάνταρ σε
ορισμένες κατηγορίες συσκευών, όπως τα smartphones, και ισχύουν
πρόσθετες

απαιτήσεις

εάν

είναι

παρούσες.

Κάποιο

άλλο

υλικό

απαιτήθηκε αρχικά, αλλά αυτές οι απαιτήσεις έχουν χαλαρώσε ι ή
εξαλειφθεί εντελώς. Για παράδειγμα, καθώς το Android αναπτύχθηκε
αρχικά ως λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου, χρειάστηκε υλικό όπως
μικρόφωνα,

ενώ με

τηλεφώνου

έγινε

την πάροδο

προαιρετική.

Το

του

χρόνου

Android

η

λειτουργία

του

χρησιμοποίησε

μια

φωτογραφική μηχανή με αυτόματη εστίαση, η οποία ήταν χαλαρή σε
μια φωτογραφική μηχανή σταθερής εστίασης αν υπήρχε καθόλου,
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καθώς η φωτογραφική μηχανή είχε πέσει ως απαίτηση εξ ολοκλήρου
όταν το Android άρχισε να χρησιμοποιείται σε set -topboxes.
Η Google έχει αναπτ ύξει αρκετές παραλλαγές του Android για
συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης, όπως το Android W ear, το οποίο
μετονομάστηκε αργότερα στο W ear OS, για φορητές συσκευές όπως
ρολόγια χειρός, Android TV για τηλεοράσεις και Android Things για
έξυπνες συσκευές και In ternet για τα πράγματα. που συνδυάζει ειδικό
υλικό και αποκλειστικές εφαρμογές που εκτελούνται σε κανονικό
Android, η Google άνοιξε την πλατφόρμα για τη χρήση της σε
συγκεκριμένα
αυτοκίνητα

σενάρια
και

το

χρήσης,

όπως

Daydream,

το

μια

Android

Auto

π λατφόρμα

για

τα

εικονικής

πραγματικότητας.

4.3 Android Auto
Το Android Auto είναι μια εφαρμογή για κινητά που αναπτύχθηκε
από την Google για να αντικατοπτρίζει λειτουργίες από μια συσκευή
Android

(π.χ.

smartphone)

σε

συμβατή

μονάδα

πληροφοριών

αυτοκινήτου και ψυ χαγωγίας ή σε μια dashcam. Αφού συνδυαστεί μια
συσκευή Android με τη μονάδα κεφαλής, το σύστημα αντανακλά
προσαρμοσμένες

εφαρμογές

από

τη

συσκευή

στην

οθόνη

του

αυτοκινήτου, με μια απλή, φιλική προς τον οδηγό διεπαφή χρήστη. Οι
εφαρμογές που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν GPS χαρτογράφηση /
πλοήγηση, αναπαραγωγή μουσικής, SMS, τηλέφωνο και αναζήτηση
ιστού. Το σύστημα υποστηρίζει τόσο τις οθόνες αφής όσο και τις
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ελεγχόμενες με κουμπιά ενδείξεις της κεντρικής μονάδας, αν και η
λειτουργία hands-free μέσω φωνητικών εντολών ενθαρρύνεται για να
ελαχιστοποιήσει την απόσπαση της οδήγησης. Το Android Auto έκανε
το ντεμπούτο του στο Google I / O 2014 και η εφαρμογή κυκλοφόρησε
στις 19 Μαρτίου 2015.
Το Android Auto αποτελεί μέρος της Open Automotive Alliance
που ανακοινώθηκε το 2014 και αποτελεί κοινή προσπάθεια 28
κατασκευαστών

αυτοκινήτων,

με

την

Nvidia

ως

προμηθευτή

τεχνολογίας. Διατίθεται σε 28 χώρες. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος
ανάπτυξης του Android Auto είναι μέσω μιας κινητής συσκευής Android
που εκτελεί την εφαρμογή Android Auto και λειτουργεί ως πλοίαρχος
της κεντρικής μονάδας ταμπλό του οχήματος που υποστηρίζει αυτή τη
λειτουργία. Αφού συνδεθεί η συσκευή Android με το όχημα, η μονάδα
κεφαλής θα λειτουργεί ως εξωτερική οθόνη για τη συσκευή Android,
παρουσιάζοντας το υποστηριζόμενο λογισμικό σε ένα περιβάλλον
χρήστη ειδικά για το αυτοκίνητο που παρέχεται από την εφαρμογή
Android Auto. Στις πρώτες επαναλήψεις του Android Auto, η συσκευή
έπρεπε να συνδεθεί μέσω USB στο αυτοκίνητο.
Εναλλακτικά, τον Νοέμβριο του 2 016, η Google πρόσθεσε την
επιλογή να τρέχει το Android Auto ως κανονική εφαρμογή σε μια
συσκευή Android, δηλαδή να μην είναι προσδεδεμένη στη μονάδα
κεφαλής ενός αυτοκινήτου, η οποία επιτρέπει τη χρήση της σε κεφαλές
που κινούνται με Android ή απλά σε προ σωπικό τηλέφωνο ή tablet στο
όχημα. Επιπλέον, την 1η Ιανουαρίου 2018, ανακοινώθηκε ότι η
JVCKenwood θα παρουσίαζε ασύρματες μονάδες με δυνατότητα
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Android Auto στο CES 2018, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργούν
χωρίς την ανάγκη για ενσύρματη σύνδεση.

Σχήμα 16: Android Auto, ασύρματη μονάδα.

4.4 Υποστήριξη εφαρμογής
Έχει κυκλοφορήσει ένα Android Auto SDK, επιτρέποντας σε τρίτα
μέρη να τροποποιήσουν τις εφαρμογές τους για να λειτουργούν με το
Android Auto. Αρχικά, θα είναι διαθέ σιμα μόνο API για εφαρμογές
μουσικής και μηνυμάτων, αλλά αναμένεται ότι μέσω του Android Auto ,
η κινητή συσκευή θα έχει πρόσβαση σε αρκετούς αισθητήρες και
εισόδους του αυτοκινήτου, όπως GPS και υψηλής ποιότητας κεραίες
GPS, τα κουμπιά, το ηχητικό σύστημα, τα κατευθυντικά ηχεία, τα
κατευθυντικά μικρόφωνα, την ταχύτητα του τροχού, την πυξίδα, τις
κινητές κεραίες, κλπ. Επίσης, υπάρχει μερική πρόσβαση στα δεδομένα
του αυτοκινήτου, ένα χαρακτηριστικό που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
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Στο CES 2018, η Google επιβεβ αίωσε ότι ο Βοηθός Google θα έρχεται
στο Android Auto αργότερα μέσα στο έτος.
Οι

εφαρμογές

που

υποστηρίζονται

αυτήν

την

περίοδο

περιλαμβάνουν: Πλοήγηση GPS, χάρτεςGoogle, waze,amazon music,
audible, BBC i Player, Radio, Deezer, doubleTwist, Google Play Music,
iHeartRadio,

MediaMonkey,

Slacker,

Radioplayer,

Songza,

RocketMusic,

Spotify,

TuneIn,Telephony/Messaging,Facebook

Messenger,

Hangouts,

W eChat,

Skype,

Telegram,

Player,
Stitcher,
Google,

W hatsApp,

PodcastsPodcatchers , CastBox, Podcast Addict, Pocket Cast.
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6

BLUETOOTH

Η τεχνολογία Bluetooth αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρία
κινητής τηλεφωνίας Ericsson το 1994. Ψάχνοντας για ένα μοναδικό
όνομα για την τεχνολογία, εγκαταστάθηκαν στο "Bluetooth" μετά από
ένα δέκατο αιώνα Βίκινγκ βασιλιάς αποκαλούμενο Harald "Bluetooth"
Blatand. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, συνένωσε τη Δανία και τη
Νορβηγία και ήταν γνωστός για την ικανότητά του να βοηθά τους
ανθρώπους να επικοινωνούν. Πιθανώς, η ελπίδα της Ericsson ήταν ότι
η τεχνολογία Bluetooth θα μπορούσε να κάνει το ίδιο.
Η

ασύρματη

τεχνολογία

Bluetooth

είναι

ένα

σύστημα

ραδιοεπικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σχεδιασμένο για την επικοινωνία
συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, PDA, φορητούς υπολογιστές,
υπολογιστές, εκτυπωτές και ακουστικά. Θα πρέπει να είναι φτηνή κα ι
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για εύκολη εμφύτευση σε κινητές
συσκευές. Κατ 'αρχάς θα πρέπει να αντικαταστήσει τα καλώδια, τώρα
σχηματίζει ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας το οποίο είναι σε
θέση να δημιουργήσει πικο -δίκτυα όχι μόνο με βάση τη μεταφορά
πακέτων δεδομένων (ACL) αλλά και για υπηρεσίες φωνής (SCO).
Η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί στη ζώνη βιομηχανικών,
επιστημονικών και ιατρικών (ISM) χωρίς άδεια χρήσης στα 2,420 -2,485
GHz,

χρησιμοποιώντας

ένα

διάσπαρτο

φάσμα,

αναπήδηση

συχνότητας, σήμα πλήρ ους αμφίδρομης επικοινωνίας με ονομαστικό
ρυθμό 1600 λυκίσκου sec -1.
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Η

δυνατότητα

προσαρμοστικής

συχνότητας

εξάπλωσης

συχνότητας (AFH) της τεχνολογίας Bluetooth σχεδιάστηκε για να
μειώσει

τις

παρεμβολές

μεταξύ

ασύρματων

τεχνολογιών

που

μοιράζονται το φάσμα των 2,4 GHz. Το AFH λειτουργεί εντός του
φάσματος για να επωφεληθεί από τη διαθέσιμη συχνότητα. Αυτό
γίνεται ανιχνεύοντας άλλες συσκευές στο φάσμα και αποφεύγοντας τις
συχνότητες που χρησιμοποιούν. Αυτή η προσαρμοστική μετατόπιση
επιτρέπει

την

παρέχοντας

αποτελεσματ ικότερη

στους

μετάδοση

χρήστες μεγαλύτερη

μέσα

απόδοση

στο

ακόμη

φάσμα,
και

αν

χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες μαζί με την τεχνολογία Bluetooth.
Το μοντέλο αναφοράς ανοικτής διασύνδεσης συστημάτων (OSI)
αναπτύχθηκε

από

τον

Διεθνή

Οργανισμό

Τυπο ποίησης

(ISO).

Παρουσιάζει μια γενική επικοινωνία. Το στοιχείο «ανοικτά συστήματα»
αναφέρεται στην καταλληλότητά του για ενσύρματη ή ασύρματη
αρχιτεκτονική δικτύου. Αυτό το πρότυπο είναι υπερβολικό από πολλές
απόψεις, αλλά παρέχει μια καλή σύγκριση με τη σ τοίβα πρωτοκόλλου
Bluetooth. Η καρδιά της προδιαγραφής Bluetooth είναι η στοίβα
πρωτοκόλλου Bluetooth. Παρέχοντας καλά επίπεδα λειτουργικότητας,
οι προδιαγραφές Bluetooth εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των
συσκευών

Bluetooth

και

ενθαρρύνει

την

υιοθέτησ η

τεχνολογίας

Bluetooth [5,6]. Το επίπεδο ραδιοφώνου ορίζει την απαίτηση για
πομποδέκτη Bluetooth που λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz.
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Σχήμα 17: Στοίβα πρωτοκόλλου Bluetooth.

Το σχήμα 15 δείχνει τα λεπτομερή τμήματα του πρωτοκόλλου
στοίβας Bluetooth. Σε αυτό το πρωτόκολλο στοίβας, η μονάδα
ραδιοσυχνοτήτων χειρίζεται επίσης τα επίπεδα ισχύος μετάδοσης και
τα επίπεδα ευαισθησίας του δέκτη. Η ζώνη βάσης χωρίζει το φυσικό
κανάλι RF σε υποδοχέ ς χρησιμοποιώντας ένα σχήμα διπλής όψης
συχνότητας

χρονοκαθυστέρησης.

Δύο

τύποι

φυσικής

σύνδεσης

υπάρχουν στο επίπεδο Baseband, Ασύγχρονη σύνδεση χωρίς σύνδεση
(ACL) και Σύγχρονη σύνδεση (SCO). Ο σύνδεσμος ACL εγγυάται την
παράδοση δεδομένων από την πηγή σ τον προορισμό, επειδή οι
εφαρμογές μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να αντέξουν τα
διαρθρωμένα πακέτα. Εν τω μεταξύ, ο σύνδεσμος SCO παρέχει μια
υπηρεσία σημειακής αλλαγής κυκλωμάτων, μη αξιόπιστη υπηρεσία
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δεδομένων. Ο σύνδεσμος SCO φέρει φωνή και εγγυάται το εύρος
ζώνης παρά την παράδοση. Ο Διαχειριστής συνδέσεων (LM) εκτελεί
σύνδεση σύνδεσης, έλεγχο ταυτότητας και διαχείριση συνδέσεων
χρησιμοποιώντας μηνύματα ελέγχου (PDU). Το μηχάνημα κατάστασης
Baseband ελέγχεται επίσης από το LinkManagerProtocol (LMP).
Η ανταλλαγή των κατάλληλων PDU μεταξύ συσκευών ομότιμων
δημιουργεί τη φυσική σύνδεση Baseband. Η διεπαφή ελεγκτή κεντρικού
υπολογιστή (HCI) παρέχει μια διεπαφή εντολών για τον ελεγκτή
συνδέσεων βάσης και τον διαχειριστή συνδέσμων και πρόσβαση σε
καταχωρητές κατάστασης υλικού και ελέγχου. Το HCI παρέχει μια
διεπαφή εντολών για τον ελεγκτή βάσης και τον διαχειριστή συνδέσεων
και την πρόσβαση σε καταχωρητές κατάστασης υλικού και ελέγχου.
Αυτή

η

διεπαφή

παρέχει

μια

ενιαία

μέθοδο

πρόσβασης

στις

δυνατότητες ζώνη ς βάσης Bluetooth. Το πρωτόκολλο ελέγχου λογικών
συνδέσεων

και

πρωτοκόλλου

προσαρμογής

υψηλού

επανασυναρμολόγηση

(L2CAP)

επιπέδου,
και

τη

υποστηρίζει

κατακερματισμό

διαβίβαση

πολυπλεξία

πακέτων

πληροφοριών

και

ποιότητας

υπηρεσιών. Το πρωτόκολλο RFCOMM προσ ομοιώνει ένα σειριακό
καλώδιο μέσω της λογικής σύνδεσης L2CAP που έχει δημιουργηθεί
μέσω Bluetooth.
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Σχήμα 18: Στρώματα της αρχιτεκτονικής J2ME.

Ακολουθεί το πρότυπο TS7.10 RS -232 που χρησιμοποιείται για
την

περιγραφή

σειριακής

επικοινωνίας.

Αυτό

το

πρωτόκολλο

παρουσιάζει την πιο κοινή εφαρμογή του Bluetooth ως αντικατάσταση
στα σειριακά καλώδια. Οι συσκευές Bluetooth έχουν μια μοναδική
διεύθυνση συσκευής Bluetooth (BD_ADDR) 48 bit που προέρχεται από
το πρότυπο IEEE 802. Αυτή η διεύθυνση διακρίνει τις συσκευές κατά
τη δημιουργία συνδέσμων και συγχρονίζει τα στοιχεία του Baseband
κατά την ανακάλυψη της συσκευής. Οι διευθύνσεις είναι επίσης
γνωστές ως διευθύνσεις MAC, καθώς χρησιμοποιούνται για την
αναγνώριση μιας μοναδικής συσκευής. Το πρωτόκολλο ανεύρεσης
υπηρεσίας (SDP) παρέχει ένα μέσο για τις εφαρμογές για

να

ανακαλύψετε ποιες υπηρεσίες παρέχονται από ή διατίθενται μέσω μιας
συσκευής

Bluetooth.

προσδιορισμό

των

Επ ιτρέπει

επίσης

χαρακτηριστικών

τις

αυτών

αιτήσεις
των

για

τον

διαθέσιμων

υπηρεσιών. Java 2 MicroEdition.
Το J2ME είναι μια μειωμένη έκδοση του Java API και της
JavaVirtualMachine που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μέσα στα
μικρά και περιορισμένα μέσα που διαθέτει η νέα γενιά ενσωματωμένων
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υπολογιστών

και

μικροϋπολογιστών.

Η

αρχιτεκτονική

J2ME

αποτελείται από στρώματα που βρίσκονται πάνω από το εγγενές
λειτουργικό

σύστημα,

συλλογικώς

αναφερόμενο

ως

το

ConfigureLimitedDeviceConfiguration (CLDC). Το CLDC, το οποίο
είναι εγκατεστημένο στην κορυφή του λειτουργικού συστήματος,
αποτελεί το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης για μικρές υπολογιστικές
συσκευές.

Το

σχήμα

2

δείχνει

την

αρχιτεκτονική

J2ME

που

διαμόρφωσης

που

περιλαμβάνει τρία επίπεδα λογισμικού.
Το

πρώτο

επίπεδο

είναι

το

στρώμα

περιλαμβάνει την Εικονική μηχανή Java (JVM), η οποία αλληλεπιδρά
άμεσα με το εγγενές λειτουργικό σύστημα. Το στρώμα διαμόρφωσης
χειρίζεται επίσης τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του προφίλ και του JVM.
Το δεύτερο επίπεδο ε ίναι το στρώμα προφίλ, το οποίο αποτελείται από
το ελάχιστο σύνολο διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) για
τη μικρή υπολογιστική συσκευή. Το τρίτο επίπεδο είναι το προφίλ
συσκευών πληροφοριών για κινητά (MIDP). Το στρώμα MIDP περιέχει
API Java για συνδέσεις δικτύου χρήστη, αποθήκευση εμμονής και
διεπαφή χρήστη. Έχει επίσης πρόσβαση σε βιβλιοθήκες CLDC και
βιβλιοθήκες MIDP. Ένα MIDlet είναι μια εφαρμογή J2ME σχεδιασμένη
να λειτουργεί σε μια μικρή υπολογιστική συσκευή MIDP. Ένα MIDlet
ορίζεται με μία του λάχιστον ξεχωριστή κλάση που προέρχεται από την
αφηρημένη κλάση του μικροεπεξεργαστή midletjava.
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5.1. Υλικά και μέθοδοι
Το JSR 82 είναι μια προδιαγραφή που ορίζει το προαιρετικό
πακέτο για ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για το J2ME. Ο στόχος των
προδιαγραφ ών είναι να ορίσουν την αρχιτεκτονική και τα σχετικά API
που απαιτούνται, επιτρέποντας ένα ανοιχτό περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρμογών Bluetooth από τρίτους. Το API έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί

πάνω

από

τη

Συνδεδεμένη,

Περιορισμένη

Συσκευή

Διαμόρφωσης (CLDC). Υπάρχουν 2 πακέτα που ορίζονται στο JSR82
API και είναι (1) javax.bluetooth και (2) javax.obex. Το πρώτο πακέτο
περιλαμβάνει τη βασική σύνδεση Bluetooth και διαχείριση. Το δεύτερο
πακέτο

είναι

το

πρωτόκολλο

αντικατάστασης

αντικειμένων

που

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων. Το API JSR 82 δεν ισχύει
για όλα τα κινητά τηλέφωνα, αλλά υποστηρίζεται από 373 κινητά
τηλέφωνα από 12 πωλητές στην αγορά.

5.2 Ασφάλεια
Η ασφάλεια είναι ο βαθμός προστασίας από τον κίνδυνο, τις
απώλειες

και

τους

εγκληματίες.

Τα

άτομα

ή

οι

πράξεις

που

παραβιάζουν την προϋπόθεση της προστασίας είναι υπεύθυνες για μια
"παραβίαση της ασφάλειας. Η ασφάλεια έχει ήδη γίνει σημαντικό μέρος
στη ζωή μας. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που είναι διαθέσιμοι σε
τεχνολογίες

Bluetooth.

Υπάρχουν

έλεγχος

ταυτότητας,

κρυπτογράφηση και εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος ταυτότητας είναι ο
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μηχανισμός επαλήθευσης ότι ένας χρήστης είναι ποιοι λένε ότι είναι με
την επικύρωση των διαπιστευτηρίων του χρήστη.
Η εξουσιοδότηση είναι η λειτουργία καθορισμού δικαιωμάτω ν
πρόσβασης

σε

πόρους

πληροφοριών και

που

σχετίζεται

την ασφάλεια

με

την

ασφάλεια

των υπολογιστών εν γένει

των
και

ειδικότερα τον έλεγχο της πρόσβασης. Η κρυπτογράφηση είναι η
διαδικασία αλλαγής δεδομένων σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί
μόνο από τον προορ ιζόμενο δέκτη. Για να αποκρυπτογραφήσει το
μήνυμα, ο παραλήπτης των κρυπτογραφημένων δεδομένων πρέπει να
έχει το σωστό κλειδί αποκρυπτογράφησης (κωδικός πρόσβασης).

5.3 Σύνδεση υλικού (δέκτης)
Η μονάδα Bluetooth τροφοδοτείται με 3.3V. Έτσι, η υψηλότερη
τάση θα βλάψει σίγουρα τη μονάδα Bluetooth ενώ η χαμηλότερη τάση
woulf έχει προκαλέσει ασταθή λειτουργία. Το MAX 809 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της τάσης λειτουργίας και την
αποφυγή λειτουργίας σε χαμηλή τάση. Ο μικροελεγκτής λειτουργεί σε
5V, ενώ η μονάδα Bluetooth λειτουργεί στα 3,3V. Η πλακέτα θα πρέπει
να διαθέτει ρυθμιστή τάσης και για τις δύο συσκευές. Επιπλέον, η τάση
από τον μικροελεγκτή δεν πρέπει να υπερφορτώνει την ενότητα
Bluetooth. Για να αποφευχθεί αυτό, απαιτείται διαχωρισ τής τάσης για
σύνδεση UART.
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Το σχήμα 5.5 δείχνει το διάγραμμα ροής υλικολογισμικού που
έχει

σχεδιαστεί

για

να

λαμβάνει

εντολή

από

κινητό

τηλέφωνο

χρησιμοποιώντας μονάδα Bluetooth.
Το

μέρος

(α)

είναι

η

κύρια

λειτουργία

όπου

ξεκινάει

το

πρόγραμμα και πάντα σ το βρόχο. Όπως δήλωσε το firmware, το
υλικολογισμικόαρχικοποιεί όλο το υλικό και τους πόρους. Κατά τη
διάρκεια

της

αρχικοποίησης,

το

υλικολογισμικό

θα

διαβάσει

τη

διεύθυνση MAC Bluetooth και το κλειδί πρόσβασης από την EEPROM
του

μικροελεγκτή.

διαμόρφωση

της

Τα

δεδομένα

μονάδας

που

Bluetooth

χρησιμοποιούνται
επιτρέπουν

μόνο

για

τη

ασφαλή

σύνδεση. Μετά την αρχικοποίηση, το μηχάνημα κατάστασης εισέρχεται
στην κατάσταση λειτουργίας εντολής. Κατά τη διάρκεια αυτής της
κατάστασης, ο μικροελεγκτής έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει εντολή AT
από τη μονάδα Bluetooth. Μετά την παραλαβή της εντολής AT, ο
μικροελεγκτής επεξεργάζεται την εντολή AT και αποφασίζει ποια
κατάσταση πρόκειται να γίνει. Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης, το
μηχάνημα

κατάστασης

αλλάζει

από

τη

λειτουργ ία

εντολής

σε

κατάσταση παράκαμψης που παρουσι άζεται στο μέρος (β).
Στη λειτουργία Bypass, ο μικροελεγκτής λαμβάνει την εντολή
ελέγχου από το Bluetooth. Καθώς έλαβε την εντολή ελέγχου, ο
μικροελεγκτής ερμηνεύει την εντολή και παράγει ένα μικρό αριθμό
σήματος ελέγχου στον ενεργοποιητή.Ο ενεργοποιητής μπορεί να είναι
κινητήρας, ανεμιστήρας, LED και airabsorber. Ο αλγόριθμος ελέγχου
γίνεται από άλλο συνεργάτη σε αυτή τη μελέτη.

Αλεξόπουλος Βασίλειος

56

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων

Το μέρος (c) είναι οι λειτουργίες διακοπής, όπου θα καλείται όταν
υπάρχει ένα αποθ ηκευτικό χαρακτήρα στο buffer UART. Η λειτουργία
θα αντιγράψει τον ληφθέντα χαρακτήρα ASCII σε έναν πίνακα εντολών
AT. Μετά το τέλος της εντολής, ο χαρακτήρας Line feed ("enter") που
έχει ληφθεί, θα ορίσει την παραληφθείσα σημαία εντολής AT σε true
εάν το Bluetooth δεν έχει ακόμη δημιουργήσει μια σύνδεση.

Σχήμα 19: Μέγιστο 809 και KC-21.

Σχήμα 20: Σχηματική του KC-21 με PIC16F877A
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Σχήμα 21: Διάγραμμα ροής του σχεδιασμού υλικολογισμικού δέκτη με δυνατότητα
Bluetooth. (a) Κατάσταση λειτουργίας εντολής, (b) Κατάσταση λειτουργίας παράκαμψης, (c)
Λειτουργία διακοπής.

Η άμεση κατάσταση λειτουργίας εντολών αρχίζει τη λειτουργία
της για να αναλύσει την εντολή. Αν η μονάδα Blueto oth είναι ήδη
συνδεδεμένη με το κινητό τηλέφωνο, θα θέσει την παραληφθείσα
εντολή

ελέγχου

ελέγχου

στην

αληθινή,

αφού

έχουν

ληφθεί

6

χαρακτήρες. Η εντολή ελέγχου στη συνέχεια διεξάγεται από τον
αλγόριθμο

ελέγχου

για

τη

δημιουργία

σήματος

ελέγχου.

JavaMobileApplication (Transmitter): Όταν ένας ελεγκτής ή πομπός
(πελάτης) χρειάζεται να συνδεθεί με τον μικροελεγκτή (server), ο
πομπός πρέπει να ξεκινήσει την έρευνα, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα,
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη συσκευή που θέλει να δημιουργήσει
τη σύνδεση. Καθώς η συσκευή είναι επιλεγμένη, ο κώδικας θα
συνεχίσει

να

αναζητά

διαθέσιμες

υπηρεσίες

και

θα

πάρει

τη

συμβολοσειρά σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της
σύνδεσης.
Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, το πρόγραμμα MIDlet θα
καθοδηγήσει τον χρήστη επιλέγει την εντολή που ήθελε να αποσταλεί.
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Όταν ο χρήστης επιλέξει να αποσυνδεθεί, το MIDlet θα κλείσει τη
σύνδεση και θα επιστρέψει στο κύριο μενο ύ. Το διάγραμμα ροής
δείχνει την κύρια ροή του προγράμματος. Τα API Java για Bluetooth
υποστηρίζουν

ασφαλείς

συνδέσεις

πελατών

και

διακομιστών.

Υπάρχουν 2 τύποι κινητών αξιών που παρέχονται για την εφαρμογή
πελάτη, όπου υπάρχει πιστοποίηση ταυτότητας και κρυπτογράφηση. Ο
πελάτης

πρέπει

να

συνδεθεί

σε

ένα

ασφαλές

διακομιστή,

το

stringgetget πρέπει να ρ υθμιστεί στον ασφαλές τύπο του διακομιστή.
Για αυτή τη μελέτη, ο έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιείται στον δέκτη,
οπότε η συμβολοσειρά σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιεί τον κώδικα
όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, η
σύνδεση με τον δι ακομιστή θα πρέπει να πραγματοποιεί τον έλεγχο
ταυτότητας χωρίς κρυπτογράφηση.
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7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο εγκέφαλος είναι το πιο κρίσιμο και πολυσύνθετο εξάρτημα των
αυτοκινήτων. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η ανάγνωση και ο έλεγχος του
εγκεφάλου των αυτοκινήτων γινόταν με αρκετή δυσκολία από πολύ
εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην πληροφορική, τις
τηλεπικοινωνίες και στη νανοτεχνολογία όπως συντελείται σήμερα,
έχουν συνδυαστεί ώστε να μπορεί να δώσει ευελιξία και ένα πλήθος
δυνατοτήτων

για

εξυπηρετώντας

τον

τόσο

έλεγχο

τον

οδηγό

και

χειρισμό

όσο

και

του

τους

εγκεφάλου,

σχεδιαστές

και

κατασκευαστές αυτοκινήτων. Πλέον, τα μυστικά του αυτοκινήτου
μπορούν να αποκαλυφθούν πολύ πιο εύκολα, με τη χρήση της
τεχνολογίας Bluetooth, αλλά και με χρήση κώδικα προγραμματισμού,
με Arduino ή εφαρμογές που μπορεί να είναι συμβατές με το κατάλληλο
λογισμικό των Smartphones (π. χ. για κινητά Android).
Βρισκόμαστε στην αρχή των εξελίξεων πάνω στο συγκεκριμένο
κομμάτι και ήδη πολλοί οδηγοί απολαμβάνουν ανώτερη οδηγική
εμπειρία, με τη δυνατότητα που έχουν να ελέγχουν πολλές λειτουργίες
με το πάτημα ενός κουμπιού από το κινητό τους, αξιοποιώντας την
αιχμή

της

τεχνολογικής

γνώσης.

Η

συνέχεια

πάνω

στο ν

απομακρυσμένο έλεγχο και προγραμματισμό των εγκεφάλων τω ν
αυτοκινήτων αναμένεται ενδιαφέρουσα και πιθανότατα, όπως κάθε τι
που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες, θα είναι ραγδαία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

8

Στο

παράρτημα

αυτό

παρατίθεται

ο

κώδικας

ανάπτυξης

της

παρούσας εφαρμογής.

8.1 Δομή Android Project
|

android-obd-reader-master.iml

|

android-obd-reader-valex.iml

|

build.gradle

|

gradle.properties

|

gradlew

|

gradlew.bat

|

local.properties

|

PidsValuesScreenShort.png

|

README.md

|

settings.gradle

|
+---.gradle
|

+---4.1

|

|

+---fileChanges

|

|

|

|

|

|

|

|

+---fileContent

|

|

|

|

|

|

|

|

+---fileHashes

|

|

|

fileHashes.bin

|

|

|

fileHashes.lock

|

|

|

resourceHashesCache.bin

|

|

|

|

|

+---javaCompile

last-build.bin

fileContent.lock
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|

|

|

classAnalysis.bin

|

|

|

jarAnalysis.bin

|

|

|

javaCompile.lock

|

|

|

taskHistory.bin

|

|

|

taskJars.bin

|

|

|

|

|

\---taskHistory

|

|

fileSnapshots.bin

|

|

taskHistory.bin

|

|

taskHistory.lock

|

|

|

\---buildOutputCleanup

|

built.bin

|

cache.properties

|

cache.properties.lock

|
+---.idea
|

|

gradle.xml

|

|

misc.xml

|

|

modules.xml

|

|

runConfigurations.xml

|

|

workspace.xml

|

|

|

+---caches

|

|

build_file_checksums.ser

|

|

gradle_models.ser

|

|

|

+---codeStyles

|

|

|

|

Project.xml

|
+---gradle
|
|

\---wrapper
gradle-wrapper.jar
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|

gradle-wrapper.properties

|
|
|

\---src
\---main

|

|

AndroidManifest.xml

|

|

|

+---java

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+---application

|

|

|

|

|

|

|

|

+---constants

|

|

|

|

DefineObdReader.java

|

|

|

|

PreferencesConstants.java

|

|

|

|

|

|

|

\---utils

|

|

|

|

|

|

|

|

+---enums

|

|

|

AvailableCommandNames.java

|

|

|

FuelTrim.java

|

|

|

FuelType.java

|

|

|

ObdProtocols.java

|

|

|

|

|

+---obdCommand

|

|

|

|

ObdCommand.java

|

|

|

|

ObdConfiguration.java

|

|

|

|

PersistentCommand.java

|

|

|

|

SpeedCommand.java

|

|

|

|

SystemOfUnits.java

|

|

|

|

\---com
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\---obd
\---reader

ObdPreferences.java

L.java
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|

|

|

+---control

|

|

|

|

|
|
DistanceSinceCCCommand.java

|

|

|

|

|

|
|
EquivalentRatioCommand.java

|

|

|
|
IgnitionMonitorCommand.java

|

|

|

|

|

|
|
|
PendingTroubleCodesCommand.java

|

|
|
|
PermanentTroubleCodesCommand.java

|

|

|

|

|

TimingAdvanceCommand.java

|

|

|

|

TroubleCodesCommand.java

|

|

|

|

VinCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

+---engine

|

|

|

|

AbsoluteLoadCommand.java

|

|

|

|

LoadCommand.java

|

|

|

|

MassAirFlowCommand.java

|

|

|

|

OilTempCommand.java

|

|

|

|

RPMCommand.java

|

|

|

|

RuntimeCommand.java

|
|
ThrottlePositionCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+---fuel

|

|

|

|

|
|
ConsumptionRateCommand.java

|

|

|

|

|

|

FindFuelTypeCommand.java

|

|

|

|

FuelLevelCommand.java

|

|

|

|

FuelTrimCommand.java

|

|

|

|

PercentageObdCommand.java

|

|
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|
|
|
WidebandAirFuelRatioCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

|

+---obdException

|

|

|

|

BusInitException.java

|
|
|
MisunderstoodCommandException.java

|

|

|

|

|
|
|
NonNumericResponseException.java

|

|

|

|

|

ResponseException.java

|

|

|

|

StoppedException.java

|
|
UnableToConnectException.java

|

|

|

|

|

|
|
|
UnsupportedCommandException.java

|

|

|

|

|

|

|

|

+---pressure

|
|
BarometricPressureCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
FuelRailPressureCommand.java

NoDataException.java

UnknownErrorException.java

FuelPressureCommand.java

|
|
|
IntakeManifoldPressureCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+---protocol

|

|

|

|

|
|
|
AvailablePidsCommand_01_20.java

|

|
|
|
AvailablePidsCommand_21_40.java

|

|
|
|
AvailablePidsCommand_41_60.java

|

|
|
DescribeProtocolCommand.java

|
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|
|
|
DescribeProtocolNumberCommand.java

|

|

|

|

|

EchoOffCommand.java

|

|

|

|

LineFeedOffCommand.java

|

|

|

|

ObdProtocolCommand.java

|

|

|

|

ObdResetCommand.java

|

|

|

|

SelectProtocolCommand.java

|

|

|

|

SpacesOffCommand.java

|

|

|

|

TimeoutCommand.java

|

|

|

|

|

|

|

\---temperature

|
|
|
AirIntakeTemperatureCommand.java
|
|
|
AmbientAirTemperatureCommand.java
|
|
|
EngineCoolantTemperatureCommand.java
|

|

|

|

|

|

|

|

+---service

|

|

|

|

|

|

|

|

+---trip

|

|

|

|

|

|

|

|

\---utils

|

|

|

|

|

\---res

|

TemperatureCommand.java

ObdReaderService.java

TripRecord.java

L.java

\---values

|

strings.xml

|
\---sample-app
|

.gitignore

|

build.gradle

|

proguard-rules.pro
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|

sample-app.iml

|
\---src
\---main
|

AndroidManifest.xml

|
+---java
|

\---com

|

\---valex

|

\---obd

|

\---reader

|

SampleActivity.java

|
\---res
+---drawable
|

ic_launcher_background.xml

|
+---drawable-v24
|

ic_launcher_foreground.xml

|
+---layout
|

activity_main.xml

|
+---mipmap-anydpi-v26
|

ic_launcher.xml

|

ic_launcher_round.xml

|
+---mipmap-hdpi
|

ic_launcher.png

|

ic_launcher_round.png

|
+---mipmap-mdpi
|

ic_launcher.png

|

ic_launcher_round.png
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|
+---mipmap-xhdpi
|

ic_launcher.png

|

ic_launcher_round.png

|
+---mipmap-xxhdpi
|

ic_launcher.png

|

ic_launcher_round.png

|
+---mipmap-xxxhdpi
|

ic_launcher.png

|

ic_launcher_round.png

|
\---values
colors.xml
strings.xml
styles.xml
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8.2 Δομικές κλάσεις εφαρμογής Android
ObdPreferences.java
package com.valex.obd.reader.application;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

import com.valex.obd.reader.constants.PreferencesConstants;

/**
* Created by Sohrab on 30/11/2017.
* This is singleton class to save data as key values paires.
*/

public class ObdPreferences implements PreferencesConstants {

private static ObdPreferences mInstance;
private SharedPreferences mPrefs;
private SharedPreferences.Editor mEditor;

/**
* create instance
*
* @param context
*/
private ObdPreferences(Context context) {
mPrefs = context.getSharedPreferences(PREFERENCES_NAME,
Context.MODE_PRIVATE);
mEditor = mPrefs.edit();
mEditor.apply();

}
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/**
*
* @return: instance of ObdPreferences
*/
public static ObdPreferences get(Context context) {
if (mInstance == null) {
init(context);
//

ObdReaderApplication.getInstance().initPreferences();

}
return mInstance;
}

/**
* static method to create instance of ObdPreferences
* @param context
* @return instance of ObdPreferences
*/
public static ObdPreferences init(Context context) {
if (mInstance == null)
mInstance = new ObdPreferences(context);
return mInstance;
}

/**
* Method to get faultCode
*
* @return
*/
public String getFaultCode() {
return mPrefs.getString(FAULT_CODE, null);
}
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/**
* Method to set fault code.
*
* @param faultCode
*/
public void setFaultCode(String faultCode) {
mEditor.putString(FAULT_CODE, faultCode).commit();
}

public boolean getIsOBDconnected() {
return mPrefs.getBoolean(IS_OBD_CONNECTED, false);
}

public void setIsOBDconnected(boolean isConnected) {
mEditor.putBoolean(IS_OBD_CONNECTED, isConnected).commit();
}

public boolean getServiceRunningStatus() {
return mPrefs.getBoolean(SERVICE_RUNNING_STATUS, false);
}

public void setServiceRunningStatus(boolean status) {
mEditor.putBoolean(SERVICE_RUNNING_STATUS, status).commit();
}

/**
* Method to get Gas price.
*/
public float getGasPrice() {
return mPrefs.getFloat(GAS_PRICE, 7.0f);
}
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/**
* Method to set Gas price.
*
* @param gasPrice
*/
public void setGasPrice(float gasPrice) {
mEditor.putFloat(GAS_PRICE, gasPrice).commit();
}

public float getFuelType() {
return mPrefs.getFloat(FUEL_TYPE_VALUE, 0f);
}

public void setFuelType(float value) {
mEditor.putFloat(FUEL_TYPE_VALUE, value).commit();
}

}
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AvailableCommandNames.java
package com.valex.obd.reader.enums;

/**
* Names of all available commands.
*
* @author pires
* @version $Id: $Id
*/
public enum AvailableCommandNames {

AIR_INTAKE_TEMP("Air Intake Temperature"),
AMBIENT_AIR_TEMP("Ambient Air Temperature"),
ENGINE_COOLANT_TEMP("Engine Coolant Temperature"),
BAROMETRIC_PRESSURE("Barometric Pressure"),
FUEL_PRESSURE("Fuel Pressure"),
INTAKE_MANIFOLD_PRESSURE("Intake Manifold Pressure"),
ENGINE_LOAD("Engine Load"),
ENGINE_RUNTIME("Engine Runtime"),
ENGINE_RPM("Engine RPM"),
SPEED("Vehicle Speed"),
MAF("Mass Air Flow"),
THROTTLE_POS("Throttle Position"),
TROUBLE_CODES("Trouble Codes"),
PENDING_TROUBLE_CODES("Pending Trouble Codes"),
PERMANENT_TROUBLE_CODES("Permanent Trouble Codes"),
FUEL_LEVEL("Fuel Level"),
FUEL_TYPE("Fuel Type"),
FUEL_CONSUMPTION_RATE("Fuel Consumption Rate"),
TIMING_ADVANCE("Timing Advance"),
DTC_NUMBER("Diagnostic Trouble Codes"),
EQUIV_RATIO("Command Equivalence Ratio"),
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DISTANCE_TRAVELED_AFTER_CODES_CLEARED("Distance since codes
cleared"),
CONTROL_MODULE_VOLTAGE("Control Module Power Supply "),
ENGINE_FUEL_RATE("Engine Fuel Rate"),
FUEL_RAIL_PRESSURE("Fuel Rail Pressure"),
VIN("Vehicle Identification Number (VIN)"),
DISTANCE_TRAVELED_MIL_ON("Distance traveled with MIL on"),
TIME_TRAVELED_MIL_ON("Time run with MIL on"),
TIME_SINCE_TC_CLEARED("Time since trouble codes cleared"),
REL_THROTTLE_POS("Relative throttle position"),
PIDS_01_20("Available PIDs 01-20"),
PIDS_21_40("Available PIDs 21-40"),
PIDS_41_60("Available PIDs 41-60"),
ABS_LOAD("Absolute load"),
ENGINE_OIL_TEMP("Engine oil temperature"),
AIR_FUEL_RATIO("Air/Fuel Ratio"),
WIDEBAND_AIR_FUEL_RATIO("Wideband Air/Fuel Ratio"),
DESCRIBE_PROTOCOL("Describe protocol"),
DESCRIBE_PROTOCOL_NUMBER("Describe protocol number"),
IGNITION_MONITOR("Ignition monitor")
;

private final String value;

/**
* @param value Command description
*/
AvailableCommandNames(String value) {
this.value = value;
}

/**
* <p>Getter for the field <code>value</code>.</p>
*
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* @return a {@link java.lang.String} object.
*/
public final String getValue() {
return value;
}

}
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ObdConfiguration.java
package com.valex.obd.reader.obdCommand;

import android.content.Context;
import android.widget.Toast;

import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.DistanceMILOnCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.DistanceSinceCCCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.DtcNumberCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.EquivalentRatioCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.IgnitionMonitorCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.ModuleVoltageCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.control.PendingTroubleCodesCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.control.PermanentTroubleCodesCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.TimingAdvanceCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.TroubleCodesCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.VinCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.AbsoluteLoadCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.LoadCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.MassAirFlowCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.OilTempCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.RPMCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.RuntimeCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.ThrottlePositionCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.AirFuelRatioCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.ConsumptionRateCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FindFuelTypeCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FuelLevelCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FuelTrimCommand;
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import
com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.WidebandAirFuelRatioCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.pressure.BarometricPressureCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.pressure.FuelPressureCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.pressure.FuelRailPressureCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.pressure.IntakeManifoldPressureCommand
;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.DescribeProtocolCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.DescribeProtocolNumberCommand
;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.AirIntakeTemperatureComman
d;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.AmbientAirTemperatureComma
nd;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.EngineCoolantTemperatureCo
mmand;

import java.util.ArrayList;

/**
* Created by "Sohrab" on 1/9/2018.
*/

public class ObdConfiguration {

private static ArrayList<ObdCommand> mObdCommands;

public static ArrayList<ObdCommand> getmObdCommands() {
if (mObdCommands == null)
getDefaultObdCommand();
return mObdCommands;
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}

public static void setmObdCommands(Context context,
ArrayList<ObdCommand> obdCommands) {

if (mObdCommands == null) {
mObdCommands = obdCommands;
return;
}

Toast.makeText(context, "you can not add command after
ObdReaderService started!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

private static void getDefaultObdCommand() {
mObdCommands = new ArrayList<>();

mObdCommands.add(new SpeedCommand());
mObdCommands.add(new RPMCommand());
mObdCommands.add(new RuntimeCommand());
mObdCommands.add(new MassAirFlowCommand());

//Pressure
mObdCommands.add(new IntakeManifoldPressureCommand());
mObdCommands.add(new BarometricPressureCommand());
mObdCommands.add(new FuelPressureCommand());
mObdCommands.add(new FuelRailPressureCommand());

//Tempereture
mObdCommands.add(new AirIntakeTemperatureCommand());
mObdCommands.add(new AmbientAirTemperatureCommand());
mObdCommands.add(new EngineCoolantTemperatureCommand());
mObdCommands.add(new OilTempCommand());

//Fuel
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mObdCommands.add(new FindFuelTypeCommand());
mObdCommands.add(new ConsumptionRateCommand());
mObdCommands.add(new FuelLevelCommand());
mObdCommands.add(new FuelTrimCommand());
mObdCommands.add(new AirFuelRatioCommand());
mObdCommands.add(new WidebandAirFuelRatioCommand());

//control
mObdCommands.add(new DistanceMILOnCommand());
mObdCommands.add(new DistanceSinceCCCommand());
mObdCommands.add(new DtcNumberCommand());
mObdCommands.add(new EquivalentRatioCommand());
mObdCommands.add(new IgnitionMonitorCommand());
mObdCommands.add(new ModuleVoltageCommand());
mObdCommands.add(new TimingAdvanceCommand());
mObdCommands.add(new VinCommand());
//Trouble codes
mObdCommands.add(new TroubleCodesCommand());
mObdCommands.add(new PermanentTroubleCodesCommand());
mObdCommands.add(new PendingTroubleCodesCommand());

//engine
mObdCommands.add(new AbsoluteLoadCommand());
mObdCommands.add(new LoadCommand());
mObdCommands.add(new OilTempCommand());
mObdCommands.add(new ThrottlePositionCommand());

//protocol
mObdCommands.add(new DescribeProtocolCommand());
mObdCommands.add(new DescribeProtocolNumberCommand());

}
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}

ObdReaderService.java
/*
* Copyright (C) 2013 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
*

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

package com.valex.obd.reader.service;

import android.app.IntentService;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothManager;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Binder;
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import android.os.Build;
import android.os.IBinder;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.text.TextUtils;
import android.widget.Toast;

import com.valex.obd.reader.application.ObdPreferences;
import com.valex.obd.reader.constants.DefineObdReader;
import com.valex.obd.reader.enums.ObdProtocols;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.ObdCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.ObdConfiguration;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.TroubleCodesCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.EchoOffCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.LineFeedOffCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.ObdResetCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.SelectProtocolCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.SpacesOffCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.protocol.TimeoutCommand;
import com.valex.obd.reader.trip.TripRecord;
import com.valex.obd.reader.utils.L;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Set;

import app.com.android_obd_reader.R;

/**
* created by sohrab 01/12/2017
* <p>
* Service for managing connection and data communication with a OBD-2
in background and update data to RealTime screen.
* It connects paired OBD-2 Or wait until paired.
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* Once it is paired, try to connect with Bluetooth Socket along with
some specific OBD-2 command,
* if connected, fetch data until OBD-2 disconnected and if somehow,
* it disconnected then go to connect and this is in loop until user
quit from App.
*/

public class ObdReaderService extends IntentService implements
DefineObdReader {
private static final String TAG = "ObdReaderService";
// receive when OBD-2 connected

public final static char PID_STATUS_SUCCESS = '1';
public final static int DEVICE_NOT_PAIRED = 1;
public final static int OBD_NOT_RESPONDING = 2;
public final static int OBD_CONNECTED = 3;
public final static int INIT_OBD = 4;

//

private static final int NOTIFICATION_ID = 101;

private static final int DELAY_FIFTEEN_SECOND = 15000;
private static final int DELAY_TWO_SECOND = 2000;
// this is used to find TroubleCode if true. This is used in
InspectionActivity where fault is shown.
public boolean mIsFaultCodeRead = true;
private final IBinder mBinder = new LocalBinder();
//

private int mLastNotificationType;

// name of OBD
private String OBD_SMALL = "obd";
private String OBD_CAPS = "OBD";
private String KONWEI_SMALL = "konnwei";
private String KONWEI_CAPS = "KONNWEI";
private String V_LINK = "V-LINK";
private BluetoothManager mBluetoothManager;//Bluetooth Manager
private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter;//Bluetooth adapter
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private BluetoothSocket mSocket;
//set OBD-2 connection status
private boolean isConnected;
// private NotificationCompat.Builder mNotificationBuilder;
//

private NotificationManager mNotificationManager;

private boolean mIsRunningSuccess;
private Intent mIntent = new
Intent(ACTION_READ_OBD_REAL_TIME_DATA);
private char[] mSupportedPids;

public ObdReaderService() {
super("ObdReaderService");
L.i("ObdReaderService");
}

@Nullable
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return mBinder;
}

@Override
protected void onHandleIntent(@Nullable Intent intent) {
L.i("onHandleIntent" + "Thread is :: " +
Thread.currentThread().getId());

// setUpAsForeground();
if (initiateConnection()) {

if (!isEnable()) {
enableBlutooth();
}

findObdDevicesAndConnect();
}
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L.i("onHandleIntent bottom");
//

mNotificationManager.cancel(NOTIFICATION_ID);

ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setServiceRunningStatus(fa
lse);
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setIsOBDconnected(false);
TripRecord.getTripRecode(this).clear();
}

/**
* This method is recursively called until service stopped.
*/
private void findObdDevicesAndConnect() {

if (!isConnected) {
findPairedDevices();
}

if (isConnected) {
executeCommand();
}

if
(ObdPreferences.get(getApplicationContext()).getServiceRunningStatus()
) {
L.i("findObdDevicesAndConnect()");
findObdDevicesAndConnect();
}

}

/**
* find paired OBD-2 devices in loop until found and connected or
service stopped.
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*/
private void findPairedDevices() {

while (!isConnected &&
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).getServiceRunningStatus())
{
if (mBluetoothAdapter != null) {
boolean deviceFound = false;

Set<BluetoothDevice> bluetoothDevices =
mBluetoothAdapter.getBondedDevices();
for (BluetoothDevice device : bluetoothDevices) {
if (device != null) {
String name = device.getName();
if (name != null && (name.contains(OBD_SMALL)
|| name.contains(OBD_CAPS)
|| name.contains(KONWEI_SMALL) ||
name.contains(KONWEI_CAPS)
||
name.toUpperCase().contains(V_LINK))) {
try {
connectOBDDevice(device);
} catch (Exception e) {
L.i("connectOBDDevice return Exception
:: " + e != null ? e.getMessage() : "");
}
deviceFound = true;
break;
}
}

}

if (!deviceFound) {
/*

if (mLastNotificationType != DEVICE_NOT_PAIRED)

{
mLastNotificationType = DEVICE_NOT_PAIRED;
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updateNotification(getString(R.string.waiting_for_obd));
}*/
sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS,
getString(R.string.waiting_for_obd));
}
}
}
}

/**
* connects specified bluetooth OBD device with Bluetooth Socket.
* if bluetooth socked connected then use some init OBD-2 command
to initialize,
* if command response is success, then we assume connection is
established and ready to fetch data.
*
* @param device
* @throws Exception
*/
public void connectOBDDevice(final BluetoothDevice device) throws
Exception {

try {
mSocket = (BluetoothSocket)
device.getClass().getMethod("createInsecureRfcommSocket", new
Class[]{int.class}).invoke(device, 1);
} catch (Exception e) {
// e.printStackTrace();
L.i("createInsecureRfcommSocket failed");
closeSocket();
}

if (mSocket != null) {
try {
mBluetoothAdapter.cancelDiscovery();
Thread.sleep(500);
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mSocket.connect();
L.i("Socket connected");
} catch (Exception e) {
L.i("Socket connection

exception :: " +

e.getMessage());
//

e.printStackTrace();

closeSocket();
}

boolean isSockedConnected = mSocket.isConnected();
if (isSockedConnected) {
try {
Thread.sleep(DELAY_TWO_SECOND);
/*

if (mLastNotificationType != INIT_OBD) {
mLastNotificationType = INIT_OBD;

updateNotification(getString(R.string.connecting_to_ecu));
}*/
L.i("Executing reset command in new Thread :: " +
Thread.currentThread().getId());
final Thread newThread = new Thread(new Runnable()
{
@Override
public void run() {
try {

// this thread is required because in
Headunit command.run method block infinitly ,
// therefore this thread life is
maximum 15 second so that block can be handled.
mIsRunningSuccess = false;
new
ObdResetCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
Thread.sleep(1000);
new
EchoOffCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
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Thread.sleep(200);
new
LineFeedOffCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
Thread.sleep(200);
new
SpacesOffCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
Thread.sleep(200);
new
SpacesOffCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
Thread.sleep(200);
new
TimeoutCommand(125).run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
//
updateNotification(getString(R.string.searching_protocol));
Thread.sleep(200);
new
SelectProtocolCommand(ObdProtocols.AUTO).run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
Thread.sleep(200);
new
EchoOffCommand().run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
//
updateNotification(getString(R.string.searching_supported_sensor));
Thread.sleep(200);
mIsRunningSuccess = true;
// checkPid0To20(true);

} catch (Exception e) {
mIsRunningSuccess = false;
L.i("In new thread reset command
exception :: " + e != null ? e.getMessage() : "");
}

}
});
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newThread.start();
newThread.join(DELAY_FIFTEEN_SECOND);
L.i("Thread wake to check reset command status
i.e :: " + Thread.currentThread().getId() + ", mIsRunningSuccess ::
" + mIsRunningSuccess);
isSockedConnected = mIsRunningSuccess;

} catch (Exception e) {
L.i(" reset command Exception

:: " +

e.getMessage());
isSockedConnected = false;
}

}

if (mSocket != null && mSocket.isConnected() &&
isSockedConnected) {
setConnection(false);
/* if (mLastNotificationType != OBD_CONNECTED) {
mLastNotificationType = OBD_CONNECTED;
updateNotification(getString(R.string.connected_ok));
}
*/
} else {
if (mSupportedPids != null && mSupportedPids.length ==
32) {

if ((mSupportedPids[12] != PID_STATUS_SUCCESS) ||
(mSupportedPids[11] != PID_STATUS_SUCCESS)) {
// speed pid not supportedsupported
//
updateNotification(getString(R.string.unable_to_connect));
sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS,
getString(R.string.unable_to_connect));
return;
}
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}

sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS,
getString(R.string.obd2_adapter_not_responding));
/*
if (mLastNotificationType != OBD_NOT_RESPONDING) {
mLastNotificationType = OBD_NOT_RESPONDING;
updateNotification(getString(R.string.obd2_adapter_not_responding));
}
*/
}
}

}

/**
* Once OBD-2 connected, this method will execute to fetch data
continuously until OBD disconnected or Service stopped.
*/
private void executeCommand() {
L.i("executing commands thread is :: " +
Thread.currentThread().getId());
TripRecord tripRecord = TripRecord.getTripRecode(this);
ArrayList<ObdCommand> commands = (ArrayList<ObdCommand>)
ObdConfiguration.getmObdCommands().clone();
int count = 0;
while (mSocket != null && mSocket.isConnected() &&
commands.size() > count && isConnected &&
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).getServiceRunningStatus())
{

ObdCommand command = commands.get(count);
try {

L.i("command run :: " + command.getName());
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command.run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
L.i("result is :: " + command.getFormattedResult() + "
:: name is :: " + command.getName());
tripRecord.updateTrip(command.getName(), command);
if (mIsFaultCodeRead) {
try {
TroubleCodesCommand troubleCodesCommand = new
TroubleCodesCommand();
troubleCodesCommand.run(mSocket.getInputStream(),
mSocket.getOutputStream());
tripRecord.updateTrip(troubleCodesCommand.getName(),
troubleCodesCommand);
mIsFaultCodeRead = false;
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

if (mIntent == null)
mIntent = new
Intent(ACTION_READ_OBD_REAL_TIME_DATA);
sendBroadcast(mIntent);

} catch (Exception e) {
L.i("execute command Exception

:: " +

e.getMessage());

if (!TextUtils.isEmpty(e.getMessage()) &&
(e.getMessage().equals("Broken pipe") ||
e.getMessage().equals("Connection reset by peer"))) {
L.i("command Exception

:: " + e.getMessage());

setDisconnection();
/*
if (mLastNotificationType != OBD_NOT_RESPONDING) {
mLastNotificationType = OBD_NOT_RESPONDING;
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updateNotification(getString(R.string.obd2_adapter_not_responding));
}
*/
}
}
count++;
if (count == commands.size()) {
count = 0;
}

}

// exit loop means connection lost, so set connection status
false
isConnected = false;

}

/**
* send broadcast with specific action and data
*
* @param action
* @param data
*/
private void sendBroadcast(final String action, String data) {
final Intent intent = new Intent(action);
intent.putExtra(ObdReaderService.INTENT_OBD_EXTRA_DATA, data);
sendBroadcast(intent);
}

/**
* send broadcast with specific action
*
* @param action
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*/
private void broadcastUpdate(final String action) {
final Intent intent = new Intent(action);
sendBroadcast(intent);
}

@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
//fetchLocation();
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setServiceRunningStatus(tr
ue);
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setIsOBDconnected(false);
//
mNotificationManager = (NotificationManager)
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
L.i("Service Created :: ");
}

/**
* check whether this devices support bluetooth
*
* @return
*/
protected boolean initiateConnection() {
boolean isBlueToothSupported =
getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH)
;
boolean isInitialized = initialize();

if (!isBlueToothSupported || !isInitialized) {
Toast.makeText(this,
getString(R.string.bluetooth_unsupported), Toast.LENGTH_SHORT).show();
return false;
}
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return true;
}

/**
* check BluetoothServices available in this device or not
*
* @return
*/
public boolean initialize() {
if (mBluetoothManager == null) {
mBluetoothManager = (BluetoothManager)
getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);
if (mBluetoothManager == null) {

return false;
}
}

if (Build.VERSION.SDK_INT >=
Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR2) {
mBluetoothAdapter = mBluetoothManager.getAdapter();
} else {
mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
}
if (mBluetoothAdapter == null) {
return false;
}
return true;
}

// display foreground service notification.
/*
private void setUpAsForeground() {
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PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(this,
0,
new Intent(this,
NotificationDummyActivity.class).setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_T
OP
| Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP
), 0);

mNotificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(this)
.setContentTitle(getString(R.string.app_name))
.setContentText(getString(R.string.waiting_for_obd))
.setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
.setContentIntent(contentIntent);

startForeground(NOTIFICATION_ID,
mNotificationBuilder.build());
}
*/

/* *//**
* Updates the notification.
*//*
private void updateNotification(String text) {
mNotificationBuilder.setContentText(text);
mNotificationManager.notify(NOTIFICATION_ID,
mNotificationBuilder.build());
}
*/

/**
* Updates the notification.
*/
/*
public void updateNotificationString() {
String text = "";
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if (mLastNotificationType == OBD_CONNECTED) {
text = getString(R.string.connected_ok);
} else if (mLastNotificationType == OBD_NOT_RESPONDING) {
text = getString(R.string.obd2_adapter_not_responding);
}
if (mLastNotificationType == DEVICE_NOT_PAIRED) {
text = getString(R.string.waiting_for_obd);
}
mNotificationBuilder.setContentTitle(getString(R.string.app_name));
mNotificationBuilder.setContentText(text);
mNotificationManager.notify(NOTIFICATION_ID,
mNotificationBuilder.build());
}
*/
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
L.i("service onDestroy");
//mNotificationManager.cancel(NOTIFICATION_ID);
closeSocket();
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setServiceRunningStatus(fa
lse);
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setIsOBDconnected(false);
TripRecord.getTripRecode(this).clear();
}

/**
* close Bluetooth Socket
*/
private void closeSocket() {
L.i("socket closed :: ");
if (mSocket != null) {
try {
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mSocket.close();
} catch (IOException e) {
L.i("socket closing failed :: ");
}
}
}

/**
* check whether Bluetooth is enable or not
*
* @return
*/
public boolean isEnable() {
if (mBluetoothAdapter == null)
return false;
return mBluetoothAdapter.isEnabled();

}

/**
* enable bluetooth without user interaction
*
* @return
*/
public boolean enableBlutooth() {
if (mBluetoothAdapter != null)
return mBluetoothAdapter.enable();
return false;
}

@Override
public boolean stopService(Intent name) {
ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setServiceRunningStatus(fa
lse);
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return super.stopService(name);

}

/*Method used to set device disconnected state through the
application...*/
public void setDisconnection() {
/*
if (mLastNotificationType != OBD_NOT_RESPONDING) {
mLastNotificationType = OBD_NOT_RESPONDING;
updateNotification(getString(R.string.obd2_adapter_not_responding));
}
*/

ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setIsOBDconnected(false);
isConnected = false;
closeSocket();
L.i("socket disconnected :: ");
//

broadcastUpdate(ACTION_OBD_DISCONNECTED);

sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS,
getString(R.string.connect_lost));
}

/*Method used to set device connected state through the
application...*/
private void setConnection(boolean isFromBle) {

ObdPreferences.get(getApplicationContext()).setIsOBDconnected(true);
isConnected = true;
// sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTED,
String.valueOf(isFromBle));
sendBroadcast(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS,
getString(R.string.obd_connected));
}
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/**
* create Binder instance used to return in onBind method
*/
public class LocalBinder extends Binder {
public ObdReaderService getService() {
return ObdReaderService.this;
}
}

}
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TripRecord.java
package com.valex.obd.reader.trip;

import android.content.Context;

import com.valex.obd.reader.application.ObdPreferences;
import com.valex.obd.reader.constants.DefineObdReader;
import com.valex.obd.reader.enums.AvailableCommandNames;
import com.valex.obd.reader.enums.FuelType;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.ObdCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.SpeedCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.MassAirFlowCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.RPMCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.RuntimeCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FindFuelTypeCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.pressure.IntakeManifoldPressureCommand
;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.AirIntakeTemperatureComman
d;

import java.util.ArrayList;
import java.util.UUID;

/**
* Created by sohrab on 30/11/2017.
*/

public class TripRecord implements DefineObdReader {
private static Context sContext;
int MINUS_ONE = -1;

Αλεξόπουλος Βασίλειος

100

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων
private static final int SPEED_GAP = 20;
private static final float GRAM_TO_LITRE_GASOLIN = 748.9f;
private static final float GRAM_TO_LITRE_DIESEL = 850.8f;
private static final float GRAM_TO_LITRE_CNG = 128.2f;
private static final float GRAM_TO_LITRE_METHANOL = 786.6f;
private static final float GRAM_TO_LITRE_ETHANOL = 789f;
private static final float GRAM_TO_LITRE_PROPANE = 493f;
private final static String ENGINE_RPM = "Engine RPM";
private final static String VEHICLE_SPEED = "Vehicle Speed";
private final static String ENGINE_RUNTIME = "Engine Runtime";
private final static String MAF = "Mass Air Flow";
private final static String FUEL_LEVEL = "Fuel Level";
private final static String FUEL_TYPE = "Fuel Type";
private final static String INTAKE_MANIFOLD_PRESSURE = "Intake
Manifold Pressure";
private final static String AIR_INTAKE_TEMPERATURE = "Air Intake
Temperature";
private final static String TROUBLE_CODES = "Trouble Codes";
private final static String AMBIENT_AIR_TEMP = "Ambient Air
Temperature";
private final static String ENGINE_COOLANT_TEMP = "Engine Coolant
Temperature";
private final static String BAROMETRIC_PRESSURE = "Barometric
Pressure";
private final static String FUEL_PRESSURE = "Fuel Pressure";
private final static String ENGINE_LOAD = "Engine Load";
private final static String THROTTLE_POS = "Throttle Position";
private final static String FUEL_CONSUMPTION_RATE = "Fuel
Consumption Rate";
private final static String TIMING_ADVANCE = "Timing Advance";
private final static String PERMANENT_TROUBLE_CODES = "Permanent
Trouble Codes";
private final static String PENDING_TROUBLE_CODES = "Pending
Trouble Codes";
private final static String EQUIV_RATIO = "Command Equivalence
Ratio";
private final static String DISTANCE_TRAVELED_AFTER_CODES_CLEARED
= "Distance since codes cleared";
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private final static String CONTROL_MODULE_VOLTAGE = "Control
Module Power Supply ";
private final static String ENGINE_FUEL_RATE = "Engine Fuel Rate";
private final static String FUEL_RAIL_PRESSURE = "Fuel Rail
Pressure";
private final static String VIN = "Vehicle Identification Number
(VIN)";
private final static String DISTANCE_TRAVELED_MIL_ON = "Distance
traveled with MIL on";
private final static String DTC_NUMBER = "Diagnostic Trouble
Codes";
private final static String TIME_SINCE_TC_CLEARED = "Time since
trouble codes cleared";
private final static String REL_THROTTLE_POS = "Relative throttle
position";
private final static String ABS_LOAD = "Absolute load";
private final static String ENGINE_OIL_TEMP = "Engine oil
temperature";
private final static String AIR_FUEL_RATIO = "Air/Fuel Ratio";
private final static String WIDEBAND_AIR_FUEL_RATIO = "Wideband
Air/Fuel Ratio";
private final static String DESCRIBE_PROTOCOL = "Describe
protocol";
private final static String DESCRIBE_PROTOCOL_NUMBER = "Describe
protocol number";
private final static String IGNITION_MONITOR = "Ignition monitor";

private Integer engineRpmMax = 0;
private String engineRpm;
private Integer speed = -1;
private Integer speedMax = 0;
private String engineRuntime;
private static TripRecord sInstance;
private long tripStartTime;
private float idlingDuration;
private float drivingDuration;
private long mAddSpeed;
private long mSpeedCount;
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private float mDistanceTravel;
private int mRapidAccTimes;
private int mRapidDeclTimes;
private float mInsFuelConsumption = 0.0f;
private float mDrivingFuelConsumption = 0.0f;
private float mIdlingFuelConsumption = 0.0f;
private String mFuelLevel;
private long mLastTimeStamp;
private float mFuelTypeValue = 14.7f; // default is Gasoline fuel
ratio
private float mDrivingMaf;
private int mDrivingMafCount;
private float mIdleMaf;
private int mIdleMafCount;
private int mSecondAgoSpeed;
private float gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_GASOLIN;
private String mTripIdentifier;
private boolean mIsMAFSupported = true;
private boolean mIsEngineRuntimeSupported = true;
private boolean mIsTempPressureSupported = true;
private float mIntakeAirTemp = 0.0f;
private float mIntakePressure = 0.0f;
private String mFaultCodes = "";
private String mAmbientAirTemp;
private String mEngineCoolantTemp;
private String mEngineOilTemp;
private String mFuelConsumptionRate;
private String mEngineFuelRate;
private String mFuelPressure;
private String mEngineLoad;
private String mBarometricPressure;
private String mThrottlePos;
private String mTimingAdvance;
private String mPermanentTroubleCode;
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private String mPendingTroubleCode;
private String mEquivRatio;
private String mDistanceTraveledAfterCodesCleared;
private String mControlModuleVoltage;
private String mFuelRailPressure;
private String mVehicleIdentificationNumber;
private String mDistanceTraveledMilOn;
private String mDtcNumber;
private String mTimeSinceTcClear;
private String mRelThottlePos;
private String mAbsLoad;
private String mAirFuelRatio;
private String mWideBandAirFuelRatio;
private String mDescribeProtocol;
private String mDescribeProtocolNumber;
private String mIgnitionMonitor;

private TripRecord() {
tripStartTime = System.currentTimeMillis();
mTripIdentifier = UUID.randomUUID().toString();
}

public static TripRecord getTripRecode(Context context) {
sContext = context;
if (sInstance == null)
sInstance = new TripRecord();
return sInstance;
}

public void clear() {
sInstance = null;
}
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public void setSpeed(Integer currentSpeed) {
calculateIdlingAndDrivingTime(currentSpeed);
findRapidAccAndDeclTimes(currentSpeed);
speed = currentSpeed;
if (speedMax < currentSpeed)
speedMax = currentSpeed;

// find travelled distance
if (speed != 0) {
mAddSpeed += speed;
mSpeedCount++;

mDistanceTravel = (mAddSpeed / mSpeedCount *
(drivingDuration / (60 * 60 * 1000)));
}

}

private void findRapidAccAndDeclTimes(Integer currentSpeed) {
if (speed == -1)
return;

if (System.currentTimeMillis() - mLastTimeStamp > 1000) {

int speedDiff = currentSpeed - mSecondAgoSpeed;
boolean acceleration = speedDiff > 0;

if (Math.abs(speedDiff) > SPEED_GAP) {

if (acceleration)
mRapidAccTimes++;
else
mRapidDeclTimes++;
}
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mSecondAgoSpeed = currentSpeed;
mLastTimeStamp = System.currentTimeMillis();
}
}

private void calculateIdlingAndDrivingTime(int currentSpeed) {

long currentTime = System.currentTimeMillis();
if ((speed == -1 || speed == 0) && currentSpeed == 0) {
idlingDuration = currentTime - tripStartTime drivingDuration;
}
drivingDuration = currentTime - tripStartTime idlingDuration;
}

private void calculateMaf() {

if (mIntakePressure > 0 && mIntakeAirTemp > 0) {
float rpm = Float.parseFloat(engineRpm);
float imap = ((rpm * mIntakePressure) / mIntakeAirTemp) /
2;
//
float engineDisp =
ObdReaderApplication.getInstance().getLoggedInUser().getDisp();
float engineDisp = 2;
float maf = (imap / 60.0f) * (85.0f / 100.0f) *
(engineDisp) * ((28.97f) / (8.314f));
findInsFualConsumption(maf);
}
}

public Integer getSpeed() {
if (speed == -1)
return 0;
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return speed;
}

public Integer getEngineRpmMax() {
return this.engineRpmMax;
}

public float getDrivingDuration() {
return drivingDuration / 60000; //time in minutes
}

public float getIdlingDuration() {
return (idlingDuration / 60000); // time in minutes
}

public Integer getSpeedMax() {
return speedMax;
}

public float getmDistanceTravel() {
return mDistanceTravel;
}

public int getmRapidAccTimes() {
return mRapidAccTimes;
}

public int getmRapidDeclTimes() {
return mRapidDeclTimes;
}

public String getEngineRuntime() {
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return engineRuntime;
}

public String getmTripIdentifier() {
return mTripIdentifier;
}

public float getmGasCost() {
return (mIsMAFSupported || mIsTempPressureSupported) ?
(mIdlingFuelConsumption + mDrivingFuelConsumption) *
ObdPreferences.get(sContext.getApplicationContext()).getGasPrice() :
MINUS_ONE;
}

public boolean ismIsMAFSupported() {
return mIsMAFSupported;
}

public void setmIsMAFSupported(boolean mIsMAFSupported) {
this.mIsMAFSupported = mIsMAFSupported;
}

public boolean ismIsEngineRuntimeSupported() {
return mIsEngineRuntimeSupported;
}

public void setmIsEngineRuntimeSupported(boolean
mIsEngineRuntimeSupported) {
this.mIsEngineRuntimeSupported = mIsEngineRuntimeSupported;
}

public void findInsFualConsumption(float massAirFlow) {
if (speed > 0)
mInsFuelConsumption = 100 * (massAirFlow / (mFuelTypeValue
* gramToLitre) * 3600) / speed; // in litre/100km
findIdleAndDrivingFuelConsumtion(massAirFlow);
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}

public float getmInsFuelConsumption() {
return (mIsMAFSupported || mIsTempPressureSupported) ?
mInsFuelConsumption : MINUS_ONE;
}

public void setEngineRpm(String value) {
engineRpm = value;
if (value != null && this.engineRpmMax <
Integer.parseInt(value)) {
this.engineRpmMax = Integer.parseInt(value);
}
}

public void findIdleAndDrivingFuelConsumtion(float currentMaf) {

float literPerSecond = 0;
if (speed > 0) {
mDrivingMaf += currentMaf;
mDrivingMafCount++;
literPerSecond = ((((mDrivingMaf / mDrivingMafCount) /
mFuelTypeValue) / gramToLitre));
mDrivingFuelConsumption = (literPerSecond *
(drivingDuration / 1000));

} else {
mIdleMaf += currentMaf;
mIdleMafCount++;
literPerSecond = ((((mIdleMaf / mIdleMafCount) /
mFuelTypeValue) / gramToLitre));
mIdlingFuelConsumption = (literPerSecond * (idlingDuration
/ 1000));
}
}
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public float getmDrivingFuelConsumption() {
return (mIsMAFSupported || mIsTempPressureSupported) ?
mDrivingFuelConsumption : MINUS_ONE;
}

public float getmIdlingFuelConsumption() {
return (mIsMAFSupported || mIsTempPressureSupported) ?
mIdlingFuelConsumption : MINUS_ONE;
}

public String getEngineRpm() {
return engineRpm;
}

public String getmFaultCodes() {
return mFaultCodes;
}

public void updateTrip(String name, ObdCommand command) {

switch (name) {

case VEHICLE_SPEED:
setSpeed(((SpeedCommand) command).getMetricSpeed());
break;

case ENGINE_RPM:
setEngineRpm(command.getCalculatedResult());
setmIsEngineRuntimeSupported(true);
break;

case MAF:
findInsFualConsumption(Float.parseFloat(command.getFormattedResult()))
;
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setmIsMAFSupported(true);

break;

case ENGINE_RUNTIME:
engineRuntime = command.getFormattedResult();
break;

case FUEL_LEVEL:
mFuelLevel = command.getFormattedResult();
break;

case FUEL_TYPE:
if
(ObdPreferences.get(sContext.getApplicationContext()).getFuelType() ==
0)
getFuelTypeValue(command.getFormattedResult());
break;

case INTAKE_MANIFOLD_PRESSURE:
mIntakePressure =
Float.parseFloat(command.getCalculatedResult());
calculateMaf();
break;

case AIR_INTAKE_TEMPERATURE:
mIntakeAirTemp =
Float.parseFloat(command.getCalculatedResult()) + 273.15f;
calculateMaf();
break;

case TROUBLE_CODES:
mFaultCodes = command.getFormattedResult();
break;

case AMBIENT_AIR_TEMP:
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mAmbientAirTemp = command.getFormattedResult();
break;

case ENGINE_COOLANT_TEMP:
mEngineCoolantTemp = command.getFormattedResult();
break;

case ENGINE_OIL_TEMP:
mEngineOilTemp = command.getFormattedResult();
break;

case FUEL_CONSUMPTION_RATE:
mFuelConsumptionRate = command.getFormattedResult();
break;

case ENGINE_FUEL_RATE:
mEngineFuelRate = command.getFormattedResult();
break;

case FUEL_PRESSURE:
mFuelPressure = command.getFormattedResult();
break;

case ENGINE_LOAD:
mEngineLoad = command.getFormattedResult();
break;

case BAROMETRIC_PRESSURE:
mBarometricPressure = command.getFormattedResult();
break;

case THROTTLE_POS:
mThrottlePos = command.getFormattedResult();
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break;

case TIMING_ADVANCE:
mTimingAdvance = command.getFormattedResult();
break;

case PERMANENT_TROUBLE_CODES:
mPermanentTroubleCode = command.getFormattedResult();
break;

case PENDING_TROUBLE_CODES:
mPendingTroubleCode = command.getFormattedResult();
break;

case EQUIV_RATIO:
mEquivRatio = command.getFormattedResult();
break;

case DISTANCE_TRAVELED_AFTER_CODES_CLEARED:
mDistanceTraveledAfterCodesCleared =
command.getFormattedResult();
break;

case CONTROL_MODULE_VOLTAGE:
mControlModuleVoltage = command.getFormattedResult();
break;

case FUEL_RAIL_PRESSURE:
mFuelRailPressure = command.getFormattedResult();
break;

case VIN:
mVehicleIdentificationNumber =
command.getFormattedResult();
break;
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case DISTANCE_TRAVELED_MIL_ON:
mDistanceTraveledMilOn = command.getFormattedResult();
break;

case DTC_NUMBER:
mDtcNumber = command.getFormattedResult();
break;

case TIME_SINCE_TC_CLEARED:
mTimeSinceTcClear = command.getFormattedResult();
break;

case REL_THROTTLE_POS:
mRelThottlePos = command.getFormattedResult();
break;

case ABS_LOAD:
mAbsLoad = command.getFormattedResult();
break;

case AIR_FUEL_RATIO:
mAirFuelRatio = command.getFormattedResult();
break;

case WIDEBAND_AIR_FUEL_RATIO:
mWideBandAirFuelRatio = command.getFormattedResult();
break;

case DESCRIBE_PROTOCOL:
mDescribeProtocol = command.getFormattedResult();
break;

case DESCRIBE_PROTOCOL_NUMBER:
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mDescribeProtocolNumber =
command.getFormattedResult();
break;

case IGNITION_MONITOR:
mIgnitionMonitor = command.getFormattedResult();
break;

}

}

private void getFuelTypeValue(String fuelType) {
float fuelTypeValue = 0;
if (FuelType.GASOLINE.getDescription().equals(fuelType)) {
fuelTypeValue = 14.7f;
gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_GASOLIN;
} else if (FuelType.PROPANE.getDescription().equals(fuelType))
{
fuelTypeValue = 15.5f;
gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_PROPANE;
} else if (FuelType.ETHANOL.getDescription().equals(fuelType))
{
fuelTypeValue = 9f;
gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_ETHANOL;
} else if
(FuelType.METHANOL.getDescription().equals(fuelType)) {
fuelTypeValue = 6.4f;
gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_METHANOL;
} else if (FuelType.DIESEL.getDescription().equals(fuelType))
{
fuelTypeValue = 14.6f;
gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_DIESEL;
} else if (FuelType.CNG.getDescription().equals(fuelType)) {
fuelTypeValue = 17.2f;
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gramToLitre = GRAM_TO_LITRE_CNG;
}

if (fuelTypeValue != 0) {
ObdPreferences.get(sContext.getApplicationContext()).setFuelType(mFuel
TypeValue);
mFuelTypeValue = fuelTypeValue;
}
}

public void setmIsTempPressureSupported(boolean
mIsTempPressureSupported) {
this.mIsTempPressureSupported = mIsTempPressureSupported;
}

public boolean ismIsTempPressureSupported() {
return mIsTempPressureSupported;
}

public String getmAmbientAirTemp() {
return mAmbientAirTemp;
}

public String getmEngineCoolantTemp() {
return mEngineCoolantTemp;
}

public String getmEngineOilTemp() {
return mEngineOilTemp;
}

public String getmFuelConsumptionRate() {
return mFuelConsumptionRate;
}
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public String getmEngineFuelRate() {
return mEngineFuelRate;
}

public String getmFuelPressure() {
return mFuelPressure;
}

public String getmEngineLoad() {
return mEngineLoad;
}

public String getmBarometricPressure() {
return mBarometricPressure;
}

public String getmThrottlePos() {
return mThrottlePos;
}

public String getmTimingAdvance() {
return mTimingAdvance;
}

public String getmPermanentTroubleCode() {
return mPermanentTroubleCode;
}

public String getmPendingTroubleCode() {
return mPendingTroubleCode;
}

public String getmEquivRatio() {
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return mEquivRatio;
}

public String getmDistanceTraveledAfterCodesCleared() {
return mDistanceTraveledAfterCodesCleared;
}

public String getmControlModuleVoltage() {
return mControlModuleVoltage;
}

public String getmFuelRailPressure() {
return mFuelRailPressure;
}

public String getmVehicleIdentificationNumber() {
return mVehicleIdentificationNumber;
}

public String getmDistanceTraveledMilOn() {
return mDistanceTraveledMilOn;
}

public String getmDtcNumber() {
return mDtcNumber;
}

public String getmTimeSinceTcClear() {
return mTimeSinceTcClear;
}

public String getmRelThottlePos() {
return mRelThottlePos;
}
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public String getmAbsLoad() {
return mAbsLoad;
}

public String getmAirFuelRatio() {
return mAirFuelRatio;
}

public String getmWideBandAirFuelRatio() {
return mWideBandAirFuelRatio;
}

public String getmDescribeProtocol() {
return mDescribeProtocol;
}

public String getmDescribeProtocolNumber() {
return mDescribeProtocolNumber;
}

public String getmIgnitionMonitor() {
return mIgnitionMonitor;
}

private ArrayList<ObdCommand> mObdCommandArrayList;

public ArrayList<ObdCommand> getmObdCommandArrayList() {

if (mObdCommandArrayList == null) {

mObdCommandArrayList = new ArrayList<>();
mObdCommandArrayList.add(new SpeedCommand());
mObdCommandArrayList.add(new RPMCommand());

Αλεξόπουλος Βασίλειος

119

Τεχνολογίες Bluetooth, Arduino, εφαρμογές για Αndroid για εγκεφάλους αυτοκινήτων

if (ismIsMAFSupported()) {
mObdCommandArrayList.add(new MassAirFlowCommand());
} else if (ismIsTempPressureSupported()) {
mObdCommandArrayList.add(new
IntakeManifoldPressureCommand());
mObdCommandArrayList.add(new
AirIntakeTemperatureCommand());
}

if (ismIsEngineRuntimeSupported()) {
mObdCommandArrayList.add(new RuntimeCommand());
}
mObdCommandArrayList.add(new FindFuelTypeCommand());
}
return mObdCommandArrayList;
}

public void addObdCommand(ObdCommand obdCommand) {
if (mObdCommandArrayList == null) {
mObdCommandArrayList = new ArrayList<>();
}
mObdCommandArrayList.add(obdCommand);
}

@Override
public String toString() {
return "OBD data ::" +
"\n" + AvailableCommandNames.VIN.getValue() + ":
getmVehicleIdentificationNumber() +

" +

"\n" +
"\n" + AvailableCommandNames.SPEED.getValue() + ":
+ speed + " km/h" +

"

"\n" +
":

"\n" + AvailableCommandNames.ENGINE_RPM.getValue() +
" + engineRpm +
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"\n" +
+ ":

"\n" + AvailableCommandNames.ENGINE_RUNTIME.getValue()
" + engineRuntime + "hh:mm:ss" +
"\n" +

+ ":

"\n" + AvailableCommandNames.TROUBLE_CODES.getValue()
" + mFaultCodes +
"\n" +

// "\nIdling Fuel Consumtion: " +
getmIdlingFuelConsumption() + " Litre" +
"\nDriving Fuel Consumtion: " +
getmDrivingFuelConsumption() + " Litre" +
"\n" +
"\nInstant Fuel Consumtion: " + mInsFuelConsumption +
" L/100km" +
"\n" +
//

"\ndriving maf: " + mDrivingMaf + " g/s" +

//

"\nidle maf: " + mIdleMaf + " g/s" +

"\n" + AvailableCommandNames.FUEL_TYPE.getValue() + ":
" + ((mFuelTypeValue == 14.7f) ? "GASOLINE" : "UDEF") +
//

"\nRapid Acceleration Times: " + mRapidAccTimes +

//

"\nRapid Decleration Times: " + mRapidDeclTimes +
"\n" +
"\nMax Rpm: " + engineRpmMax +
"\n" +
"\nMax Speed: " + speedMax + " km/h" +
"\n" +
"\nDriving Duration: " + getDrivingDuration() + "

minute" +
"\n" +
"\nIdle Duration: " + getIdlingDuration() + " minute"
+
"\n" +
// "\n" +
AvailableCommandNames.DISTANCE_TRAVELED_AFTER_CODES_CLEARED.getValue()
+ ": " + getmDistanceTraveledAfterCodesCleared() +
// "\n" +
AvailableCommandNames.DISTANCE_TRAVELED_MIL_ON.getValue() + ":
mDistanceTraveledMilOn +
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// "\n" +
AvailableCommandNames.INTAKE_MANIFOLD_PRESSURE.getValue() + ":
mIntakePressure + " kpa" +
"\n" +
AvailableCommandNames.AIR_INTAKE_TEMP.getValue() + ":
mIntakeAirTemp + " C" +

" +

" +

"\n" +
"\n" +
AvailableCommandNames.FUEL_CONSUMPTION_RATE.getValue() + ":
mFuelConsumptionRate + " L/h" +

" +

"\n" +
":
+ ":

// "\n" + AvailableCommandNames.FUEL_LEVEL.getValue() +
" + mFuelLevel +
"\n" + AvailableCommandNames.FUEL_PRESSURE.getValue()
" + mFuelPressure +
"\n" +

"\n" +
AvailableCommandNames.ENGINE_FUEL_RATE.getValue() + ":
mEngineFuelRate +

" +

"\n" +
"\n" +
AvailableCommandNames.ENGINE_COOLANT_TEMP.getValue() + ":
mEngineCoolantTemp +

" +

"\n" +
+ ":

// "\n" + AvailableCommandNames.ENGINE_LOAD.getValue()
" + mEngineLoad +

// "\n" +
AvailableCommandNames.ENGINE_OIL_TEMP.getValue() + ":
mEngineOilTemp +

" +

"\n" +
AvailableCommandNames.BAROMETRIC_PRESSURE.getValue() + ":
mBarometricPressure +

" +

"\n" +
+ ":

"\n" + AvailableCommandNames.AIR_FUEL_RATIO.getValue()
" + mAirFuelRatio +
"\n" +

// "\n" +
AvailableCommandNames.WIDEBAND_AIR_FUEL_RATIO.getValue() + ":
mWideBandAirFuelRatio +
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// "\n" + AvailableCommandNames.ABS_LOAD.getValue() + ":
" + mAbsLoad +
// "\n" +
AvailableCommandNames.CONTROL_MODULE_VOLTAGE.getValue() + ":
mControlModuleVoltage +

// "\n" + AvailableCommandNames.EQUIV_RATIO.getValue()
" + mEquivRatio +

+ ":
":

" +

// "\n" + AvailableCommandNames.DTC_NUMBER.getValue() +
" + mDtcNumber +

"\n" +
AvailableCommandNames.DESCRIBE_PROTOCOL.getValue() + ":
mDescribeProtocol +

" +

"\n" +
"\n" +
AvailableCommandNames.PENDING_TROUBLE_CODES.getValue() + ":
mPendingTroubleCode;

" +

}

}
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SampleActivity.java
package com.valex.obd.reader;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.valex.obd.reader.application.ObdPreferences;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.ObdCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.ObdConfiguration;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.SpeedCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.control.VinCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.engine.RPMCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.ConsumptionRateCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FindFuelTypeCommand;
import com.valex.obd.reader.obdCommand.fuel.FuelLevelCommand;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.AirIntakeTemperatureComman
d;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.AmbientAirTemperatureComma
nd;
import
com.valex.obd.reader.obdCommand.temperature.EngineCoolantTemperatureCo
mmand;
import com.valex.obd.reader.service.ObdReaderService;
import com.valex.obd.reader.trip.TripRecord;

import java.util.ArrayList;
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import static
com.valex.obd.reader.constants.DefineObdReader.ACTION_OBD_CONNECTION_S
TATUS;
import static
com.valex.obd.reader.constants.DefineObdReader.ACTION_READ_OBD_REAL_TI
ME_DATA;

/**
* Created by valex on 05/01/2019.
* Sample activity to display OBD data
*/
public class SampleActivity extends AppCompatActivity {

private TextView mObdInfoTextView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
setTheme(R.style.ThemeOverlay_AppCompat_Dark);
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
mObdInfoTextView = findViewById(R.id.tv_obd_info);

/**
* configure obd: add required command in arrayList and set
to ObdConfiguration.
* If you dont set any command or passing null, then all
command OBD command will be requested.
* Therefore, it is recommended to set command that is
required only like belows commented line.
*
*/

ArrayList<ObdCommand> obdCommands = new ArrayList<>();
obdCommands.add(new SpeedCommand());
obdCommands.add(new RPMCommand());
obdCommands.add(new VinCommand());
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obdCommands.add(new ConsumptionRateCommand());
obdCommands.add(new FindFuelTypeCommand());
obdCommands.add(new FuelLevelCommand());
obdCommands.add(new AirIntakeTemperatureCommand());
obdCommands.add(new AmbientAirTemperatureCommand());
obdCommands.add(new EngineCoolantTemperatureCommand());

ObdConfiguration.setmObdCommands(this, obdCommands);

// passing null means we are executing all OBD command for
now, but you should add required command for fast retrieval like above
commented lines.
//// ObdConfiguration.setmObdCommands(this, null);

// set gas price per litre so that gas cost can calculated.
Default is 1.45 €/l
float gasPrice = 1.45f; // per litre, you should initialize
according to your requirement.
ObdPreferences.get(this).setGasPrice(gasPrice);
/**
* Register receiver with some action related to OBD
connection status
*/
IntentFilter intentFilter = new IntentFilter();
intentFilter.addAction(ACTION_READ_OBD_REAL_TIME_DATA);
intentFilter.addAction(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS);
registerReceiver(mObdReaderReceiver, intentFilter);

//start service which will execute in background for
connecting and execute command until you stop
startService(new Intent(this, ObdReaderService.class));
}

/**
* Broadcast Receiver to receive OBD connection status and real
time data
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*/
private final BroadcastReceiver mObdReaderReceiver = new
BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {

findViewById(R.id.progress_bar).setVisibility(View.GONE);
mObdInfoTextView.setVisibility(View.VISIBLE);
String action = intent.getAction();

if (action.equals(ACTION_OBD_CONNECTION_STATUS)) {

String connectionStatusMsg =
intent.getStringExtra(ObdReaderService.INTENT_OBD_EXTRA_DATA);
mObdInfoTextView.setText(connectionStatusMsg);
Toast.makeText(SampleActivity.this,
connectionStatusMsg, Toast.LENGTH_SHORT).show();

if
(connectionStatusMsg.equals(getString(R.string.obd_connected))) {
//OBD connected

do what want after OBD connection

} else if
(connectionStatusMsg.equals(getString(R.string.connect_lost))) {
//OBD disconnected

do what want after OBD

disconnection
} else {
// here you could check OBD connection and pairing
status
}

} else if (action.equals(ACTION_READ_OBD_REAL_TIME_DATA))
{

TripRecord tripRecord =
TripRecord.getTripRecode(SampleActivity.this);
mObdInfoTextView.setText(tripRecord.toString());
// here you can fetch real time data from TripRecord
using getter methods like
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//tripRecord.getSpeed();
//tripRecord.getEngineRpm();
}

}
};

@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
//unregister receiver
unregisterReceiver(mObdReaderReceiver);
//stop service
stopService(new Intent(this, ObdReaderService.class));
// This will stop background thread if any running
immediately.
ObdPreferences.get(this).setServiceRunningStatus(false);
}

}
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9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’
Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται επεξηγήσεις σχετικά με το υλικό

(videos) καθώς και του συμπληρωματικού υλικού παρουσίασης της
διπλωματικής εργασίας .

9.1 Παρουσίαση (videos)







01.car_obd2_socket.mp4: Σύνδεση διεπαφής ELM327 με την
υποδοχή OBD-II του αυτοκινήτου.
02.pairing_elm_device.mp4 : Σύζευξη διεπαφής ELM327 με
συσκευή Android.
03.day_drive_live_recording.mp4: Εκκίνηση εφαρμογής Android
και παρακολούθηση λειτουργιών αυτοκινήτου (αυτοκίνητο σε
κίνηση).
04.car_idle.mp4 : Παρακολούθηση λειτουργιών αυτοκινήτου
(αυτοκίνητο σε στάση).
05.night_drive_screen_capture.mp4: Παρακολούθηση
λειτουργιών αυτοκινήτου με εκτεταμένη διάρκεια (αυτοκίνητο σε
κίνηση).

9.2 Συμπληρωματικό υλικό


ELM327DS.pdf: Περιγραφή προδιαγραφών και λειτουργιών
διεπαφής ELM327.
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