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Περύληψη
Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη ε εμηθνίσζε κε ην ΙΟΣ (Ιnternet
Of Things) ζε επίπεδν κίαο θαηνηθίαο αιιά θαη ζηελ βηνκεραλία.
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ΙΟΣ ζα πινπνηεζεί έλα
απηφκαην ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε απηή ηελ ηερλνινγία πνπ ζα πεξηέρεη έλα απηφκαην
πνηηζηηθφ θαη έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κηθξνειεγθηέο
Raspberry Pi θαη Arduino, θαζψο θαη δηάθνξνπο αηζζεηήξεο πνπ επηθνηλσλνχλ κε
ηνπο κηθξνειεγθηέο απηνχο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Ο Raspberry Pi ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ έλαο ελαιιαθηηθφο ππνινγηζηήο κε ινγηζκηθφ
Linux θαη βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο νηθηαθνχ server, έηζη ν ρξήζηεο κε ηε
βνήζεηα ελφο ξνχηεξ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο ηνπ
ζπηηηνχ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ίδην Wi-Fi κε ην
Raspberry Pi κέζσ ηνπ smart phone ηνπ ή ελφο tablet. Θα δσζνχλ επίζεο
παξαδείγκαηα γηα ην πσο κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ειέγρνπ θαη
απηνκαηνπνίεζεο ζπζθεπψλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ βηνκεραλία.

1

Abstract
The subject of this thesis is the familiarization with IOT (Internet Of Things), both
at home and industry level.
In order to better understand the operation of IOT applications, an automated
system based on this technology, including an automatic watering and alarm system,
will be implemented, using the Raspberry Pi and Arduino microcoltrollers, as well as
other various sensors that communicate with said microcontrollers in order to
perform specific tasks. The Raspberry Pi software was used as an alternative to Linux
and helped set up a home server, enabling a router user to control their home
devices without having to be connected to the same Wi-Fi as the Raspberry Pi, via
their smart phone or tablet. There will also be more examples on how this particular
control and automation technology works at an industrial level.

2

Kεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό
Ο όροσ Internet of Things ειπϊκθκε για πρϊτθ φορά τθν δεκαετία του 1990 από
τον Kevin Ashton ο οποίοσ είναι ζνασ από τουσ ιδρυτζσ του Auto-ID center ςτο ΜΙΣ,
οι οποίοι ανακάλυψαν τον τρόπο ϊςτε να ςυνδζονται τα αντικείμενα ςτο Διαδίκτυο
μζςωσ μία πλακζτασ RFID. To Διαδίκτυο των Πραγμάτων oυςιαςτικά είναι ζνα
δίκτυο επικοινωνίασ μεταξφ ςυςκευϊν και διάφορων αντικειμζνων που ζχουν τθν
δυνατότθτα να ανταλλάςουν δεδομζνα. υνικωσ αυτζσ οι ςυςκευζσ είναι
διαςυνδεμζνεσ μεταξφ τουσ ςε ζνα τοπικό δίκτυο είτε αςφρματο ,είτε ενςφρματο.
Με τον όρο «Πράγματα» εννοείται μία τεράςτια γκάμα αντικειμζνων από
αυτοκίνθτα με αιςκθτιρεσ μζχρι οικιακζσ ςυςκευζσ. Σο βαςικό όμωσ ςτοιχείο που
ενϊνει αυτζσ τισ ςυςκευζσ είναι θ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο για να μπορεί ο χριςτθσ
να τισ ελζγχει από ζνα κινθτό ι ζνα tablet. Σα αντικείμενα κα πρζπει να ζχουν
ενςωματομζνουσ αιςκθτιρεσ και να ςυνδζονται ςε μία πλατφόρμα θ οποία δζχεται
δεδομζνα από αυτοφσ και τα αποκθκεφει ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςει αργότερα ςε
διάφορεσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ των διεργαςιϊν. Επίςθσ ο χριςτθσ κα πρζπει
να μπορεί να χρθςιμοποιεί απομακρυςμζνα τα αντικείμενα ενόσ ςυςτιματοσ ΙΟΣ με
τθν χρθςιμοποιιςθ εφαρμογισ και τθν βοικεια τερματικϊν ενεργοποιθτϊν.
Η καινοτομία αυτι ζχει φζρει πολλά πλεονεκτιματα ςτον χϊρο τθσ κατοικίασ και
είναι ακόμα θ αρχι. Αρκετά ςθμαντικό είναι θ εξοικονόμθςθ χρόνου και αφξθςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ ,ζφοςον για παράδειγμα ζνα ζξυπνο ψυγείο χάρθσ τθν
επεξεργαςίασ δεδομζνων μπορεί να αποφαςίςει τα ψϊνια ι να παρουςιάηει ποιό
προϊόν ζχει λιξει. Πολφ ςθμαντικό είναι και το οικονομικό όφελοσ διότι οι ςυςκευζσ
προςαρμόηονται και καταναλϊνουν ακριβϊσ όςθ ενζργεια χρειάηεται.
Ζνασ κλάδοσ που μπορεί να εποφελθκεί αρκετά από το ΙΟΣ είναι θ βιομθχανία και
θ αναβάκμιςθ ςτα εργοςτάςια τφπου Βιομθχανία4.0. Η προςπάκεια για αυτι τθν
αλλαγι ςυμβαίνει ιδθ ςιγά ςιγά από πολλζσ μεγάλεσ εταιρίεσ και βιομθχανίεσ
όπωσ Mercendes ,BMW ,Siemens κτλ. Σο μεγαφτερο πλεονζκτθμα ςτο ζξυπνο
εργοςτάςιο είναι θ ςυνδεςιμότθτα μεταξφ των μθχανθμάτων δθλαδι θ ικανότθτα
να επικοινωνοφν και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ για ζνα καλφτερο αποτζλεςμα.
Επίςθσ αρκετά ςθμαντικό είναι και θ αποκικευςθ δεδομζνων από ζναν κεντρικό
server και θ χρθςιμοποιιςθ τουσ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ και τθν
ευελιξία του ςυςτιματοσ ΙΙΟΣ ςε πραγματικό χρόνο. Σζλοσ είναι θ ςυνεργαςία
ανκρϊπου και μθχανισ με απόλυτθ αςφάλεια για τον εργαηόμενο μζςω τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ και τθσ αναγνϊριςθσ του περιβάλλοντοσ από τισ μθχανζσ.
τα Κεφάλαια 2,3 και 4 κα εξθγθκοφν περαιτζρω οι λειτουργίεσ τθσ τεχνολογίασ
ΙΟΣ, ςε ζξυπνα ςπίτια και διάφορα ςυςτθματά που υπάρχουν ςτθν αγορά αυτι τθν
ςτιγμι, ςε ζξυπνα εργοςτάςια και διάφορεσ τεχνικζσ που προγραμματίηονται για το
μζλλον και κα αναλυκοφν εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτα ςυςτιματα
3

αυτά.Σζλοσ κα υλοποιθκεί πρακτικά ζνα ςφςτθμα ζξυπνου ςπιτιοφ (Κεφάλαιο 7) με
μικροελεγκτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είτε ωσ server είτε ωσ ενεργοποιθτζσ για
τθν πλιρθ κατανόθςθ των αρχϊν ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ και ςτα Κεφάλαια 5 και
6 αναλφονται οι μικροελεγκτζσ αυτοί.
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Κεφϊλαιο 2: Το ϋξυπνο Σπύτι
ήκεξα είλαη ε επνρή ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, θάηη ην νπνίν έρεη
επεξεάδεη ηελ δσή ησλ απιψλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηψλα ήηαλ πνιπηέιεηα έλα ζπίηη λα έρεη πιπληήξην, ηειέθσλν, ζεξκνζίθσλα θαη
γεληθά ζπζθεπέο πνπ ζήκεξα είλαη απαξαίηεηεο γηα έλα ζπίηη. Με ηελ εηζαγσγή
απηψλ ησλ ζπζθεπψλ εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο ζηα ζπίηηα μεθίλεζε ζε έλα πξψηκν
ζηάδην ε έλλνηα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ.
Με ηελ ζεκεξηλή έλλνηα έμππλν ζπίηη ραξαθηεξίδεηαη ην ζπίηη ή ν
νπνηνζδήπνηε ρψξνο ζηνλ νπνίν κέζσ εγθαηαζηεκέλεο ηερλνινγίαο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα νη ζπζθεπέο λα δξνπλ απηφλνκα φηαλ ρξεηαζηεί, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ
ρξήζηε αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.
Έλα έμππλν ζπίηη πξνζθέξεη ζηνλ θάηνηθν ή ζηνλ εξγαδφκελν ζην ρψξν λα
ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείηαη, ελψ φηαλ δελ βξίζθεηαη
εληφο ηνπ ρψξνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο ζαλ λα ήηαλ εθεί. Απηφ φκσο δελ
πξέπεη αλ αλαηξεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπηηηνχ θαη σο θιαζζηθφ.

2.1 Λειτουργύεσ του ϋξυπνου ςπιτιού
Μεξηθέο επξέσο γλσζηέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζεκεξηλψλ έμππλσλ ζπηηηψλ είλαη:
 Η εμνηθνλφκεζε ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρνληαο ν ρξήζηεο ηνλ
πιήξε έιεγρν (απνκαθξπζκέλα) ηεο ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνχ αιιά θαη ηνπ
θσηηζκνχ θαη ησλ δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ψζηε λα εμνηθνλνκνχληαη
ρξήκαηα θαη ελέξγεηα.
 Η ππξαλίρλεπζε, ε νπνία κέζσ αηζζεηεξίσλ αληρλεχεη ηελ χπαξμε θαπλνχ θαη
πξαγκαηνπνηεί απηφκαηε θαηάζβεζε.
 Σν απηφκαην πφηηζκα, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε κέζσ κίαο
νζφλεο αθήο ή κέζσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη δηάξθεηα.

2.2 Τρόποι ελϋγχου των λειτουργιών
Οξηζκέλνη ηξφπνη ειέγρνπ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ηερλνινγίαο είλαη:
 Μέζσ ελφο Smart Phone, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ηελ ρξήζε Internet ή
νπνηνδήπνηε ηειερεηξηζηήξην αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνχ.
 Μέζσ ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξνγξακκαηίδνληαο ην ρεηξνθίλεηα γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο αξκφδηαο ζπζθεπήο.
 Μέζσ νκηιίαο κε ηελ βνήζεηα εγθαηαζηεκέλσλ κηθξνθψλσλ κέζα ζηνλ ρψξν.

2.3 Μϋςα που χρηςιμοποιούνται για μεταφορϊ πληροφοριών
Αξρηθά κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε ηερλνινγία κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ είλαη ε
αζχξκαηε. Έλα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο κεηαθνξάο
δεδνκέλσλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Η ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε
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ζπίηηα πνπ έρνπλ ήδε θιαζζηθέο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηζκνχ δηφηη ην θφζηνο
θαηλνχξγηαο εγθαηάζηαζεο είλαη αξθεηά πςειφ. Έηζη ε εγθαηάζηαζε κίαο αζχξκαηεο
δηθηχσζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πην εχθνια θαη πην νηθνλνκηθά. Απηφο ν ηξφπνο

Εικόνα 1: Αςφρματη τεχνολογία μεταφοράσ πληροφοριών

ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθφ κέζν ηνλ αέξα κέζσ ελφο ηνπηθνχ LAN, ην νπνίν επηηξέπεη
ζηηο ζπζθεπέο λα έρνπλ επειημία.
Άιινο έλαο ηξφπνο δηαζχλδεζεο είλαη κέζσ ραιθνχ δειαδή ελζχξκαηα φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2. Δθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη
έηζη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο απηνκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αζχξκαηε
επηθνηλσλία.

Εικόνα 2: Ενςφρματη τεχνολογία μεταφοράσ πληροφοριών

6

Κεφϊλαιο 3: Εμπορικϊ Συςτόματα Smart Home
3.1Εμπορικό ςύςτημα ΚΝΧ
3.1.1

Γενικϊ

Σν ζχζηεκα KNX (Δηθφλα 3) αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα βηνκεραληψλ κέζσ ςεθηαθήο γξακκήο BUS, ην νπνίν
είλαη κεηνλέθηεκα δηφηη είλαη αλαγθαζηηθή ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ γξακκήο ζε φιε
ηελ θαηνηθία. Δίλαη έλα αλνηθηφ πξσηφθνιιν ζπζηήκαηνο θηηξηαθνχ απηνκαηηζκνχ
θαη ην κφλν πνπ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ παγθνζκίσλ
πξνηχπσλ ζε φηη αθνξά ηνλ νηθηαθφ απηνκαηηζκφ, ρξεζηκεχνληαο ζαλ πξφηππν γηα
ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξνεγκέλσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ παγθνζκίσο, νη
νπνίνη ην έρνπλ αλαπηχμεη έηζη ψζηε λα είλαη πην νηθνλνκηθφ ζηνλ ρξήζηε θαη πην
θηιηθφ ζην θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.

Εικόνα 3: Εφροσ λειτουργιών ςυςτήματοσ

Έηζη πιένλ έρεη κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ειέγρνπ φπσο ζηνλ θσηηζκφ, ηελ
ζέξκαλζε, ζε ξνιά, ζηνλ αεξηζκφ αιιά αθφκα θαη ζε ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ θαη
αζθαιείαο κπνξψληαο ν ρξήζηεο λα ειέγμεη ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα
ν νπνίνο πεξηέρεη έλαλ server δίλνληαο ηνπ ηελ δπλαηφηεηα γηα εληνιέο κέζσ Internet
θαη εθηφο ζπηηηνχ, αιιά θαη λα ην πξνγξακκαηίζεη εχθνια θάηη πνπ δελ γηλφηαλ
αξρηθά εθφζνλ ήηαλ έλα ζχζηεκα πνπ ε επηθνηλσλία γηλφηαλ ελζχξκαηα θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ γηλφηαλ απφ εηδηθνχο δηφηη ήηαλ αξθεηά δχζθνινο.
3.1.2

Εξοικονόμηςη ενϋργειασ και αςφϊλεια

3.1.2.1 Εξοικονόμηςη ενέργειασ

Ο θάζε ρξήζηεο εθηφο απφ ηηο αλέζεηο πνπ ηνπ πξνζθέξεη έλα έμππλν ζπίηη ην
επηιέγεη θαη γηα ηελ πςειή ελεξγεηαθή βαζκίδα ψζηε λα έρεη ρακειά ιεηηνπξγηθά
έμνδα. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζην ζχζηεκα κέζσ ηεο έμππλεο δηαζχλδεζεο ηνπο
εμνηθνλνκνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα εμαξρήο, φκσο ν ρξήζηεο ζηα ΚΝΥ ζπζηήκαηα
έρεη ηελ επηινγή λα ξπζκίζεη ην ζχζηεκα ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε φρη κφλν ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά ηνπ λεξνχ, ηεο ζεξκφηεηαο θαη ησλ νξπθηψλ πφξσλ. Έηζη
ζα ππάξμεη ε κέγηζηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζα κεησζεί θαηαθφξπθα ην θφζηνο
ηεο θαηνηθίαο ηνπ.
3.1.2.2 Προςαρμοςτικότητα και ευελιξία

ε έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηα ΚΝΥ κπνξεί πνιχ εχθνια ν ρξήζηεο λα
πξνζζέζεη λέα εμαξηήκαηα ή θαη λα ην πξνζαξκφζεη ζε εθαξκνγέο λέαο ηερλνινγίαο.
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Έηζη, ν ρξήζηεο εμαζθαιίδεη ηελ δηαρξνληθή αμία ηεο θαηνηθίαο ηνπ κε ρακειφ
επηπξφζζεην θφζηνο. Αθφκε έλα ηέηνην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε αλαθαηλίζεσλ ή
νπνηνδήπνηε έξγσλ ζηελ θαηνηθία κπνξεί λα επεθηαζεί ή λα μαλαρηηζηεί πνιχ εχθνια
ιφγσ ησλ πνιχ επέιηθησλ πξντφλησλ ηνπ.

3.2Εμπορικό Σύςτημα Geyer - Digital Strom
Σν ζχζηεκα Digital Strom (Δηθφλα 4) ρξεζηκνπνηεί σο κέζν κεηαθνξάο
πιεξνθνξηψλ ηελ ήδε ειεθηξνινγηθή θαισδίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη ζπζθεπέο
ηεο θαηνηθίαο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη παίξλνπλ εληνιέο απφ έλαλ server πνπ
είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ηνπ ζπηηηνχ.

Εικόνα 4: Σήμα Geyer – Digital Strom

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δίλεη εληνιέο ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ίδηα ΙΡ
κέζσ δηαδηθηχνπ έρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε πνιιψλ εθαξκνγψλ
φπσο θσλεηηθέο εληνιέο.
Σν θχξην πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πσο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
δελ ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο θαισδηψζεηο, ελψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο
ζπζθεπέο κέζσ smart phone ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο θαη κπνξεί λα
παξακεηξνπνηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε εχθνια.

3.3Αςύρματα ςυςτόματα
Δθηφο απφ ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ θαη ηα αζχξκαηα ηα νπνία
πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηνλ αγνξαζηή, φπσο ηελ κε ρξήζε θαισδίσλ
γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ επθνιία ζηελ ρξήζε θαη ηελ γξήγνξε ξχζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, ην ρακειφ θφζηνο πνπ δελ
ζπγθξίλεηαη κε ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα.
Όκσο πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα έρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε
κε ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα. Αξρηθά δεκηνπξγνχλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ λέθνο ην
νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληα πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο, έρεη κηθξή
αμηνπηζηία φζν πξνζζέηνληαη ζπζθεπέο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα θαη ηέινο ρξεηάδνληαη
παξνρή ελέξγεηαο απφ κπαηαξία θάηη πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε.
Μεξηθέο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα
είλαη:
 Bluetooth: Πνιινί θαηαζθεπαζηέο ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπζηήκαηά ηνπο
δηφηη έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη ρακειή θαηαλάισζε, αιιά δελ έρνπλ κεγάιε
ζπκβαηφηεηα κε άιια πξσηφθνιια.
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WLAN: Έλα ηέηνην δίθηπν κπνξεί λα θάλεη λα αιιειεπηδξνχλ φιεο νη
ζπζθεπέο κε ην router ηνπ ζπηηηνχ αθξηβψο φπσο ζπλδένληαη ηα θηλεηά, ηα
laptop θαη νη ηειενξάζεηο. Αιιά έλαο ηέηνηνο ηξφπνο ζα έρεη ζαλ αληίθηππν
κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δηφηη ην δίθηπν απηφ δεκηνπξγήζεθε γηα
κεγάιεο ηαρχηεηεο, έηζη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλέρεηα ελεξγέο φπσο νη πξίδεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ ηερλνινγία.
Ραδιοζστνόηηηα 433 Mhz: Υξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο
απηή ε ζπρλφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ smart home. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ρξήζηε θαη ζπζθεπήο, δειαδή
δελ επηβεβαηψλεηαη ε εθηέιεζε κίαο εληνιήο. Σν κφλν ζεηηθφ ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα είλαη ην ππεξβνιηθά ρακειφ θφζηνο.
Zigbee: H ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ην ρακειφ θφζηνο ηεο
αιιά παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα κε πνιιά πξσηφθνιια θαη ηελ ζπκβαηφηεηα
κε άιιεο ζπζθεπέο.
Z-Wave: Απηή ε ηερλνινγία εθπέκπεη ζηε ζπρλφηεηα 868 MhZ,
ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζε βηνκεραληθέο θαη ηαηξηθέο εθαξκνγέο θαη είλαη
αξθεηά ζπκβαηή κε άιιεο ζπζθεπέο.
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Κεφϊλαιο 4: ΙΟΤ ςτην Βιομηχανύα /Eξυπνα Εργοςτϊςια
4.1 Industrial Internet
τθν ςθμερινι εποχι θ τεχνολογία ζχει ξεφφγει από τθν αξιοποίθςθ του
διαδικτφου για τθν υλοποίθςθ ενόσ smart home και ζχει προωκθκεί και ςτθν
βιομθχανία ςτα ςφγχρονα ζξυπνα εργοςτάςια ςτα οποία χρθςιμοποιείται ο όροσ
industrial internet και Βιομθχανία 4.0.
Σο industrial internet είναι μια υποκατθγορία του internet of things, ι ακόμα
καλφτερα θ εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ ΙΟΣ ςτθν βιομθχανία. Η ονομαςία αυτι
δϊκθκε από τθν General Electric ενϊ θ Cisco το ζχει ονομάςει “Internet of
Everything”. Πιο ςυγκεκριμζνα βοθκάει τθν εταιρία να παράγει υλικά και να
διαχειρίηεται πρϊτεσ φλεσ μζςω αιςκθτιρων, λογιςμικϊν και cloud ςυςτθμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ feedback από προθγοφμενεσ ενζργειεσ και αναλφςεισ,
αναλφονται μεγάλο όγκο δεδομζνων ςε μικρό χρονικό διάςτθμα και
αποκθκεφοντασ τα για μελλοντικζσ χριςεισ ,με αποτζλεςμα τθν μείωςθ διακοπϊν
παραγωγισ ,αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και μείωςθσ του κόςτουσ.

Εικόνα 5 : Η φιλοςοφια του ΙΟΤ

4.1.1 Αιςθητόρεσ

Η εξζλιξθ ςτθν τεχνολογία των αιςκθτιρων ζχει βοθκιςει ςε μεγάλο βακμό ςτθν
αποδοτικότθτα ςτα εργοςτάςια. Πλζον οι αιςκθτιρεσ ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ
αυτοδιάγνωςθσ ξεπερόντασ το βαςικό ςτοιχείο τουσ, δθλαδι το να παράγουν
δεδομζνα, ζχοντασ τθν δυνατότθτα να προβλζψουν και να εκτιμιςουν καταςτάςεισ
και πιο ςυγκεκριμζνα να ςυγκρίνουν τισ δικιζσ τουσ παραμζτρουσ αλλά και του
περιβάλλοντοσ τουσ, με βζλτιςτεσ ρυκμίςεισ και προςαρμόηονται αναλόγωσ.
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Παρακάτω ακολουκοφν τα δφο κφρια ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςε ΙΙοΣ
εφαρμογζσ βιομθχανιϊν.
4.1.2 RFID (Radio Frequency Identification)

Σα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςτθν βιομθχανία για καταγραφι
και αναγνϊριςθ δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρομαγνθτικά πεδία μζςω
ετικετϊν ι αλλιϊσ tags. Σα tags περιζχουν πλθροφορίεσ και χωρίηονται ςε ενεργά
και πακθτικά, όπου τα ενεργά λειτουργοφν ςε απομακρυςμζνεσ ςχετικά αποςτάςεισ
από το ςφςτθμα και τα πακθτικά βρίςκονται κοντα ςτο RFID και ςυλλζγουν ενζργεια
από αςφρματα ραδιοκφμματα.
4.1.3 Big Data

Tα Big Data είναι βαςικό εργαλείο του ΙιοΣ ςτθν βιομθχανία γιατί μποροφν οι
ειδικοί εργαηόμενοι να προβλζψουν και να διαμορφϊςουν μία εικόνα ςχετικά με
τθν λειτουργία των μθχανϊν και των άλλων διαδικαςίων με χρονοδιαγράμματα. Σα
χρονοδιαγράμματα αυτά μποροφν να αφοροφν για παράδειγμα θμερομθνίεσ
ςυντιρθςθσ ενόσ μθχανιματοσ, κάτι που μειϊνει το κόςτοσ που οφείλεται ςε
άςκοπεσ ςυντθριςεισ αυξάνοντασ παράλλθλα τθν αποτελεςματικότθτα.
4.1.4 Μ2Μ και ΙΙοΤ αρχιτεκτονικϋσ

Αρχικά θ τεχνολογία Machine To Machine βαςίηεται ςτθν επικοινωνία μθχανϊν ι
πιο γενικά ςυςκευϊν μζςω αςφρματων ι ενςφρματων καναλιϊν επικοινωνίασ χωρίσ
να παρεμβαίνει ο άνκρωποσ και ζτςι να υπάρχει μία αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία
ςτθν παραγωγι.
Σο Industrial Internet είναι θ εξζλιξθ ουςιαςτικά τθσ τεχνολογίασ Μ2Μ και θ
βαςικι διαφορά τουσ είναι το Internet. Ζτςι μζςω τθσ τεχνολογίασ του ΙΙοΣ τα
αυτόματα ςυςτιματα με δίκτυα, αιςκθτιρεσ και ενεργοποιθτζσ που προυπιρχαν
όταν ςυνδεκοφν ςτο Internet ενςωματόνται και ονομάηονται πλζον Industrial
Internet Systems (IISs). Πλζον υπάρχει άμεςθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν
ςυςτθμάτων και γίνεται μαηικι ανάλυςθ δεδομζνων τα οποία διατθροφνται ςε
κάποιο ιςτορικό ςε cloud για να γίνει θ ανάλυςθ τουσ με ςκοπό τθν πρόλθψθ.
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Εικόνα 6 : Industry 4.0

4.2 Δομό του Ίντερνετ τησ Βιομηχανύασ
Για να ςχεδιαςτεί ζνα δίκτυο κα πρζπει να είναι ξεκάκαρεσ κάποιεσ προυποκζςεισ
που αφοροφν τθν επιχείρθςθ όπωσ το αντικείμενο που παράγει και αςχολείται, οι
απαιτιςεισ τθσ υλοποίθςθσ του και θ λειτουργθκότθτα.
4.2.1 Λειτουργικότητα

Όςον αφορά τθν λειτουργθκότθτα ζχει κακοριςτεί ζνα μοντζλο το οποίο μπορεί
να εφαρμοςτεί ςε όλουσ τουσ τφπουσ τθσ βιομθχανίασ και βαςίηεται ςε 5 τομείσ :
 Eλζγχου
 Λειτουργίασ
 Πλθροφορίασ
 Εφαρμογισ
 Επιχειρθςιακόσ
4.2.1.1 Τομέασ Ελέγχου
τον τομζα αυτό εκτελοφνται διεργαςίεσ από διάφορεσ λειτουργικζσ μονάδεσ
όπωσ θ λιψθ δεδομζνων απο αιςκθτιρεσ για παράδειγμα που κα χρθςιμοποιθκοφν
από τισ εκάςτοτε μονάδεσ για να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία. Αυτζσ οι μονάδεσ μπορεί
να είναι ζνασ πίνακασ ελζγχου ι μία αίκουςα ολόκλθρθ ελζγχου ι και ακόμθ ζνασ
μικρόσ επεξεργαςτισ ςε μικρότερα ςυςτιματα. θμαντικό είναι οι λογικζσ μθχανζσ
αυτοφ του τομζα να μποροφν να διαβάηουν και να ερμθνεφουν τα δεδομζνα που
λαμβάνουν από αιςκθτιρεσ αλλά και να μποροφν να διαχειρίηονται αναλόγωσ τα
υπόλοιπα μθχανιματα ανάλογα με τα δεδομζνα αυτά.
4.2.1.2 Επικοινωνία
Η λειτουργία τθσ επικοινωνίασ είναι αυτι που ςυνδζει όλα τα μθχανιματα και
τισ ςυςκευζσ μεταξφ τουσ μζςω ενόσ κοινοφ πρωτοκόλλου. Αυτό όμωσ είναι ζνα
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πρόβλθμα γιατί προφανϊσ ςε μία τόςο περίπλοκθ καταςκευι κα χρθςιμοποιοφνται
μθχανιματα τα οποία κα χρθςιμοποιοφν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίασ,
ζτςι κα πρζπει να βρεκεί ζνα καλό πρωτόκολλο μετάφραςθσ για τα μθχανιματα
που χρθςιμοποιοφν διαφορετικά πρωτόκολλα.
4.2.1.3 Μοντελοποιήση Δεδομένων
Η μοντελοποιιςθ δεδομζνων αςχολείται με τθν παρουςίαςθ καταςτάςεων,
ςυνκθκϊν και ςυμπεριφορϊν ελεγχόμενων ςυςτθμάτων. Βζβαια θ πολυπλοκότθτα
τθσ εξαρτάται από τθν εκάςτοτε απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ, όπωσ για παράδειγμα
άλλεσ απαιτιςεισ ζχει ζνασ κερμοςτάτθσ που κζλει να διατθριςει ςτακερι τθν
κερμοκραςία ενόσ χϊρου και άλλεσ ζνασ ελεγχτισ που προςπακεί να αυξιςει τθν
παραγωγικότθτα ενόσ κινθτιρα ςτον μζγιςτο βακμό παραγωγικότθτασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςτιγμισ.
4.2.1.4 Τομέασ Λειτουργίασ
Σα κλαςςικά ςυςτιματα ελζγχου λειτουργοφν μζςω δομθμζνθσ καλωδίωςθσ μόνο
με μθχανιματα που βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο, πλζον μζςω του Industrial Internet
αυτό ζχει αλλάξει και μποροφν να λαμβάνουν και να ςτζλνουν δεδομζνα από τθν
άλλθ πλευρά του πλανιτθ.
Ο Σομζασ Λειτουργίασ από διάφορα μζρθ τα οποία αναφζρονται παρακάτω :
Η παροχή μίασ υπηρεςίασ αφορά το αν είναι μια υπθρεςία διακζςιμθ, δθλαδι
αν είναι ζτοιμθ για μετάδοςθ δεδομζνων με αςφάλεια ςε πραγματικό χρόνο και με
λίγο οικονομικό κόςτοσ.
Η διαχείριςη ςυςτημάτων παρζχει εργαλεία τα οποία δίνουν τθν δυνατότθτα να
υπάρχει αμφίδρομθ επικοινωνία διάφοροι τομείσ τθσ βιομθχανίασ, όπωσ το κομμάτι
των προμυκείων να ελζγχεται με αιςκθτιρεσ οι οποίοι κα είναι απομακρυςμζνοι.
Η παρακολοφθηςη και η διάγνωςη αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ και τθν
διόρκωςθ βλαβϊν που μποροφν να ςυμβοφν ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα ελζγχου ςε
πραγματικό χρόνο.
Η πρόγνωςη με τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων επεξεργάηεται δεδομζνα του
ιςτορικοφ του κάκε μθχανιματοσ και να εντοπιςτεί μία βλάβθ πριν καν
δθμιουργθκεί ϊςτε να μθν υπάρξει νεκρόσ χρόνοσ ςτθν παραγωγι.
Η λειτουργία τησ βελτιςτοποίηςησ αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ
και τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ για
παράδειγμα ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ.
4.2.1.5 Τομέασ Πληροφορίασ
Ο ςτόχοσ αυτοφ του τομζα είναι να ςυλλζξει δεδομζνα από όλουσ τουσ τομείσ και
να τα ςυγκεντρϊςει μετατρζποντάσ τα ςε πλθροφορία που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ
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δεδομζνα για τθν ςτακερότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ και τθν
βελτιςτοποίθςθ των διεργαςιϊν.
4.2.1.6 Τομέασ Εφαρμογήσ
Αυτόσ ο τομζασ ελζγχει τα λογικά μθχανιματα και μζςου αυτοφ αλλθλεπιδρά ο
χριςτθσ με το ςφςτθμα. Παρόλα αυτά δεν ζχει ςχζςθ με τισ μθχανζσ του
ςυςτιματοσ απλά δίνει ςυμβοφλεσ ςτον χριςτθ για διάφορα ηθτιματα των
διεργαςιϊν.
4.2.1.7 Επιχειρηςιακόσ Τομέασ
κοπόσ αυτοφ του τομζα είναι να διευκολλφνουν τθν ροι πλθροφοριϊν μεταξφ
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν ενόσ οργανιςμοφ αλλά και με τουσ ζξω από αυτόν
παράγοντεσ.

4.3 Υλοπούηςη /Τοπολογύα ΙΙΟΤ /Κυβερνοαςφϊλεια
4.3.1 Υλοποιήςη
Η υλοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ΙΙΟΣ αςχολείται κακαρά με το κομμάτι τθσ
τεχνολογίασ και εξαρτάται από τθν δομι του εργοςταςίου και τουσ οικονομικοφ
περιοριςμοφσ.
4.3.2 Τοπολογία ΙΙΟΤ
Σο μοντζλο τθσ ΙΙC τοπολογικά βαςίςτθκε ςε τρία επίπεδα για τθν ςχεδιαςι του.
Σο πρϊτο είναι αυτό που αφορά τουσ αιςκθτιρεσ, ενεργοποιθτζσ και τισ υπόλοιπεσ
ςυςκευζσ που μαηεφουν δεδομζνα για τον τομζα ελζγχου, ςτο δεφτερο επίπεδο
ςυγκεντρϊνονται αυτά τα δεδομζνα και επεξεργάηονται, εκεί βρίςκονται οι τομείσ
πλθροφορίασ και τθσ λειτουργίασ. το τρίτο επίπεδο βρίςκεται το κομμάτι τθσ
απόφαςθσ βάςθ τα δεδομζνα των δφο προθγοφμενων επιπζδων.
4.3.3 Κυβερνοαςφάλεια
Η κυβερνοαςφάλεια είναι υπεφκυνθ για τθν αποφυγι παραβίαςθσ του δικτφου
από τρίτουσ, κάτι τζτοιο κα μποροφςε να είναι καταςτροφικό για τθν επιχείρθςθ.
τα παλίοτερα ςυςτιματα τα πρωτόκολλα που χρθςιμοποιοφςαν διάφεραν αρκετά
από αυτά που χρθςιμοποιοφςαν οι ςυμβατικοί υπολογιςτζσ, τϊρα όμωσ είναι ίδια,
κάτι που κάνει πιο εφκολο ςτθν παραβίαςθ των δεδομζνων. Ζτςι κάκε βιομθχανία ι
εταιρία γενικότερα κα πρζπει να ζχει ειδικό τμιμα που κα είναι αποκλειςτικά για
τθν προςταςία του δικτφου από τυχόν παραβίαςεισ.

4.4 Έξυπνο Εργοςτϊςιο
4.4.1 Οριςμόσ Έξυπνου Εργοςταςύου

Ζξυπνοσ εργοςτάςιο μπορεί να κεωρθκεί οποιαδιποτε βιομθχανικι υποδομι
που ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε όλα τα μθχανιματα και οι υποδομζσ που αφοροφν
τθν παραγωγι να ςυνδζονται μεταξφ τουσ αλλά και με αιςκθτιρεσ, εκτελόντασ
αυτόνομεσ διεργαςίεσ.
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Σα ζξυπνα εργοςτάςια είναι ζνα βιμα μπροςτά από τθν απλι αυτοματοποιθμζνθ
διαδικαςία που είχαν τα ςυμβατικά εργοςτάςια, διότι χρθςιμοποιοφν ζνα πλιρωσ
ευζλικτο ςφςτθμα που χρθςιμοποιθεί ςυνεχϊσ μία ροι δεδομζνων και
προςαρμόηεται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. Όπωσ αναφζρκθκε και πριν ζνα ακόμα
πλεονζκτθμα ςε αντίκεςθ με τα ςυμβατικά εργοςτάςια είναι θ επικοινωνία του
ςυςτιματοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςε πραγματικό χρόνο, ζτςι μποροφν
μθχανιματα, να λαμβάνουν δεδομζνα, να χειρίηονται και να προγραμματίηονται
από χιλιόμετρα μακρφα.
4.4.2 Τεχνολογύεσ Έξυπνου Εργοςταςύου
Η υλοποιιςθ ενόσ τζτοιου ζργου απαιτεί και ζνα κατάλλθλο τεχνολογικό
υπόβακρο, ζτςι κα μπορζςει να γίνει εφικτι θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτα δίτυα
παραγωγισ. Η πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα γίνεται από μία ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν
μεταξφ αναλογικοφ και ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ, αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται
Physical to Digital to Physical loop (PDP). Για να λάβει χϊρα αυτι θ διαδικαςία
απαιτοφνται θ ανάλυςθ δεδομζνων, ρομποτικι, υψθλι υπολογιςτικι δυνατότθτα,
τεχνθτι νοθμοςφνθ, προθγμζνα υλικά και επαυξθμζνθ πραγματικότθτα.
Physical to Digital
Ζνα ςφςτθμα ΙΙΟΣ μεταφράηει δεδομζνα πραγματικοφ κόςμου των
μθχανθμάτων όπωσ κραδαςμοί, κερμοκραςία, κατανάλωςθ ενζργειασ κτλ, ςε
ψθφιακά ςιματα μζςω αιςκθτιρων και ςτζλνονται ςε διακομιςτζσ των
επιχειριςεων. Μόλισ γίνει θ μετάδοςθ αυτϊν των ςθμάτων, αυτά επεξεργάηονται,
αναλφονται και αποκθκεφονται ϊςτε να υπάρχει μία ςυνολικι εικόνα του
εργοςταςίου και τθσ παραγωγισ.
Digital to Digital
Είναι θ δεφτερθ φάςθ όπου ζχουν ςυκγεντρωκεί τα δεδομζνα από τθν
παραγωγι και μζςω αλγορίκμων πρόβλεψθσ αναλφονται. υνικωσ ςε αυτι τθν
φάςθ υπάρχει ζνασ πίνακασ ελζγχου ο οποίοσ χρθςιμοποιόντασ τθν μθχανικι
μάκθςθ ο χριςτθσ μπορεί να διαχειριςτεί μθχανιματα, να δει προτάςεισ του
προγράμματοσ για βζλτιςτεσ αποδόςεισ παραγωγικότθτασ αλλά και να
προγραμματίςει μελλοντικζσ ενζργειεσ.
Digital to Physical
Εδϊ είναι το τελευταίο βιμα τθσ διεργαςίασ PDP και ουςιαςτικά είναι θ
μετατροπι των επεξεργαςμζνων ψθφιακϊν ςιματων από το δεφτερο ςτάδιο ςε
αναλογικι μορφι ϊςτε να αλλάξουν τα δεδομζνα ςτον φυςικό κόςμο των
μθχανθμάτων παραγωγισ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα μθχανιματα μποροφν να αλλάξουν
τθν λειτουργία τουσ ι να ςταλεί ο κατάλλθλοσ τεχνικόσ για βλάβθ ςε κάποια
μθχανιματα ι οποιαδιποτε αλλαγι που δεν μπορεί να γίνει μζςω αλλαγισ τάςθσ
ςε αυτά.
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Εικόνα 7: Physical to Digital to Physical loop

4.4.3 Cloud Computing
To cloud computing επιτρζπει τθν προςπζλαςθ ςε δίκτυα, διακομιςτζσ και άλλουσ
πόρουσ που παρζχονται μζςω διαδικτφου. Η τεχνολογία αυτι ςε ςυνδιαςμό με μία
ζξυπνθ ςυςκευι όπωσ ζνα smart phone, μποροφν να παρζχουν πλθροφορίεσ ςτον
χριςτθ ανά πάςα ςτιγμι. Επίςθσ τα δεδομζνα που ςυλλζγονται ςτον ψθφιακό
κόςμο όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ μεταφζρονται ςτα ςυςτιματα
επεξεργαςίασ μζςω του cloud computing το οποίο τισ περιςςότερεσ φορζσ
λειτουργεί και ωσ αποκθκευτικόσ χϊροσ αυτϊν των δεδομζνων τα οποία ζχουν
μεγάλο όγκο αν προςκεκεί και το ιςτορικό τουσ. Σα τελευταία χρόνια το cloud
computing ζχει τθν δυνατότθτα να ενςωματϊςει και οριςμζνουσ απομακριςμζνουσ
αιςκθτιρεσ που κα μποροφν να χειρίηονται απομακρυςμζνα μθχανιματα αλλά κα
πρζπει να υπάρχουν αναβακμιςμζνα τεχνολογικά μθχανιματα ςτα τερματικά του
ςυςτιματοσ τα οποία κα μποροφν να αλλθλεπιδροφν αυτόνομα από τον
πραγματικό κόςμο ςτον ψθφιακό.
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Εικόνα 8: Cloud Computing

4.4.4 Ανάλυςη Δεδομένων (Big Data)
Όπωσ είναι αναμενόμενο θ τεχνολογία ΙΟΣ όπωσ και οτι αυτι βαςίηεται ςτο cloud
computing χρθςιμοποιοφν αρκετά δεδομζνα, κάτι που αυξάνει τθν ηιτθςθ και τθν
διακεςιμότθτα μεγάλου όγκου δεδομζνων.
Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκοφν πολφπλοκοι αλγόρικμοι οι
οποίοι κα μποροφν να παίρνουν αυτόνομεσ αποφάςεισ που κα αφοροφν τθν
παραγωγι και τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ τισ εταιρίασ. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει και
μία υποδομι που κα μπορεί να υποςτθρίξει αυτόν τον μεγάλο όγκο δεδομζνων, θ
οποία κα εφαρμόηει μεκόδουσ μθχανικισ μάκθςθσ ςτισ αυτοματοποιθμζνεσ
διαδικαςίεσ. Υςτερα κα πρζπει να γίνει εξαγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν από το
ιςτορικό των μθχανθμάτων και τθσ παραγωγισ, ϊςτε να γίνει βελτιςτοποίθςθ τθσ
παραγωγισ, αλλά με τθν υπάρχουςα τεχνολογία θ απόλυτθ βελτιςτοποίθςθ και ςτισ
πζντε διαςτάςεισ δεν είναι εφικτι.
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Εικόνα 9: Βελτιςτοποίηςη ςε πολλοφσ τομείσ.

τισ δυνατότθτεσ τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων περιλαμβάνεται θ επξεργαςία ροισ
ςυμβάντων (Event Stream Procressing) και θ ςφνκετθ επεξεργαςία ςυμβάντων
(Complex Event Procressing). To ΕSP μπορεί να δζχεται, να φιλτράρει, να
επεξεργάηεται και να ομαδοποιεί τα δεδομζνα που αφοροφν κυρίωσ τθν διαδικαςία
τθσ παραγωγισ. Ουςιαςτικά όταν λαμβάνει από το ΙΟΣ δεδομζνα αποφαςίηει ποιά
από αυτά είναι ςθμαντικά, ποιά πρζπει να αποκθκευτοφν ςτο cloud, να βρει
ςυςχετιςμοφσ που αφοροφν τθν παραγωγι και τι προειδοποιιςεισ ι αποφάςεισ κα
πρζπει να υλοποιιςει το ςφςτθμα βάςθ αυτϊν των δεδομζνων. Η CEP είναι μία πιο
εξελιγμζνθ δυνατότθτα που αναηθτά μοτίβα ςε πιο περίπλοκεσ καταςτάςεισ.
Για να αξιοποιθκεί αυτι θ ροι δεδομζνων προσ όφελοσ τθσ εταιρίασ κα πρζπει να
εφαρμοςτοφν μθχανιςμοί λιψθσ αποφάςεων που κα οδθγοφν το ςφςτθμα ΙΟΣ ςτθν
επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. Ζτςι κα πρζπει να γίνει ςφγκριςθ διάφορων
επιλογϊν και ςεναρίων, που προκφπτουν από τθν λιψθ δεδομζων από το ΙΟΣ, με
βάςθ τον τρζχοντα επιχειρθςιακό ςτόχο. Αλλά για να επιτευχκεί αυτι θ διαδικαςία
ςωςτά δεν αρκεί θ πολφπλοκι ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων από μθχανιματα
και ανκρϊπουσ τθσ εταιρίασ, κα πρζπει να ςυλλεκτοφν και εξωτερικά δεδομζνα
όπωσ οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν και οι εξελίξεισ τθσ αγοράσ, ϊςτε τα
προϊόντα και οι υπθρεςίεσ να επεξεργαςτοφν αναλόγωσ ι και ακόμθ να παραχκοφν
νζα βαςιςμζνα ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν.
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4.4.5 Έξυπνη Ρομποτικη
Η πλθροφορικι ζχει αλλάξει αρκετά τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και τθν
ρομποτικι. Ζνα ςθμαντικό επίτευγμα είναι θ αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου με τθν
ρομποτικι, το οποίο ςυνδιάηει τθν ευελιξία του ανκρϊπου με τθν ακρίβεια και τθν
απόδοςθ των ρομποτικϊν ςυςτθμάτων. τα παλιότερα ςυςτιματα υπιρχαν
μθχανιματα που λειτουργοφςαν αποκλειςτικά από ανκρϊπουσ ι μθχανιματα που
λειτουργοφςαν απολφτωσ αυτόνομα, αυτό ομϊσ πρζπει να αλλάξει και να
υπάρχουν υβριδικα μθχανιματα που κα δροφν αυτοματοποιθμζνα αλλά κα
ςυνεργάηονται και με τον ανκρϊπινο παράγοντα.
Τπάρχουν τρία είδθ ςυνεργαςίασ ανκρϊπου και μθχανθμάτων ,θ ςυγχρονιςμζνθ
ςυνεργαςία, θ ταυτόχρονθ ςυνεργαςία και θ ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία.
τθν πρϊτθ περίπτωςθ ζνα προϊόν επεξεργάηεται από ανκρϊπουσ και
μθχανιματα ταυτόχρονα γιατί θ διαδικαςία χρειάηεται τθν ταχφτθτα και τθν
ακρίβεια ενόσ ρομπότ, αλλά και τθν ευελιξία του ανκρϊπου. Ωςτόςο αυτι θ
ςυνεργαςία με τα ςθμερινά δεδομζνα ςτα περιςςότερα εργοςτάςια μπορεί να
προκαλζςει ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τραυματιςμοφσ και δεν υπάρχουν ακόμα
πιςτοποιθμζνα πρότυπα αςφαλείασ παγκόςμιασ εμβζλιασ αλλά και εξελιγμζνα
ρομποτικά ςυςτιματα ϊςτε να εγγυοφνται τθν μθδενικι πικανότθτα τραυματιςμοφ
του ςυνεργαηόμενου υπαλλιλου. τθν παρακάτω φωτογραφία φαίνεται μία τζτοια
περίπτωςθ ςε εργοςτάςιο τθσ BMW.

Εικόνα 10: Συνεργαςία ανθρώπου μηχανήσ

Για να λυκεί το πρόβλθμα τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων είναι ανάγκθ να
αξιοποιθκεί θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, ϊςτε τα μθχανιματα αυτά να αποκτιςουν
όραςθ και να προςαρμουςτοφν ςτο περιβάλλον τουσ. Αυτό κα κάνει τα μθχανιματα
αρκετά ςυνεργάςιμα με τον άνκρωπο αλλά και κα μποροφν ακόμα να δίνουν
ςυμβουλζσ ςε διάφορεσ καταςτάςεισ ι να προβλζπουν ανάγκεσ, κάτι που οδθγεί
αναμφιςβιτθτα ςτθν υψθλότερθ παραγωγικότθτα. Επίςθσ θ ενςωμάτωςθ τθσ
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τεχνθτισ νοθμοςφνθσ μπορεί να βελτίωςει
Machine2Machine εφόςον τα μθχανιματα.

και

τον τρόπο λειτουργίασ

Ζνα ακόμθ χαρακτιριςτικό που κα πρζπει να διακζτει ζνα ζξυπνο ρομποτικό
ςφςτθμα κα είναι θ επεξεργαςία του από τρίτουσ και πιο ςυγκεκριμζνα
απομακρυςμζνα. Γιαυτό τον λόγο υπάρχουν ρομποτικζσ πλατφόρμεσ που είναι
ςυνδεδεμζνεσ με τα μθχανιματα μζςω διαδικτφου και μποροφν ανα πάςα ςτιγμι
να τα εμπλουτίςουν με νζο λογιςμικό ι να του αλλάξουν παραμζτρουσ για τθν
παραγωγι. Με τθν χριςθ αυτϊν των τεχνολογίων το κόςτοσ κα μειωκεί με τον
χρόνο και θ παραγωγικότθτα κα αυξθκεί εκκετικά.

Εικόνα 11: Απομακρυςμζνοσ χειριςμοσ βραχίονα μζςωσ εφαρμογήσ

4.4.6 Προςομοίωςη Παραγωγήσ Προΰόντων
Ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ των ΙΟΣ ςτθν βιομθχανία είναι θ αφξθςθ τθσ
βελτιςτοποίθςθσ, ζτςι είναι ανάγκθ πριν κάκε βιμα ι αλλαγθ ςτον τομζα
παραγωγισ να γίνεται δοκιμαςτικά ςε κάποιο ψθφιακό εργοςτάςιο μζςω
προςομοίωςθσ. Τπάρχουν διάφορα είδθ προςομοίωςθσ όπωσ θ προςομοίωςθ
διακριτϊν ςυμβάντων, θ 3D, ςε επίπεδο ςυςτιματοσ, ρομποτικι και εργονομικι.
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Εικόνα 12: Επαυξημζνη πραγματικότητα

Σα ςυςτιματα προςομοίωςθσ πρζπει να ζχουν όλεσ τισ λεπτομζριεσ ενόσ τομζα
παραγωγισ
όπωσ
κερμοκραςίεσ
μθχανθμάτων,
αποκεματικό
υλικό,
ςυναρμολόγθςθ και άλλα πολλά. Βζβαια όλα αυτά μποροφν να αξιοποιθκοφν για
να δοκιμαςτοφν μελλοντικά πλάνα τθσ διοίκθςθσ, όπωσ ενςωμάτωςθ νζων
μθχανθμάτων και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, όπου μετά μζςω υπολογιςμϊν τα
μθχανιματα παίρνουν feedback τισ παραμετροποιιςεισ μζςω προγραμμάτων PLC
ςυνικωσ και μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε πραγματικό χρόνο.

4.4.6.1 3D Printing
H διαδικαςία αυτι ανικει ςτθν παραγωγι πρόςκετων (Addictive Manufacturing )
και είναι θ εννοποίθςθ διάφορων υλικϊν ςε επίπεδα ϊςτε να ςχθματιςτεί ζνα
αντικζιμενο από ζνα ψθφιακό μοντζλο, το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί ςε μια πλατφόρμα.
υνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν επιςκευι και τθν ςυντιρθςθ μθχανθμάτων ι
εξαρτθμάτων και για προϊόντα που χρειάηεται χρόνοσ και οικονομικό κόςτοσ για τθν
προμθκειά τουσ.

4.5 Η Δομό των Σύγχρονων Συςτημϊτων Βιομηχανικού
Αυτοματιςμού.
Σα ςθμερινά ςυςτιματα αυτοματςιμοφ αποτελοφνται από επίπεδα ςαν
πυραμίδα, ςτο κατϊτερο επίπεδο είναι οι ενεργοποιθτζσ και οι αιςκθτιρεσ (Field
Level), ςτο αμζςωσ επόμενο είναι οι ςυςκευζσ ελζγχου (Control Level), μετά είναι το
επίπεδο ελζγχου και απόκτθςθσ δεδομζων όπου χρθςιμοποιοφνται ςυςτιματα
SCADA ςυνικωσ (Process Management Level) και ςτο τελευταίο επίπεδο βρίςκονται
οι διακομιςτζσ ςτο κζντρο δεδομζνων πλθροφορικισ (Enterprise Level).
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To IΙOT αλλάηει τθν παραπάνω δομι του ςυςτιματοσ. Σο επίπεδο Field Level
παραμζνει ξεχωριςτό από τα υπόλοιπα ,αλλά ενςωματϊνονται ςτουσ αιςκθτιρεσ
και τουσ ενεργοποιθτζσ πολφ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εκτελοφν αυτόνομα
αρκετζσ διεργαςίεσ, ενϊ ςτα νζα μοντζλα προβλζπεται να αυξθκοφν ςθμαντικά
αυτζσ οι ςυςκευζσ ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά.
4.5.1 Smart Factory LAN
τα ςφγχρονα μελλοντικά εργοςτάςια οι ςυςκευζσ που κα πρζπει να είναι
ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ είναι πολφ περιςςότερεσ από τα ςθμερινά ςυμβατικά
εργοςτάςια. Επίςθσ κα γίνει προςπάκεια να καταργθκοφν εντελϊσ οι δίαυλοι
επικοινωνίασ και να αντικαταςτακοφν από ενςφρματουσ και αςφρματουσ τρόπουσ
επικοινωνίασ μζςω του Internet που κα βαςίηονται ςε πρωτόκολλα ΙΡ και το
Ethernet ζνα υποκείμενο πρωτόκολλο επικοινωνίασ.
Λόγω του αυξθμζνου αυτοφ όγκου των ςυςκευϊν κα πρζπει να απλοποιθκεί θ
λειτουργία του δικτφου, ζτςι κα χρθςιμοποιθκοφν τοπολογίεσ, όπωσ αςτζρων,
γραμμϊν, δακτυλίων ι μία μίξθ αυτϊν. υνικωσ χρθςιμοποιείται θ τοπολογία
αςτζρα γιατί ζχει μεγαλφτερθ αξιοπιςτία από τισ υπόλοιπεσ, αλλά αν ςυμβεί κάτι
ςτον κεντρικό διακόπτθ κα αποςυνδζςει όλεσ τισ ςυςκευζσ του δικτφου. Παρόλα
αυτά ζχει αναδειχτεί θ πιο αξιόπιςτθ τοπολογία

Εικόνα 13: Toπολογίεσ δικτφων

δικτφων και γιαυτό χρθςιμοποιείται τόςο πολφ ςιμερα. Πάντωσ ςτα ζξυπνα
ςφγχρονα εργοςτάςια πικανότατα να χρθςιμοποείται μία ςφνκετθ τοπολογία που
περιλαμβάνει τισ τοπολογίεσ γραμμϊν και δακτυλίων με βαςικι τοπολογία όμωσ
του αςτζρα ςε ςυνδιαςμό με νζα πρωτόκολλα.
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Εικόνα 14: Απεικόνιςη ενόσ LAN

To πρόβλθμα με τθν αςφρματθ επικοινωνία μεταξφ των ςυςκευϊν είναι θ
μεγάλθ πικανότθτα λάκουσ και ότι κα μοιράηονται ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ
ςυχνοτιτων, που ςθμαίνει ότι αν μεταδίδει μία ςυςκευι το κανάλι κα είναι
απαςχολθμζνο. Επίςθσ αλλζσ ραδιοςυχνότθτεσ μποροφν να επθρεάςουν το
ςιμα των ςυςκευϊν και αυτό κα οδθγιςει ςίγουρα ςε λάκθ τα οποία δεν είναι
ανεκτά ςε επίπεδο βιομθχανίασ. ιμερα οι βιομθχανίεσ χρθςιμοποιοφν
αςφρματα κανάλια επικοινωνίασ αλλά ςε κομμάτια τθσ παραγωγισ που δεν
είναι τόςο κακοριςτικά.
4.5.2 Αςφϊλεια
Ζνα ακόμα πρόβλθμα είναι πωσ εφόςον τα δίκτυα τθσ βιομθχανίασ κα
χρθςιμοποιοφν ανοικτά πρότυπα κα υπάρχει υψθλόσ κίνδυνοσ αςφάλειασ, ζτςι κα
πρζπει ζνα τζτοιο δίκτυο να υποςτθρίηει :


Κρυπτογράφηςη : Είναι αρκετά ςθμαντικι για πλθροφορίεσ που
πρζπει να χρθςιμοποιιςουν δθμόςια δίκτυα.



Έλεγχοσ πρόςβαςησ : Για να επιβεβαιωκεί ότι μόνο οι ςυςκευζσ που
πρζπει μποροφν να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ.



Έλεγχοσ ταυτότητασ : Είναι κφριοσ ζλεγχοσ πρόςβαςθσ.

Σα ςθμερινά πρότυπα αςφάλειασ δεν επαρκοφν για τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ
των μελλοντικϊν ζξυπνων εργοςταςίων και αυτο ςυμβαίνει γιατί κατά κφριο λόγο
τα ςυςτιματα επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ αποκλειςτικά, ενϊ ςε ζνα ςφγχρονο
εργοςτάςιο κα πρζπει να λαμβάνουν πλθροφορίεσ και δεδομζνα από
απομακρυςμζνεσ ςυςκευζσ και χριςτεσ.
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4.6 Από το Συμβατικό Εργοςτϊςιο ςτο Έξυπνο Εργοςτϊςιο
Σα κλαςςικά εργοςτάςια για μπορζςουν να ενςωματϊςουν το Internet of Things
ςτθν παραγωγι τουσ κα πρζπει να γίνουν ριηικζσ αλλαγζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Αρχικά κα πρζπει να ψθφιοποιθκεί ο εξοπλιςμόσ και οι διαδικαςίεσ παραγωγισ ι
αλλιϊσ να δθμιουργθκεί ζνα «ψθφιακό δίδυμο».
Για τθν δθμιουργία του «ψθφιακοφ διδφμου» πρζπει όλοι οι τομείσ τθσ
επιχειριςθσ να ςυνεργαςτοφν με τον ΙΣ τθσ ϊςτε θ ψθφιοποίθςθ να γίνει με βάςθ
τθν ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ. Για να γίνει θ αλλαγι αυτι κα πρζπει να ςυμβοφν
οπωςδιποτε τα παρακάτω :




Aλλθλεπίδραςθ με πελάτεσ και εργαηόμενουσ.
Καινοτομία προϊόντων και διαδικαςιϊν.
Ο αυτοματιςμόσ να αντικακιςτιςει τον ανκρϊπινο παράγοντα ςε μεγάλο
βακμό.
 Λιψθ αποφάςεων με το Big Data.
Επίςθσ για να γίνει εφικτι θ αλλαγι αυτι κα πρζπει το εργοςτάςιο να αποκτιςει
τερματικά ελζγχου με αιςκθτιρεσ, βιομθχανικζσ αναλφςεισ και ζξυπνεσ εφαρμογζσ
μθχανϊν.
Σα τερματικά ελζγχου με αιςκθτιρεσ είναι θ βάςθ για ζνα ζξυπνο εργοςτάςιο
γιατί είναι θ διαςφνδεςθ με πραγματικό και ψθφιακό κόςμο και βοθκοφν να
περαςτεί θ πλθροφορία ςτα επόμενα επίπεδα ϊςτε να γίνει θ λιψθ αποφάςεων για
τισ επόμενεσ ενζργειεσ.
Οι βιομθχανικζσ αναλφςεισ των δεδομζνων κα πρζπει να μετατρζψει τα
δεδομζνα που ςτζλνουν οι αιςκθτιρεσ ςε πιο ευανάγνωςτθ μορφι για τον
άνκρωπο. Μζχρι ςιμερα οι επιχειριςεισ για να προβλζψουν το μζλλον εςτίαηαν ςε
πωλιςεισ προϊόντων, ενϊ τϊρα χάρθσ το cloud και τον μεγάλο όγκο δεδομζνων που
μπορεζι να αποκθκεφςει μποροφν να γίνουν ακριβείσ προβλζψεισ βάςει των
αναλφςεων δεδομζνων από όλουσ τουσ τομείσ τθσ παραγωγισ.
Πζρα από όλα αυτά όμωσ το ςθμαντικότερο κομμάτι ενόσ ζξυπνου εργοςταςίου
είναι αυτόνομθ λιψθ αποφάςεων από ζξυπνεσ μθχανζσ μζςω τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ. Μία τζτοια μθχανι καταλαβαίνει πλιρωσ τθν κατάςταςθ που
βρίςκεται μία ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι και τισ επιπτϊςεισ κα ζχει θ κάκε ενεργειά τθσ,
αλλά και ςε περίπτωςθ λάκουσ να μπορεί να το διορκϊςει. Ακόμθ κα μποροφν να
ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ αλλά και με δεδομζνα από άλλουσ τομείσ τθσ
επιχείρθςθσ για τθν μζγιςτθ δυνατι αποδοτικότθτα.
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Προκυμζνου να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα και θ διαλειτουργικότθτα κα
πρζπει να υπάρχουν και αμφίδρομεσ ροζσ ψθφιακϊν πλθροφοριϊν. Η
διαλειτουργικότθα χωρίηεται ςε πολλά επίπεδα τα οποία αναφζορνται παρακάτω :
 ε φυςικό επίπεδο κατα τθν ςυναμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ.
 ε επίπεδο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και πλθροφορικισ.
 ε επιχειρθματικο επίπεδο όπου οι ςτόχοι πρζπει να ανακεωρθκοφν.
Κατα τθν εφαρμογι τθσ διαλειτουργικότθτασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθν όλεσ οι
διαςτάςεισ ολοκλθρϊςθσ :


Κατακόρυφθ ολοκλιρωςθ θ οποία περιλαμβάνει αιςκθτιρεσ και
ενεργοποιθτζσ εντοσ των μθχανϊν μζχρι και ςυςτιματα ERP.
 Οριηόντια ολοκλιρωςθ θ οποία αφορά τα δίκτυα παραγωγισ και τθν
ολοκλθρωςι τουσ ςε επιχειρθματικό επίπεδο με βάςθ τθν θλεκτρονικι
ανταλλαγι δεδομζνων EDI
 Ολοκλιρωςθ ωσ προσ τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και εφαρμογζσ του
κφκλου ηωισ του προϊόντοσ προκειμζνου να γίνει ςυγχρονιςμόσ και
ανταλλαγθ γνϊςεων μεταξφ προϊόντων, υπθρεςιϊν και του περιβάλλοντοσ.
Ζνα κλαςςικό εργοςτάςιο αποτελείται από ανεξάρτθτα ςυςτιματα όπωσ τα PLC
από ςυςτιματα υλικοφ και MES από λογιςμικά, που το κακζνα από αυτά λαμβάνει
και δίνει διαφορετικά δεδομζνα, κάτι που κάνει δφςκολο τον ςυνδιαςμό τουσ. Ζτςι
ςε ζνα ςφγχρονο εργοςτάςιο τα ςυςτιματα δεν κα είναι πλζον ξεχωριςτά, κα
υπάρχει ζνα δίκτυο το οποίο κα ζχει ςαν ςκοπό να ενϊςει αυτά τα διακριτά
ςυςτιματα ϊςτε να λειτουργοφν ςαν ζνα ςφςτθμα.

4.7 Παραδεύγματα Έξυπνων Εργοςταςύων
4.7.1 Siemens
H Γερμανία είναι ςτθν κορυφι ςτθν τεχνολογία ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ και
τα εργοςτάςια τθσ Siemens ακολουκοφν το κυβερνθτικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ
πλιρωσ αυτοματοποιθμζνων ζξυπνων εργοςταςίων. Η Siemens είναι ο κορυφαίοσ
προμθκευτισ PLC παγκοςμίωσ, και το αξιοςθμείωτο είναι πωσ παράγεται ςχεδόν
μία μονάδα κάκε δευτερόλεπτο και αυτο ςυμβαίνει γιατί θ παραγωγι είναι ςε
μεγάλο βακμό αυτοματοποιθμζνθ, κατζχοντασ το 75% τθσ παραγωγισ μθχανζσ με
υπολογιςτζσ και λοιπά ςυςτιματα, ενϊ ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ χρειάηεται μόνο
ςτθν αρχι τθσ διαδικαςίασ τθσ παραγωγισ.
Η Siemens ζβγαλε ανακοίνωςθ πωσ θ ίδια και οι ςυνεργάτεσ τθσ, το Ινςτιτοφτο
Fraunhofer IIS, το κζντρο Fraunhofer SCS και οι εταιρείεσ iTiZZiMO και KINEXON
ξεκίνθςαν το ερευνθτικό ζργο “Road to Digital Production” και ςτόχοσ του είναι θ
εφρεςθ του τρόπου με τον οποίο θ κάκετθ ολοκλιρωςθ να υλοποιθκεί με επιτυχία
με δυνατότθτα απόκριςθσ ςε πραγματικό χρόνο.
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Για να ψθφιοποιθκεί θ γραμμι παραγωγισ κα πρζπει να υπάρχει ζνα smart tag το
οποίο κα ςυνοδεφει το προϊόν ςε όλθ τθν γραμμι παραγωγισ και κα το
ενςωματϊνει ςτο CPS ςφςτθμα. Ο ςτόχοσ τθσ επικζτασ είναι να αναγνωρίηει και να
ελζγχει όλα τα ςτάδια παραγωγισ του προϊόντοσ. Προθγουμζωνωσ θ γραμμι
παραγωγισ ελεγχόταν κεντρικά ενϊ τϊρα εξατομικεφεται ο ζλεγχοσ του κάκε
προϊόντοσ, κάτι που κα βοθκιςει ςτθν αποδοτικότθτα και τθν οικονομία.

Εικόνα 15: Eργοςτάςιο Siemens

4.7.2 AGCΟ
Η εταιρία αυτι ανικει ςτον τομζα των τροφίμων και κεωροφν πωσ ο πλθκυςμόσ
τθσ Γθσ μζχρι το 2050 κα είναι δζκα διςεκατομμφρια, κάτι που ςθμαίνει πωσ κα
υπάρχει μεγαλφτερθ ανάγκθ για παραγωγι τροφιμϊν και πιο ςυγκεκριμζνα 70%
περιςςότερο. Για να βοθκιςουν ςτθν παραγωγι δθμιοφργθςαν το AgCommand,
ζνα εργαλείο τθλεμετρίασ που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να κατανοοφν καλφτερα τθν
απόδοςθ μίασ επιχείρθςθσ. Σα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι ο
ζλεγχοσ τθσ κάκε μθχανισ και πρόβλεψθ προβλθμάτων για τθν κακεμία από μία
οκόνθ, θ δυνατότθτα για ζλεγχο τθσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων μζςω
χρονοδιαγραμμάτων βάςει του κφκλου καλλιζργειασ, θ αυτόματθ ειδοποίθςθ ςε
πελάτεσ όςον αναφορά τα προϊόντα, θ παρακολοφκθςθ όλων των μθχανθμάτων και
θ αποφυγι κλοπισ και θ προςταςία ιδιωτικοφ απορριτου.

4.7.3 Mercedes
H Μercedes εκτόσ από τθν τεχνολογικι εξζλιξθ ςτα αυτοκίνθτα που παράγει, ζχει
εξελίξει και τθν τεχνολογία ςτθν παραγωγι τουσ και κεωροφν πωσ ζξυπνο
εργοςτάςιο είναι αυτό που τα μθχανιματα και τα προϊόντα ανικουν ςτο ίδιο
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περιβάλλον και είναι δικτυωμζνα μεταξφ τουσ και ςυνδεδεμζνα ςτο διαδίκτυο ϊςτε
να δθμιουργοφν ψθφιακό δίδυμο.
Η ςυγκεκριμζνθ εταιρία ζχει υλοποιιςει αρκετζσ εφαρμογζσ ενόσ ζξυπνου
εργοςταςίου και θ πιο αξιοςθμείωτθ είναι τα HRC ςυςτιματα που ζχει αναπτφξει,
δθλαδι τθν ςυνεργαςία των μθχανθμάτων με τον άνκρωπο. Σα περιςςότερα
εξαρτιματα των αυτοκινιτων είναι αρκετά δφςκολο να ςυναρμολογθκοφν από τον
άνκρωπο γιατί τα υλικά τουσ ςυνικωσ είναι βαριά και χρειάηεται απόλυτθ
ευκυγράμμιςθ ςε όλα τα τεμάχια τουσ. Ζτςι οι εργαηόμενοι είναι ανάγκθ να
ςυνεργαςτοφν με τα ρομπότ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο ζλεγχοσ των ρομπότ
γίνεται απομακρυςμζνα μζςω tablet χωρίσ να χρειάηεται να είναι εκεί ο άνκρωποσ.
Πλζον ζχει εννοποιιςει όλα τα εργοςταςιά τθσ ςτον κόςμο μζςω Internet και
δίνεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο μζχρι το επίπεδο του πεδίου, ι αλλιϊσ των
αιςκθτιρων. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό, διότι μπορεί το κάκε εργοςτάςιο να
υποςτθρίξει κάποιο άλλο που μπορεί να αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα ςε αυτό
το επίπεδο.

Εικόνα 16: Εργοςτάςιο Mercedes

4.7.4 Sunlight
H εταιρία Sunlight με τθν παραγωγι μπαταριϊν και γενικότερα ςυςτθμάτων
αποκικευςθσ ενζργειασ θ οποία ςυνειςφζρει ουςιαςτικά ςτθν εξζλιξθ των
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εργοςταςίων ςιμερα. τόχοσ τουσ μζςα από τθν τεχνολογικι εξζλιξθ τθσ
παραγωγισ τουσ είναι θ αςφάλεια των εργαηομζνων.
το ζργο τθσ Sunlight δθμιουργικθκαν ςυςτιματα τα οποία βοθκοφν ςτθν
αλλθλεπίδραςθ των εργαηομζνων με τα βιομθχανικά ςυςτιματα παραγωγισ όπωσ
θ χριςθ καμερϊν βάκουσ και κερμικϊν καμερϊν, όπου δίνουν τθν δυνατότθτα
εντοπιςμοφ ατυχθμάτων και άμεςθσ βοικειασ. Επίςθσ γίνεται εφαρμογι τθσ
επαυξθμενθσ πραγματικότθτασ, αιςκθτιρων άνεςθσ που αφοροφν τα κατάλλθλα
μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.
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Κεφϊλαιο 5: Arduino

5.1Ιςτορύα
Η ηζηνξία ηνπ arduino μεθηλάεη ην 2005, νη ηδξπηέο ηνπ Massimo Banzi θαη
David Cueartielles ήζειαλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα πιαηθφξκα κε ρακειφηεξν θφζηνο
απφ ηηο ππάξρνπζεο γηα ηνλ έιεγρν δηαδξαζηηθψλ ζρεδίσλ απφ καζεηέο. Έηζη γηα
απηφλ ηνλ ζθνπφ ζρεδίαζαλ ηελ πιαθέηα arduino θαη μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ηελ
παξαγσγή ηεο ζε έλα εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή Πεδεκφληην ηεο Ιηαιίαο.

5.2Γενικϊ
Σν arduino είλαη κηα πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα πξσηνηππνπνίεζεο
ειεθηξνληθψλ βαζηζκέλε ζε επέιηθην θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε hardware θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ νπνηνδήπνηε πνπ φκσο έρεη ηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο
ειεθηξνληθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο πιαθέηα είλαη ν
κηθξνειεγθηήο ΑΣmega ηεο Atmel ηνπ νπνίνπ ηα ζρέδηα θαη ην ινγηζκηθφ είλαη
ειεχζεξα πξνο ηνλ θφζκν, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
ε πιαθέηα καο λα
ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο κηθξνυπνινγηζηήο αθνχ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε απηφλ
δηάθνξεο είζνδνη ζηηο ππνδνρέο ηεο πιαθέηαο καο θαη λα δίλεη αληίζηνηρα κέζσ ηνπ
θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ηηο επηζπκεηέο εμφδνπο, αλάινγα κε ην project πνπ
ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε.
Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη ην Αrduino IDE, ην
νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζηελ γιψζζα C++ θαη ζην ζρέδην wiring.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο παξφκνηεο κε ηνλ arduino αιιά ην θχξην
πιενλέθηεκα ηνπ είλαη ην κεγάιν θνηλφ πνπ έρεη θεξδίζεη, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ
έρεη δεκηνπξγήζεη ζην δηαδίθηπν κηα γλσζηηθή βάζε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θαζέλαο
απφ εκάο λα δεκηνπξγήζεη έλα απιφ project πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ.

5.3Δυνατότητεσ
Οη δπλαηφηεηεο ηνπ arduino είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηνπ.
Μπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ξνκπνηηθψλ βξαρηφλσλ, βεκαηηθψλ
θηλεηήξσλ, ζεξβνθηλεηήξεο θαη θηλεηήξσλ DC. Δπηπιένλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη λα
ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο αηζζεηήξεο νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε
απηφλ θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη, ηέηνηνη αηζζεηήξεο είλαη νη εμήο: ζεξκνθξαζίαο,
πγξαζίαο, αεξίνπ, θαπλνχ, απφζηαζεο θαη ππέξπζξσλ.
Δπηπιένλ εθηφο απφ ηα αηζζεηήξηα ππάξρνπλ θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα
επέθηαζεο ηα νπνία απμάλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ηηο
παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 5-Δηθφλα 9) παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα
εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζζεζνχλ ζε έλα Arduino .
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Εικόνα 17: Arduino Wi-Fi Shield

Εικόνα 18: Arduino Ethernet Shield

Εικόνα 19: Arduino motor shield
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Εικόνα20: Wireless SD shield

Εικόνα 21: Wireless Proto Shield
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5.4 Εκδόςεισ Arduino
Γελ ππάξρεη κφλν κηα έθδνζε arduino αιιά δέθα νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο
παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 10-Δηθφλα 19).

Εικόνα18: Arduino UNΟ

Εικόνα 18: Arduino ethernet

Εικόνα 20: Arduino Leonardo
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Εικόνα 21: Arduino lilypad

Εικόνα22: Aeduino mega 2560

Εικόνα 23: Arduino mega ADK
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Εικόνα24: Arduino FIO

Εικόνα25: Arduino NANO
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Εικόνα26: Arduino Pro

Εικόνα27: Arduino PRO MINI

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ project καο απφ ηηο παξαπάλσ εθδφζεηο
ρξεζηκνπνηήζακε ην κνληέιν arduino uno (Δηθφλα 10) θαη παξαθάησ παξαζέηνληαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ.
Μηθξνειεθηήο: ATmega328
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Σάζε ιεηηνπξγίαο: 5V
Σάζε Δηζφδνπ: 7-12V
Αθξνδέθηεο: 14
Αθξνδέθηεο εηζφδνπ INPUT/OUTPOUT: 6
Έληαζε ξεχκαηνο αθξνδεθηψλ: 40mA
Μλήκε Flash: 32ΚΒ
ΔΔPROM: 1ΚΒ
Σαρχηεηα Ρνινγηνχ: 16ΜΗz
O κηθξνειεγθηήο ΑΣmega ππνζηεξίδεη ζεηξηαθή επηθνηλσλία, κε ηελ νπνία
κπνξεί λα ζπλδεζεί ν arduino κε ηνλ ππνινγηζηή καο κε ζθνπφ ηελ θφξησζε ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ γξάθνπκε ζε απηφλ αιιά θαη γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο ζε
runtime.
Ο Arduino δηαζέηεη:
a) 14 pins αξηζκεκέλα απφ ην 0-13 ηα νπνία είλαη ςεθηαθά θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνη ή σο έμνδνη, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηάζε ηεο
ηάμεο ησλ 5V θαη έληαζε ξεχκαηνο ζηα 40mA. Κάζε αθξνδέθηεο απφ απηνχο
κπνξεί λα ειεγρζεί μερσξηζηά κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο δειαδή λα
δηνρεηεχζνπκε ή φρη ξεχκα ζηνλ αθξνδέθηε.
b) 6 αλαινγηθά pins αξηζκεκέλα απφ ην 0 σο 5 ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο
αλαινγηθέο είζνδνη, κπνξνχλ φκσο λα κεηαηξαπνχλ θαη απηέο ζε ςεθηαθέο.
c) 1 δηαθφπηε reset ν νπνίνο επαλαθθηλεί ηνλ arduino.
d) 4 κηθξά led.
e) 3 νκάδεο κλήκεο (flash memory, sram, eeprom) νη νπνίεο θάζε κηα ιεηηνπξγεί
γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ
SRAM: ζε απηήλ ηελ νκάδα κλήκεο απνζεθεχνληαη κεηαβιεηέο
θαη
πίλαθεο, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο δηαγξάθνληαη φηαλ ε ηξνθνδνζία ηνπ
arduino ζηακαηήζεη.
EEPROM: ζε απηήλ ηελ νκάδα κλήκεο κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε αιιά θαη
λα αλαγλψζνπκε δεδνκέλα. Σα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κλήκεο δελ
ζβήλνληαη φηαλ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία.
f) 4 αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο
VIN (αθξνδέθηεο κεηαβιεηήο ηάζεο)
5V (αθξνδέθηεο ζηαζεξήο ηάζεο)
3.3V (Σάζε πνπ παξάγεηε απφ ηελ πιαθέηα ηνπ arduino)
GND (αθξνδέθηεο γείσζεο)
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Κεφϊλαιο 6: Raspberry
Σν Raspberry PI είλαη κηα ζεηξά απφ κηθξνχο επεμεξγαζηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην απφ ηε Raspberry PI Foundation γηα ηε πξνψζεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο βαζηθήο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία . Σν αξρηθφ κνληέιν έγηλε πνιχ
πην δεκνθηιέο απφ ην αλακελφκελν πνπιψληαο θνκκάηηα φρη κφλν γηα εθπαηδεπηηθή
ρξήζε αιιά γηα εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ή γηα ρξήζε σο επεμεξγαζηή ελφο απινχ
ππνινγηζηή κε ινγηζκηθφ Linux.
χκθσλα κε ηε Raspberry PI Foundation, πάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα
Raspberry PI πνπιήζεθαλ κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαζηζηψληαο ην, ηνλ
βξεηαληθφ ππνινγηζηή κε ηηο θαιχηεξεο πσιήζεηο. Μέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2016 είραλ
πνπιεζεί 11 εθαηνκκχξηα κνλάδεο θαη 12,5 εθαηνκκχξηα κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2017
θέξλνληαο ην ηξίην ζε πσιήζεηο σο "ππνινγηζηή γεληθήο ρξήζεο". Σνλ Ινχιην ηνπ
2017, νη πσιήζεηο έθηαζαλ θνληά ζηα 15 εθαηνκκχξηα θαη ην Μάξηην ηνπ 2018 ηα 19
εθαηνκκχξηα. Καηαζθεπάδεηαη ζε εξγνζηάζην ηεο Sony ζην Pencoed ηεο Οπαιίαο
θαζψο θαη ζηελ Κίλα αιιά θαη ηελ Ιαπσλία.

6.1Περύληψη
6.1.1

Ιςτορύα

Σν 2006, νη πξψηκεο έλλνηεο ηνπ Raspberry Pi βαζίζηεθαλ ζηνλ κηθξνειεγθηή
Atmel ATmega644. Σα ζρήκαηα θαη ε δηάηαμή ηνπ είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ. Ο
ζεκαηνθχιαθαο ηνπ ηδξχκαηνο Eben Upton ζπγθέληξσζε κηα νκάδα θαζεγεηψλ,
αθαδεκατθψλ θαη ελζνπζησδψλ ππνινγηζηψλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ππνινγηζηή
γηα λα εκπλεχζνπλ ηα παηδηά. Ο ππνινγηζηήο εκπλέεηαη απφ ην BBC Micro ηεο Acorn
ηνπ 1981. Σα νλφκαηα κνληέισλ Α, κνληέινπ Β θαη κνληέινπ B + είλαη αλαθνξέο
ζηα πξσηφηππα κνληέια ηνπ βξεηαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ππνινγηζηή BBC Micro, πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηελ Acorn Computers.
6.1.2

Κυκλοφορύεσ Raspberry PI

Αξθεηέο γεληέο Raspberry PI έρνπλ αλαπηπρζεί ,νια ηα κνληέια δηαζέηνπλ
ζχζηεκα Broadcom ζε chip (SoC) κε ελζσκαησκέλε ARM, ζπκβαηή κε θάζε
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) θαη κνλάδα επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ on-chip.
Οη ηαρχηεηεο ηνπ επεμεξγαζηή θπκαίλνληαη απφ 700 MHz-1,4 GΗz γηα ηνλ PI-3
Model B+ θαη εκβέιεηα κλήκεο RAM απφ 256MB-1GB. Οη θάξηεο Secure Digital
(SD) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
κλήκεο πξνγξακκάησλ ζε κεγέζε SDHC ή MicroSDHC. Οη πίλαθεο απηνί έρνπλ απφ
κηα σο ηέζζεξηο ζχξεο USB. Γηα έμνδν βίληεν, HDMI θαη ζχλζεζεο βίληεν
ππνζηεξίδνληαη κε κηα ηππηθή ππνδνρή phone 3,5 mm γηα έμνδν ήρνπ. Η έμνδνο
ρακειφηεξνπ επηπέδνπ παξέρεηαη απφ έλαλ αξηζκφ αθξνδεθηψλ GPIO πνπ
ππνζηεξίδνπλ θνηλά πξσηφθνιια φπσο Ι2C. Σα Β-κνληέια δηαζέηνπλ ζχξα Ethernet
8P8C θαη ηα PI-3 θαη PI-Zero W ,δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν Wi-Fi 802, 11n θαη
Bluetooth ,νη ηηκέο θπκαίλνληαη ζε δνιάξηα 5$-35$ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Διιάδα
κπνξεί λα ηα βξεί θάπνηνο απφ 28,00 € έσο 62,92 €.
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ηελ εηθφλα 20 θαίλεηαη ε πξψηε γεληά (Raspberry PI 1 Model B) πνπ
θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ
2012, αθνινπζνπκέλε απφ ην
απινχζηεξν
θαη
θζελφηεξν
Μνληέιν Α. Σν 2014, ην ίδξπκα
θπθινθφξεζε κηα πιαθέηα κε
βειηησκέλν
ζρεδηαζκφ,
ην
Raspberry PI-1 Model B+ ,ηα
βειηησκέλα κνληέια A+ θαη B+
θπθινθφξεζαλ
έλα
ρξφλν
αξγφηεξα. Δπίζεο κηα "Compute
Module" θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην
ηνπ 2014 γηα λα κπνξεί ν Εικόνα 28: Raspberry Pi Model B
κεραληθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
Raspberry PI ζε νπνηαδήπνηε δηθηά ηνπ εθαξκνγή. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2015
θπθινθφξεζε ην Raspberry PI-2, ζην νπνίν πξνζηέζεθε πεξηζζφηεξε κλήκε RAM .
Όιεο απηέο νη πιαθέηεο είλαη πεξίπνπ ζην κεγέζνο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο.
ηελ Δηθφλα 21 εκθαλίδεηαη ην Raspberry PI-ZERO κία πιαθέηα κε κηθξφηεξν
κέγεζνο θαη κε κεησκέλεο δπλαηφηεηεο εηζφδνπ/εμφδνπ (I/O) θαη γεληθήο ρξήζεο
εηζφδνπ/εμφδνπ (GPIO) ην νπνίν θπθινθφξεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2015 ζηελ ηηκή ησλ
5$. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2017 ην
Raspberry PI-ZERO μαλαβγήθε ζηελ
αγνξά ηεο Ακεξηθήο κε ηηκή 10 $ ελψ
ηψξα ζηελ Δπξψπε ε ηηκή ηνπ είλαη
πεξίπνπ 14,99€ ,απηή ε εθδνρή ηνπ
φκσο ζπκπεξηιακβάλεη
WiFi θαη
Bluetooth. Σέινο ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ
2018 θπθινθφξεζε ην Raspberry PIZERO WH, ε ίδηα έθδνζε ηνπ ZΔRO
αιιά κε GPIO αθξνδέθηεο.
Η ζεηξά Raspberry PI-3 είλαη ε
πην γλσζηή ζήκεξα ζηελ νηθνγέλεηα
ησλ Raspberry PI. Σν Raspberry PI-3 Model B θπθινθφξεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ
2016 κε 64bit ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή θαη δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο
Wi-Fi, Bluetooth θαη USB. Σν 2018 ην model 3B+ εκθαλίζηεθε κε ηαρχηεξν
επεμεξγαζηή 1,4 GHz θαη 3 θνξέο ηαρχηεξν δηαδίθηπν πνπ βαζίζηεθε ζην Ethernet
(300 Mbits/s) ή 2.4/5 GHz dual band WiFi (100 Mbit/s). Άιιεο επηινγέο είλαη: Power
over Ethernet (PoE), κε εθθίλεζε USB θαη εθθίλεζε δηθηχνπ (δελ απαηηείηαη πιένλ
θάξηα SD) ,ην νπνίν επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ Pi ζε δχζθνια ζεκεία (ελδερνκέλσο
ρσξίο ειεθηξηθή ελέξγεηα).

Εικόνα29: Raspberry PI-ZERO
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6.2 Υλιςμικό (Hardware)
Σν Τιηζκηθφ ηνπ Raspberry PI έρεη
εμειηρζεί ζε
δηάθνξεο
εθδφζεηο
πνπ
ραξαθηεξίδνληαη
απφ
παξαιιαγέο
ζηε
ρσξεηηθφηεηα ηεο κλήκεο θαη ηελ ππνζηήξημε
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Απηφ ην δηάγξακκα
κπινθ ζηελ Δηθφλα 22 απεηθνλίδεη ηα κνληέια
Β θαη Β+. Η απεηθφληζε γηα ηα κνληέια A, A+
θαη ην PI-Zero είλαη ίδηα αιιά ιείπνπλ ηα
Εικόνα30: Υλιςμικό Raspberry PI
ζηνηρεία ηνπ δηαλνκέα Ethernet θαη USB. Ο
πξνζαξκνγέαο Ethernet είλαη εζσηεξηθά
ζπλδεδεκέλνο ζε κηα πξφζζεηε ζχξα USB. ην κνληέιν A, A+ θαη PI-Zero, ε ζχξα
USB ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην ζχζηεκα ζε έλα chip (SoC). ην κνληέιν PI-1 Model
B+ θαη ζηα επφκελα κνληέια ην USB/Ethernet chip πεξηέρεη έλαλ δηαλνκέα USB κε
πέληε ζεκεία, εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξηο ζχξεο είλαη δηαζέζηκεο, ελψ ην PI-1 Model B
παξέρεη κφλν δχν. ην PI-ZERO, ε ζχξα USB ζπλδέεηαη επίζεο απεπζείαο ζην SoC,
αιιά ρξεζηκνπνηεί κηα ζχξα micro USB (OTG).

6.3 Επεξεργαςτόσ (Processor)
Σν Broadcom BCM2835 SoC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξψηε γεληά Raspberry
PI είλαη θάπσο ηζνδχλακν κε ην chip πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξψηα smartphones
ηεο ζχγρξνλεο γεληάο, πνπ πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή ARM1176JZF-S 700 MHz, θαη
κνλάδα επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ VideoCore IV (GPU). Έρεη κηα πξνζσξηλή κλήκε
επηπέδνπ 1 (Level 1) 16 KB θαη κηα πξνζσξηλή κλήκε επηπέδνπ 2 (Level 2) 128 KB,
ε θξπθή κλήκε επηπέδνπ 2 (Level 2) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηε GPU. Σν SoC
ζηνηβάδεηαη θάησ απφ ην chip RAM, νπφηε κφλν ε άθξε ηνπ είλαη νξαηή.
Σν πξνεγνχκελν κνληέιν V 1.1 ηνπ Raspberry PI-2 ρξεζηκνπνίεζε έλα
Broadcom
BCM2836
CoS
κε
επεμεξγαζηή
ARM
Cortez-A7
ηεηξαπινχ ππξήλα 900 MHz, κε 256
KB θνηλή L2 cache φπσο απηφο ηεο
Δηθφλαο 23. Σν Raspberry PI-2 V 1.2
αλαβαζκίζηεθε ζε SoC Broadcom
BCM 2837 κε επεμεξγαζηή ARM
Cortex-A53 1,2 GHz quad-core ησλ 64
bit, ην ίδην SoC ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ζην Raspberry PI-3,
αιιά underclocked κε CPU 900 MHz Εικόνα31: Raspberry PI-2 με επεξεργαςτή ARM Cortez-A7
θαη ηαρχηεηα ίδηα κε ην V 1.1. Πιένλ ην BCM2836 SoC δελ είλαη ζε παξαγσγή απφ
ηα ηέιε ηνπ 2016.
Σν Raspberry PI-3+ ρξεζηκνπνηεί έλα Broadcom BCM2837B0 SoC κε
επεμεξγαζηή ARK Cortex -A53 ηεηξαπινχ ππξήλα 64-bit θαη κε 512 KB
θνηλφρξεζηε κλήκε Level 2.
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6.4 Εκτϋλεςη (Performance)
Σν Raspberry PI-3, κε έλαλ ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή ARM Cortex-A53,
πεξηγξάθεηαη σο 10 θνξέο κεγαιχηεξεο απφδνζεο απ‟ φηη έλα Raspberry PI-1.Οη
δείθηεο αλαθνξάο έδεημαλ φηη ην Raspberry PI-3 είλαη πεξίπνπ 80% ηαρχηεξν απφ ην
Raspberry PI -2 ζε παξάιιειεο εξγαζίεο.
Σν Raspberry PI-2 V 1.1 πεξηειάκβαλε έλαλ επεμεξγαζηή Quad-Core CortexA7 πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηα 900 MHz θαη 1GB RAM. Πεξηγξάθηεθε σο 4-6 θνξέο πην
ηζρπξφ απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ ,ελψ ζα ζα κπνξνχζε λα θηάζεη έσο θαη 14 θνξέο
ηαρχηεξν απφ ην Raspberry PI-1 κνληέιν B+.
Δλψ ιεηηνπξγνχζε ζηα 700MHz απφ πξνεπηινγή, ε πξψηε γεληά Raspberry PI
παξείρε απφδνζε ζε πξαγκαηηθφ θφζκν πεξίπνπ κε 0,041 GFLOPS (GIGA floating
point operations per second). ην επίπεδν CPU ε απφδνζε είλαη παξφκνηα κε έλα
κηθξνεπεμεξγαζηή έθηεο γεληάο Pentium II 300MHz ηεο πεξηφδνπ 1997-1999 θαη
παξέρεη επεμεξγαζίεο γξαθηθψλ 1 Gpixel/sec ή 1.5 Gtexel/sec ή 24 GFLOPS
ππνινγηζηηθήο απφδνζεο γεληθήο ρξήζεο. Οη γξαθηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Raspberry PI
είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακεο κε ηηο επηδφζεηο ηεο θνλζφιαο ηνπ XBOX ηνπ 2001.
Σν LINPACK είλαη κηα βηβιηνζήθε ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθήο
γξακκηθήο άιγεβξαο ζε ςεθηαθνχο ππνινγηζηέο θαη ππνινγίδεη κηα κέζε κνλαδηθή
απφδνζε αθξίβεηαο 0,065 GFLOPS θαη κία κέζε απφδνζε δηπιήο αθξίβεηαο ησλ
0,041 GFLOPS γηα κηα πιαθέηα Raspberry PI Model-B. Έλα ζχκπιεγκα 64
ππνινγηζηψλ Raspberry PI Model B, κε ηελ νλνκαζία «Iridis-PI», πέηπρε κηα ζεηξά
ιχζεσλ LINPACK HPL 1.14 GFLOPS (n=10240) ζηα 216 watts θαη θφζηηδε 4000$.

6.5 Υπερχρονιςμόσ (Overclocking)
Σα πεξηζζφηεξα ηζηπ Raspberry Pi ζα κπνξνχζαλ λα ππεξρξνληζηνχλ ζηα 800
MHz θαη θάπνηα έσο ηα 1000 MHz. Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη ην Raspberry Pi 2
κπνξεί λα ππεξρξνληζηεί νκνίσο, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ζηα 1500 MHz
(απνξξίπηνληαο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο
ππεξβνιηθήο ηάζεο). ην Raspbian Linux distro νη επηινγέο overclocking ζηελ
εθθίλεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ κε κηα εληνιή ινγηζκηθνχ πνπ ηξέρεη "sudo raspiconfig" ρσξίο λα αθπξψζεη ηελ εγγχεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ην Pi ζβήλεη απηφκαηα ην overclocking αλ ην ηζηπ θηάζεη ηνπο 85 ° C
(185 ° F), αιιά είλαη δπλαηφ λα παξαθάκςεη ηηο ξπζκίζεηο απηφκαηεο ππέξβαζεο
ηάζεο θαη overclocking (αθχξσζε ηεο εγγχεζεο) ηνπνζεηψληαο έλαλ θαηάιιειν
ςχθηε ζεξκφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηζηπ απφ ζνβαξή ππεξζέξκαλζε.
Οη λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπ firmware πεξηέρνπλ ηελ επηινγή αλάκεζα ζε πέληε
πξνεπηινγέο overclock ("turbo") νη νπνίεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνζπαζνχλ λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ SoC (system-on-chip) ρσξίο λα ππνβαζκίζνπλ ηε
δηάξθεηα δσήο ηεο πιαθέηαο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππξήλα ηνπ ηζηπ, ηνπ θνξηίνπ ηεο CPU, ηεο δπλακηθήο ξχζκηζεο
ησλ ηαρπηήησλ ηνπ ξνινγηνχ θαη ηεο ηάζεο ηνπ ππξήλα. Όηαλ ε δήηεζε είλαη ρακειή
ζηε CPU θαη είλαη πνιχ δεζηφ ε απφδνζε ππνρσξεί, αιιά εάλ ε CPU έρεη πνιιά λα
θάλεη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ηζηπ είλαη απνδεθηή, ε απφδνζε απμάλεηαη πξνζσξηλά
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κε ηαρχηεηεο ξνινγηνχ κέρξη 1 GHz αλάινγα κε ην πνηα απφ ηηο ξπζκίζεηο turbo
ρξεζηκνπνηείηαη.
Οη επηά πξνξπζκίζεηο overclock είλαη:
None: 700 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolting.
Modest: 800 MHz ARM, 250 MHz core, 400 MHz SDRAM, 0 overvolting.
Medium: 900 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 2 overvolting.
High: 950 MHz ARM, 250 MHz core, 450 MHz SDRAM, 6 overvolting.
Turbo: 1000 MHz ARM, 500 MHz core, 600 MHz SDRAM, 6 overvolting.
Pi 2: 1000 MHz ARM, 500 MHz core, 500 MHz SDRAM, 2 overvolting.
Pi 3: 1100 MHz ARM, 550 MHz core, 500 MHz SDRAM, 6 overvolting.
ηελ πςειφηεξε (turbo) πξνεπηινγή ην ξνιφη SDRAM ήηαλ αξρηθά 500 MHz,
αιιά αξγφηεξα απηφ άιιαμε ζε 600 MHz, επεηδή ηα 500 MHz πξνθαινχλ κεξηθέο
θνξέο θζνξά ζηελ θάξηα SD. Σαπηφρξνλα, ζε πςειή ιεηηνπξγία, ε ηαρχηεηα ηνπ
ππξήλα κεηψζεθε απφ 450 ζε 250 MHz θαη ζηε κέζε ιεηηνπξγία απφ 333 ζε 250
MHz.
Η CPU ζηελ πιαθέηα Raspberry Pi ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο γεληάο δελ
απαηηνχζε ςχμε, φπσο ςχθηε ή αλεκηζηήξα, αθφκε θαη φηαλ ήηαλ overclocked, αιιά
ην Raspberry Pi 3 κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα φηαλ έρεη overclocked
νπφηε θαιφ ζα ήηαλ λα ηεο παξέρεηαη θάπνηα κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πςειέο
απαηηήζεηο.

6.6 RAM
ηηο παιαηφηεξεο πιαθέηεο ηνπ κνληέινπ B, 128 MB δηαλέκνληαη απφ
πξνεπηινγή ζηε GPU, αθήλνληαο 128 MB γηα ηελ CPU. ηα πξψηα 256 MB ηνπ
Μνληέινπ Β (θαη Μνληέινπ Α), ήηαλ δπλαηέο ηξείο δηαηξέζεηο. Η πξνεπηιεγκέλε
δηαίξεζε ήηαλ 192 MB (RAM γηα CPU), ε νπνία ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα απηφλνκε
απνθσδηθνπνίεζε βίληεν 1080p ή γηα απιφ 3D, αιιά πηζαλψο φρη θαη γηα ηα δχν. Σν
κέγεζνο ησλ 224 MB ήηαλ κφλν γηα Linux, κε κφλν έλα framebuffer 1080p θαη ήηαλ
πηζαλφ λα απνηχρεη γηα νπνηνδήπνηε βίληεν ελψ 128 MB ήηαλ γηα βαξχ 3D, πηζαλψο
θαη κε απνθσδηθνπνίεζε βίληεν (π.ρ. XBMC). πγθξηηηθά, ην Nokia 701
ρξεζηκνπνηεί 128 MB γηα ην Broadcom VideoCore IV.
Γηα ην ηειεπηαίν κνληέιν B κε κλήκε RAM 512 MB αξρηθά θπθινθφξεζαλ
λέα αξρεία (arm256_start.elf, arm384_start.elf, arm496_start.elf) γηα κλήκε RAM ζηα
256 MB, 384 MB θαη 496 MB αληίζηνηρα. Αιιά κηα εβδνκάδα αξγφηεξα ην RPF
θπθινθφξεζε κηα λέα έθδνζε start.elf πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαβάζεη κηα λέα
θαηαρψξεζε ζην config.txt (gpu_mem = xx) θαη ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη δπλακηθά
κηα πνζφηεηα κλήκεο RAM (απφ 16 έσο 256 MB) ζηελ GPU, νπφηε ε παιαηφηεξε
κέζνδνο δηαρσξηζκνχ κλήκεο θαηέζηε άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη έλα single start.elf
δνχιεςε ην ίδην γηα ηα 256 θαη 512 MB Raspberry PΙ. Σα Raspberry Pi 2 θαη
Raspberry Pi 3 έρνπλ 1 GB κλήκεο RAM ην νπνίν είλαη αξθέηα ρξήζηκν.θαη γηαπηφ
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ην θνηλφ ,ελψ ην Raspberry Pi Zero θαη Zero W έρνπλ
512 MB.
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6.7 Networking
Σα κνληέια A, A + θαη Pi Zero δελ έρνπλ θαλέλα θχθισκα Ethernet θαη είλαη
ζπλήζσο ζπλδεδεκέλα ζε δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο εμσηεξηθφ πξνζαξκνγέα USB
Ethernet ή πξνζαξκνγέα Wi-Fi πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. ην κνληέιν B θαη
B+, ε ζχξα Ethernet παξέρεηαη απφ ελζσκαησκέλν πξνζαξκνγέα Ethernet USB
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζηπ SMSC LAN9514. Σν Raspberry Pi 3 είλαη εμνπιηζκέλν κε
2.4 GHz WiFi 802.11n (150 Mbit / s) ,Bluetooth 4.1 (24 Mbit / s) θαη δηαζέηεη επίζεο
ζχξα Ethernet 10/100. Σν Raspberry Pi 3B + δηαζέηεη Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n / ac
δηπιήο δψλεο, Bluetooth 4.2 θαη Gigabit Ethernet (πεξηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηα 300 Mbit
/ s).

6.8 Περιφερειακϊ (Peripherals)

Εικόνα32: Raspberry Pi με 4 θφρεσ USB

Σν Raspberry Pi κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη κε νπνηνδήπνηε γεληθφ
πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη ππνινγηζηή
USB. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί κε
απνζεθεπηηθέο
ζπζθεπέο
USB,
κεηαηξνπείο USB ζε MIDI θαη ζρεδφλ
νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή / εμάξηεκα
κε δπλαηφηεηα USB. ηελ Δηθφλα 24
θαίλεηαη έλα Raspberry Pi κε 4 ζχξεο
USB.
Άιια πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ ησλ
δηαθφξσλ αθίδσλ θαη ζπλδεηήξσλ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ Raspberry Pi.

6.9 Video
Σν Raspberry PI κπνξεί λα παξάγεη ηππηθέο ζχγρξνλεο αλαιχζεηο ηειεφξαζεο,
φπσο HD θαη Full HD, θαζψο θαη πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο αλαιχζεηο νζφλεο, θαη
πξνθαλψο παιαηφηεξεο αλαιχζεηο TV NTSC ή PAL standard CRT. Υσξίο
πξνζαξκνζκέλν overclocking κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηέο ηηο αλαιχζεηο: 640 × 350
EGA., 640 × 480 VGA., 800 × 600 SVGA., 1024 × 768 XGA., 1280 × 720 720p
HDTV. , 1280 × 768 WXGA., 1280 × 800 WXGA., 1280 × 1024 SXGA., 1366 × 768
WXGA., 1400 × 1050 SXGA +., 1600 × 1200 UXGA., 1680 × 1050 WXGA +., 1920
× 1080 1080p HDTV., 1920 × 1200 WUXGA.
Τςειφηεξεο αλαιχζεηο, φπσο, κέρξη 2048 × 1152, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ή
αθφκα θαη 3840 × 2160 ζηα 15 Hz. εκεηψζηε επίζεο φηη επηηξέπνληαο ηηο
πςειφηεξεο αλαιχζεηο δελ ζεκαίλεη φηη ε GPU κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη βίληεν
ζε απηέο ηηο κνξθέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα PΙ είλαη γλσζηφ φηη δελ ιεηηνπξγνχλ
αμηφπηζηα γηα H.265 ε αιιηψο High Efficiency Video Coding (HEVC), πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα πνιχ πςειέο αλαιχζεηο.
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Παξφιν πνπ ην Raspberry Pi 3 δελ δηαζέηεη πιηθφ απνθσδηθνπνίεζεο H.265, ε
CPU είλαη πην ηζρπξή απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηεο,
πηζαλψο αξθεηά γξήγνξε γηα λα επηηξέςεη ηελ
απνθσδηθνπνίεζε βίληεν κε θσδηθνπνίεζε H.265
ζην ινγηζκηθφ. Η GPU ζην Raspberry Pi 3 ηξέρεη
ζε πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο ξνινγηνχ ησλ 300
MHz ή 400 MHz, ζε ζχγθξηζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο εθδφζεηο πνπ έηξεραλ ζηα 250
MHz.
Σν Raspberry PΙ κπνξεί επίζεο λα παξάγεη
ζχλζεηα ζήκαηα 576i θαη 480i, φπσο
ρξεζηκνπνηείηαη ζε νζφλεο ηειεφξαζεο παιαηνχ
Εικόνα 33: Raspberry Pi 1 Model A με θφρα ηχπνπ (CRT) θαη ιηγφηεξν αθξηβέο νζφλεο κέζσ
HDMI και RCA για παλιότερεσ ςυςκευζσ
ηππνπνηεκέλσλ ππνδνρψλ - είηε RCA είηε
βίντεο
ππνδνρή phono 3,5 mm αλάινγα κε ηα κνληέια.
Σα ππνζηεξηδφκελα πξφηππα ηειενπηηθνχ ζήκαηνο είλαη PAL-BGHID, PAL-M,
PAL-N, NTSC θαη NTSC-J.

6.10 Real-time clock
Καλέλα απφ ηα ηξέρνληα κνληέια Raspberry Pi δελ έρεη ελζσκαησκέλν ξνιφη
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, επνκέλσο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί αλεμάξηεηα ηελ
ψξα ηεο εκέξαο. Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε, έλα πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη ζην PΙ κπνξεί
λα αλαθηήζεη ην ρξφλν απφ έλα δηαθνκηζηή ψξαο δηθηχνπ ή απφ ηελ είζνδν ρξήζηε
θαηά ηελ εθθίλεζε, γλσξίδνληαο έηζη ηελ ψξα θαηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ. Γηα λα
παξέρεη ζπλερή ρξφλν γηα ην ζχζηεκα αξρείσλ, ην Pi απνζεθεχεη απηφκαηα ηνλ ρξφλν
πνπ έρεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο θαη επαλεγθαζηζηά ηνλ ρξφλν θαηά ηελ
εθθίλεζε. Βεβαίσο κπνξεί λα πξνζηεζεί έλα ξνιφη πιηθνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε
εθεδξηθή κπαηαξία, φπσο ην DS1307 (ζπρλά κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο I²C).

6.11 Κριτικϋσ και Διακρύςεισ
Ο ζπγγξαθέαο ηερλνινγίαο Glyn Moody πεξηέγξαςε ην Raspberry pi ηνλ Μάην
ηνπ 2011 σο «δπλεηηθφ BBC Micro 2.0». Ο Alex Hope, ζπγγξαθέαο ηεο έθζεζεο
NextGen, ειπίδεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνινγηζηήο ζα πξνζειθχζεη παηδηά κε ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν Κέληξν Τπνινγηζηηθήο Ιζηνξίαο ππνζηεξίδεη
ζζελαξά ην ζρέδην Raspberry Pi θαη αηζζάλεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα «αλνίμεη κηα λέα
επνρή» θαη ην παξνπζίαζε ζε κηα εθδήισζε ζην Cambridge απφ ηνλ CEO ηεο ARM
Warren East πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηδέεο ηεο Google γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Ωζηφζν, ν Harry Fairhead πξνηείλεη φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε
ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε ππάξρνλ πιηθφ,
ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο ην Google App Inventor γηα λα επηζηξέςεη ν
πξνγξακκαηηζκφο ζηα ζρνιεία. Ο Simon Rockman, γξάθνληαο ζε έλα blog, ήηαλ ηεο
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γλψκεο φηη νη έθεβνη ζα έρνπλ «θαιχηεξα πξάγκαηα λα θάλνπλ», ζε ζρέζε κε ην ηη
ζπλέβαηλε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην Raspberry Pi θέξδηζε ην βξαβείν Καηλνηνκίαο Σ3
ηεο ρξνληάο, θαη ν θνπηνπξηζηήο Mark Pesce αλέθεξε ην Raspberry Pi σο πεγή
έκπλεπζεο γηα ην έξγν ηνπ MooresCloud. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ε βξεηαληθή
Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο αλέθεξε πσο «είλαη ζίγνπξα θάηη πνπ ζα ζέινπκε λα
βπζίζνπκε ηα δφληηα καο».
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, βξέζεθε φηη έλα ηζηπ ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο, κε
ηελ νλνκαζία U16, ηνπ Raspberry Pi 2 Model B έθδνζε 1.1 λα είλαη επάισην ζηηο
ιάκςεηο θσηφο, ηδηαίηεξα ηνπ θσηφο απφ ηελ θάκεξα xenon ην νπνίν εθπέκπεη θαη
πξάζηλνπο θαη θφθθηλνπο δείθηεο ιέηδεξ. Ωζηφζν ζε άιια ζπλερφκελα αλνηρηά θψηα
δελ ππήξμε πξφβιεκα. Σν ζχκπησκα ήηαλ ε μαθληθή επαλεθθίλεζε ή
απελεξγνπνίεζε ηνπ Raspberry Pi 2, φηαλ απηά ηα θψηα έιακςαλ ζην ηζηπ. Αξρηθά,
νξηζκέλνη ρξήζηεο θαη ζρνιηαζηέο ππνςηάζηεθαλ φηη ν ειεθηξνκαγλεηηθφο παικφο
(EMP) απφ ην θιαο xenon πξνθαινχζε πξφβιεκα επεξεάδνληαο ηα ςεθηαθά
θπθιψκαηα ηνπ ππνινγηζηή, αιιά απηφ απνθιείζηεθε απφ δνθηκέο φπνπ ην θσο είηε
θαιπβφηαλ απφ κηα θάξηα είηε είρε ζηφρν ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Raspberry Pi 2 ,ην
πξφβιεκα πεξηνξίζηεθε ζην ηζηπ θαιχπηνληαο ην ζχζηεκα κε Blu-Tack (έλα
αδηαθαλέο πιηθφ ηνπνζέηεζεο αθηζψλ). Αξγφηεξα απφ δνθηκέο κε δείθηε ιέηδεξ
βξέζεθε φηη απαηηείηαη θάιπςε γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο δείθηεο ιέηδεξ παξά
λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο xenon αλαιακπέο.. Απηφ ην δήηεκα δελ είρε εληνπηζηεί πξηλ
απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ Raspberry Pi 2 επεηδή, νη εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζίεο επαηζζεζίαο ζε ξαδηνπαξεκβνιέο, δελ ζπλεζηδφηαλ λα
δνθηκάδεηαη ε επαηζζεζία ηνπο θαη ζε νπηηθέο παξεκβνιέο.
Παξφια απηά ηνλ Ινχλην ηνπ 2017, ην Raspberry PΙ θέξδηζε ην βξαβείν Royal
Academy of Engineering Award MacRobert. Ο ιφγνο ηνπ βξαβείνπ αλαθέξζεθε πσο
ήηαλ γηα ηελ επαλαπξνζδηφξεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αζρνινχληαη
κε ηελ πιεξνθνξηθή, εκπλένληαο ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ
επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη λα παξέρνπλ θαηλνηφκεο ζηε βηνκεραλία.

6.12 Χρόςη ςτην εκπαύδευςη
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε παξαπάλσ ελφηεηα, ην 2006 επηζηήκνλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge θαηάιαβαλ πσο έρεη πέζεη θαηαθφξπθα ην ελδηαθέξνλ
ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πιεξνθνξηθή. Έηζη ζθέθηεθαλ πσο ζα έπξεπε λα ρνξεγεζεί
έλαο κηθξφο θαη νηθνλνκηθφο ππνινγηζηήο ζηνπο καζεηέο γηα λα δηδάζθεηαη πην
πξαθηηθά ε πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία. Σν 2011 θπθινθφξεζε ην πξψην Raspberry PI
θαη ην 2016 εθφζνλ έπεζε ην θφζηνο θαη βγήθαλ θαηλνχξγηα κνληέια κε εμαηξεηηθέο
ηθαλφηεηεο γηα ηελ ηηκή ηνπο ήηαλ ηδαληθέο νη ζπλζήθεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε
ζρνιεία.
Έλα απφ ηα πην ρξήζηκα έξγα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζρνιηθψλ
εξγαζηεξίσλ κε Raspberry Pi είλαη ην Pinet. Σν Pinet είλαη κία εθαξκνγή ειεχζεξνπ
θαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη έρεη ζηφρν λα κπνξνχλ ηα παηδηά εληαρζνχλ ζην θφζκν ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο.
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Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Raspberry PI είλαη θαη ν
δηαγσληζκφο γηα κηθξέο ειηθίεο Astro Pi. Ο δηαγσληζκφο εγθαηληάζηεθε επηζήκσο ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2015 θαη άλνημε ζε φια ηα παηδηά ειηθίαο δεκνηηθνχ θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ήηαλ θάηνηθνη ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σα
θαιπκκέλα ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηειάκβαλαλ αηζζεηήξεο
δηαζηεκηθψλ ζθαθψλ, δνξπθνξηθέο απεηθνλίζεηο, δηαζηεκηθέο κεηξήζεηο, ζχληεμε
δεδνκέλσλ θαη αθηηλνβνιία δηαζηήκαηνο.

6.13 Χρόςη ςτον αυτοματιςμό ςπιτιού (Smart Homes)
Τπάξρνπλ αξθεηνί πξνγξακκαηηζηέο θαη κεραληθνί πνπ αμηνπνηνχλ ην
Raspberry Pi γηα νηθηαθφ απηνκαηηζκφ. Απηνί νη πξνγξακκαηηζηέο θαηαβάιινπλ
πξνζπάζεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ην Raspberry Pi ζε κηα νηθνλνκηθά πξνζηηή ιχζε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αιιά θαη γηα δηάθνξεο
δηεπθνιχλζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Λφγσ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο ηνπ
Raspberry Pi, απηφ έρεη γίλεη κηα δεκνθηιήο θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηηο αθξηβφηεξεο
εκπνξηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.

6.14 Χρόςη ςτον βιομηχανικό αυτοματιςμό
Σνλ Ινχλην ηνπ 2014, ε TECHBASE ζρεδίαζε ηνλ πξψην βηνκεραληθφ
ππνινγηζηή παγθνζκίσο κε βάζε ην module Raspberry Pi Compute, πνπ νλνκάδεηαη
ModBerry. Η ζπζθεπή δηαζέηεη πνιιέο δηαζπλδέζεηο, θπξίσο ζεηξηαθέο ζχξεο RS485/232, ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο εηζφδνπο / εμφδνπο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο
ζηε βηνκεραλία απηνκαηηζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο Τπνινγηζηηθήο
Μνλάδαο ζε ζθιεξά βηνκεραληθά πεξηβάιινληα, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
Raspberry PΙ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε έξγα νηθίαο θαη επηζηήκεο αιιά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο ιχζε Βηνκεραληθήο Γηαζχλδεζεο θαη λα επηηχρεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο βηνκεραλίαο.
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Κεφϊλαιο 7: Ανϊπτυξη εφαρμογόσ ϋξυπνου ςπιτιού
7.1 Λύγα λόγια για το πρακτικό κομμϊτι
θνπφο ηεο πηπρηαθήο είλαη λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκφο Γηαδηθηχνπ κε
Raspberry Pi, Arduino θαη δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο Javascript,
HTML θαη Arduino C, γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο online εθαξκνγήο πνπ ζα δηεπθνιχλεη
ηνλ ρξήζηε ζε απιέο νηθηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζα ηνπ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη
ελέξγεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη ζην ζπίηη ηνπ.
Όια απηά ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ελφο public server. Ο ρξήζηεο αξρηθά ζα
κπνξεί λα αλνηγνθιείλεη απφ εθαξκνγή εγθαηεζηεκέλε ζην θηλεηφ ή ζηνλ
ππνινγηζηή, έλα ιακπηήξα θαη έλα αεξφζεξκν. Δπηπιένλ, κε ρξήζε αηζζεηεξίσλ ην
ζχζηεκα μεπεξλά ηελ απιή ρξήζε ξειέ απφ κία εθαξκνγή. Έηζη ζα πεξηέρεη έλα
απηφκαην πνηηζηηθφ, πνπ κε ηε βνήζεηα ελφο αηζζεηήξα πγξαζίαο ζηε γιάζηξα ζα
κεηξάεη ην πνζνζηφ απηήο ζην ρψκα θαη ζα αλνίγεη απηφκαηα κία ειεθηξηθή βάλα
φπνηε απηφ είλαη μεξφ θαη ζα ιεηηνπξγεί κέρξη λα επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα
ε πγξαζία ηνπ ρψκαηνο. Δθηφο απφ απηή ηε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα έρεη επηιεγεί
απφ ην ρξήζηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλνίγεη ηε βάλα ν ρξήζηεο κέζσ ηεο
εθαξκνγήο φπνηε απηφο ην ζεσξεί απαξαίηεην, κε απνηέιεζκα ηα θπηά ζην κπαιθφλη
ή ζηνλ θήπν λα δηαηεξνχληαη πάληα πγηή θαη θαηαπξάζηλα, αθνχ ην πφηηζκα ηνπο δελ
ζα εμαξηάηαη πιένλ απφ ηε θπζηθή παξνπζία καο. Η εθαξκνγή δελ ζα ηα παξακειεί
θαη ζα εθαξκφδεη ην πφηηζκα φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην, εμνηθνλνκψληαο έηζη
ρξφλν θαη ρξήκα.
Θα πεξηέρεη έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κφλν αλ ην επηζπκεί ν
ρξήζηεο. Μέζσ ελφο αηζζεηεξίνπ απφζηαζεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε
κπαιθνλφπνξηα ζα κεηξηέηαη ε απφζηαζε απφ απηφ έσο ηελ ζπξφκελε πφξηα. Όηαλ
απηή είλαη θιεηζηή δίλεη κηθξέο ηηκέο πίζσ ζηνπο κηθξνειεγθηέο, ελψ φηαλ απηή
αλνίμεη ε απφζηαζε γίλεηαη αζχγθξηηα κεγαιχηεξε θαη έηζη ελεξγνπνηείηαη έλα
buzzer ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηελ κπαιθνλφπνξηαην θαη νπνίν ζα ζηακαηάεη λα
ερεί κφλν θαηφπηλ παξέκβαζεο απφ ηνλ ρξήζηε. Φεχγνληαο ινηπφλ απφ ην ζπίηη
αθήλνπκε πίζσ καο κηα αμηφπηζηε ππεξεζία security, ε νπνία καο εηδνπνηεί φηαλ
θάπνηνο πξνζπαζεί λα παξαβηάζεη ηε κπαιθνλφπνξηα καο. Δκείο ηψξα κε ηε ζεηξά
καο κπνξνχκε λα θαιέζνπκε ην πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθφ ηκήκα ψζηε λα πξνιάβνπκε
ηπρφλ θινπή.

46

7.2 Συνδεςμολογύεσ
7.2.1

RaspberryArduinoRelay

Αξρηθά ζπλδένπκε ην pin 7 ηνπ Raspberry κε ην pin 7 ηνπ Arduino, ην pin 1 ηνπ
Raspberry 1 κε ην pin 8 ηνπ Raspberry ηνπ Arduino, ην pin 13 ηνπ Raspberry κε ην
pin 11 ηνπ Arduino θαη ην pin 15 ηνπ Raspberry κε ην pin 2 ηνπ Arduino ,ψζηε λα
επηθνηλσλνχλ νη δπν κηθξνειεγθηέο κεηαμχ ηνπο. Ύζηεξα ζπλδέεηαη ην pin 9 ηνπ
Arduino κε ην pin Ιnt2 ηνπ ξειέ, ην pin 6 ηνπ Arduino κε ην pin Int3 ηνπ ξειέ, ην pin
10 ηνπ Arduino κε ην Ιnt1 ηνπ ξειέ ην pin3 ηνπ Arduino κε ηo buzzer ηνπ
ζπλαγεξκνχ. Σα pin Vcc θαη Gnd ηνπ ξειέ θαη ην Gnd ηνπ buzzer ζπλδένληαη κε pin
5λ θαη Gnd ηνπ Arduino κέζσ Breadboard (Δηθφλα 26).

Εικόνα34: Συνδεςμολογία

7.2.2

Αιςθητόρια

Σα αηζζεηήξηα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαζία, δηφηη ρσξίο απηά δελ ζα
αιιειεπηδξνχζε ν πξαγκαηηθφο θφζκνο κε ηνλ ςεθηαθφ.
πγθεθξηκέλα ην αηζζεηήξην απφζηαζεο SR04 είλαη ηθαλφ λα αληρλεχεη ηελ
παξνπζία θνληηλψλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο θακία επαθή έσο θαη 400cm. Δθπέκπεη
ππέξερνπο θαη πεξηκέλεη θάπνηεο αιιαγέο ζην ζήκα επηζηξνθήο, ψζηε λα εληνπηζηεί
ν ζηφρνο, φια απηά κεηαηξέπνληαη ζε Volt θαη εκθαλίδνληαη ζην Arduino IDE ζαλ
έμνδνη, έηζη ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα δεδνκέλα αλαιφγσο.
Υξεζηκνπνηήζεθε ζην θνκκάηη ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη ζην λα αλάβεη ν ιακπηήξαο φηαλ
εηζέξρεηαη θάπνηνο ζηνλ ρψξν θαη ζπλδένληαη ζηα Pin 4,12 θαη 5,13 αληίζηνηρα
(trigpin1,echopin1 / tripin2,echopin2) ζπλ ηελ γείσζε θαη ηελ ηάζε.
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Εικόνα35: Αιςθητήριο απόςταςησ

Εικόνα36: Συνδεςμολογία αιςθητηρίου απόςταςησ

Έλα αθφκα αηζζεηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία είλαη ην αηζζεηήξην
πγξαζίαο (Δηθφλα 29). Ο αηζζεηήξαο νπζηαζηηθά κπαίλεη ζην ρψκα κίαο γιάζηξαο ή
ελφο θήπνπ θαη αληρλεχεη ηελ πγξαζία κεηαηξέπνληαο ηελ ζε Volt πίζσ ζην Arduino
IDE. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πινπνηήζεθε ην θνκκάηη ηνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε κία ειεθηξηθή βάλα πνπ ήζειε κεηαηξνπέα εθφζνλ ιεηηνπξγεί ζηα 5V
θαη δελ γηλφηαλ λα ζπλδεζεί ζηα 24V πνπ παξέρεη ε πξίδα, ε ζπλδεζκνινγία θαίλεηαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 30). Η ζπλδεζκνινγία ηνπ αηζζεηεξίνπ αθνινπζεί
παξαθάησ. Σν αηζζεηήξην ζην Arduino ζπλδέεηαη ζε γείσζε, ηάζε θαη ζην pin
analog0 (A0).
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Εικόνα37: Αιςθητήριο Υγραςίασ

Εικόνα38:Συνδεςμολογία αιςθητηρίου υγραςίασ και βαλβίδασ

Γηα βνήζεηα εθφζνλ δελ αλαγξάθνληαη ηα pin πάλσ ζην Raspberry δίλεηαη ε
παξαθάησ θσηνγξαθία.
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Εικόνα39: Pin του Raspberry Pi

Όιεο απηέο νη ζπλδεζκνινγίεο γηα θαιαίζζεηνπο ιφγνπο κπήθαλ ζε κία ζήθε
κε εμφδνπο ψζηε λα βγαίλνπλ φηη θαιψδηα ρξεηάδνληαη ζε αηζζεηήξηα απφ ην Arduino
θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ Raspberry PI κε ηελ ηειεφξαζε, ην πιεθηξνιφγην θαη ην
πνληίθη ψζηε λα ξπζκίδεηαη. ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο θαίλεηαη ην ζχζηεκα ζε
αλελεξγή θαηάζηαζε δειαδή ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο.

Εικόνα40: Σφςτημα ςυνδεςμολογίασ ςε ανενεργή κατάςταςη
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7.3 Εγκατϊςταςη Raspbian
Αξρηθά έγηλε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Raspbian κέζσ ηνπ Noobs ζηα
Windows. Ύζηεξα πεξάζηεθε
ην πξφγξακκα ζε κία Micro
Sd 32 θάξηα κλήκεο, ε νπνία
ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κλήκε
ROM αξγφηεξα γηα ην
Raspberry. Μφιηο αλνίμνπκε
ην Raspberry γηα πξψηε θνξά
έρνληαο πξνζζέζεη ηελ θάξηα
κλήκεο, ζα μεθηλήζεη ε
εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ
θαη κεηά απφ ιίγα ιεπηά ζα
μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
θαλνληθά.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην
Raspberry ζπλδέεηαη έλα usb
πνληίθη έλα πιεθηξνιφγην,
Εικόνα41: Εγκατάςταςη Raspbian μζςω NOODS
HDMI γηα ζχλδεζε κε θάπνηα
νζφλε θαη έλα Δthernet θαιψδην ην νπνίν δελ είλαη απαξαίηεην αλ γίλεη ζχλδεζε κε
WiFi.

7.4 Eγκατϊςταςη Arduino IDE ςτο Raspberry Pi
Ύζηεξα έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Arduino ζην Raspberry κε
εληνιέο Linux ζηελ γξακκή εληνιψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εγθαηαζηαζνχλ ην
πξφγξακκα IDE, νξηζκέλα πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ζεηξηαθή
επηθνηλσλία κεηαμχ Raspberry θαη Arduino θαη ζην ηέινο απνζεθεχνληαη βηβιηνζήθεο
πνπ ζα πεξαζηνχλ ζην Arduino κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο IDE απφ ην κνλνπάηη:
Arduino IDEFileSketchbookLibrariesnanpy-firmwareNanpy.
Αθνινπζψληαο ην ζπγθεθξηκέλν path ζα αλνίμνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
ζε C ηα νπνία γίλνληαη Upload ζην Arduino πεξλψληαο ηνπ έηζη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
βηβιηνζήθεο. Μεηά απφ φια απηά είλαη έηνηκε ε ζεηξηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ
Raspberry pi θαη Arduino.
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Εικόνα42: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi (1)

Εικόνα 43: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi (2)
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Εικόνα44: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi (3)

Εικόνα45: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi (4)

Εικόνα46: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi (5)

53

7.5 Εγκατϊςταςη Server (Node.js)
Η εγθαηάζηαζε ηνπ Node.js γίλεηαη κε ηηο εμήο εληνιέο :
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
πλήζσο εθηφο απφ ην Node.js ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη ην npm ην νπνίν
είλαη δηαρεηξηζηήο παθέησλ γηα ηελ γιψζζα JavaScript ηνπ πεξηβάιινληνο Node.js.
Γηα λα ην εγθαηαζηήζεηε ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ παξαθάησ εληνιή ζηνλ
θάθειν φπνπ βξίζθεηαη ην Node.js:
sudo apt-get install npm
Ύζηεξα κε ηελ εληνιή ifconfig βξίζθνπκε ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ Raspberry pi.

7.6 Δημιουργύα Κώδικα
ηνλ θάθειν πνπ ππάξρεη γηα ην Node.js ζα γξαθηεί θψδηθαο ζε JavaScript
αιιά θαη ζε HTML γηα πινπνηεζεί ε εθαξκνγή κέζνπ Server γηα ηελ εθαξκνγή. O
θψδηθαο Javascript είλαη γξακκέλνο ζε αξρείν κε θαηάιεμε .js θαη ν θψδηθαο HTML
κε θαηάιεμε .ejs. Δπίζεο ζα γξαθεί θψδηθαο θαη ζε γιψζζα Arduino C ζην
πξφγξακκα Arduino IDE.
Ο θψδηθαο JavaScript βξίζθεηαη ζην Παράρηημα 1 θαη είλαη απηφο πνπ παίξλεη
δεδνκέλα απφ ηελ online εθαξκνγή κέζσ ηνπ Server απφ ηνλ θψδηθα HTML. Σα
επεμεξγάδεηαη απηά ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ θψδηθα ηνπ Arduino κέζσ
θαισδίσζεο θάπνησλ pin κεηαμχ ηνπο. Η ζχλδεζε κέζσ θαισδίσζεο ζεκαίλεη πσο
αλ έλα pin ζην Raspberry PI κεηαηξέπεηαη ζε TRUE ή FALSE θαη ζπλδέεηαη κε έλα
pin ηνπ Arduino πνπ ζα γίλεη θαη απηφ TRUE ή FALSE αληίζηνηρα θαη ζα επεξεάζεη
αλαιφγσο ηηο ελέξγεηεο ηνπ κηθξνειεγθηή. Δπίζεο ε Javascript είλαη ππεχζπλε θαη γηα
ην θνκκάηη ηεο εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή κε θφξκα Log-In φπνπ παίξλεη ηα ζηνηρεία
απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαη θξίλεη αλ ν ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα εηζέξζεη
ζηελ εθαξκνγή ή φρη.
ην Παράρηημα 2 ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ν HTML θψδηθαο πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θπξίσο εθαξκνγήο κε φλνκα smho.ejs αιιά θαη
ηα αξρεία html κε φλνκα login.ejs θαη start.ejs πνπ είλαη ηα πξψηα πνπ εκθαλίδνληαη
ζηελ εθαξκνγή θαη νδεγνχλ ηνλ ρξήζηε λα ππνβάιεη username θαη password γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο. Ο θψδηθαο ΗTML κε ην φλνκα smho.ejs φπσο αλαθέξζεθε
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθηφο απφ θαηαζθεπαζηηθφ θαη δηαθνζκεηηθφ ξφιν,
ζηέιλεη πίζσ ζην Raspberry PI ηη ελέξγεηεο έθαλε ν ρξήζηεο πάλσ ζηελ εθαξκνγή,
φπσο ηη buttons πάηεζε ή ηη ζηνηρεία έβαιε ζηελ θφξκα log-in, θάηη πνπ ηνλ θαζηζηά
απαξαίηεην γηα κία online εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο.
Ο θψδηθαο ηνπ Arduino βξίζθεηαη ζην Παράρηημα 3, ν νπνίνο παίξλεη
δεδνκέλα απφ ην Raspberry PI θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ξειέ θαη ηηο ππφινηπέο εθαξκνγέο
αλαιφγσο, αιιά θαη δίλεη δεδνκέλα πίζσ βάζε ησλ ηηκψλ πνπ παίξλεη απφ ηα
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αηζζεηήξηα .Σέινο, ζην Παράρηημα 4 θαίλνληαη νη έμνδνη ησλ αηζζεηεξίσλ απφ ηελ
ζεηξηαθή πφξηα ηνπ Arduino κέζσ ηνπ Arduino IDE.

7.7 Δημιουργύα Public Server
Με έλαλ απιφ Server ε εθαξκνγή αληαπνθξίλεηαη κφλν ζε smart phones ή ζε
ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζην ίδην δίθηπν κε ην Raspberry Pi κέζσ WiFi. Έηζη κε ηε
δεκηνπξγία ελφο server πξνζπειάζηκνπ απφ ην public δίθηπν, ε εθαξκνγή ιεηηνπξγεί
απφ νπνηνδήπνηε δίθηπν Wifi αιιά θαη απφ ηε ρξήζε δεδνκέλσλ ελφο smart phone ή
tablet. Όπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη έλα απαξαίηεην βήκα γηα ηελ απφιπηα ζσζηή
ιεηηνπξγία κίαο smart home εθαξκνγήο.
Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ server είλαη απαξαίηεην λα έρεη o ππνινγηζηήο
κία ζηαηηθή ΙΡ, ην νπνίν είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππάξρεη εμαξρήο, γηαηί θνζηίδεη
αξθεηά παξαπάλσ απφ κία δπλακηθή ΙΡ. Έηζη ζα γίλεη ρξήζε ηεο κεζφδνπ Dynamic
DNS, θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο Dynamic DNS provider πνπ επηηξέπεη λα θαηνρπξσζεί
απφ ηνλ ρξήζηε έλα ζπγθεθξηκέλν domain name θαη ην ζπλδέεη κε ηελ ηξέρνπζα ΙΡ.
Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην NoIP κία απφ ηηο πην
γλσζηέο ππεξεζίεο Dynamic DNS. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
ινγαξηαζκνχ ζπκπιεξψλνληαο κία ζπλεζηζκέλε θφξκα εγγξαθήο φπνπ δεηάεη έλα
ελεξγφ email, έλα username, έλαλ θσδηθφ θαη ην domain name πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο
κε θαηάιεμε .ddns.net.
Ύζηεξα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί No-IP Dynamic Update Client ζην
Raspberry Pi ην νπνίν ειέγρεη ζπλερψο ηηο αιιαγέο δηεχζπλζεο IP θαη ελεκεξψλεη
απηφκαηα ην DNS ζην No-IP φπνηε αιιάδεη. Απηφ γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ εληνιέο
ζηνλ ηεξκαηηθφ ηνπ Raspberry pi:
▪ cd /usr/local/src
▪ wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
▪ tar xzf noip-duc-linux.tar.gz
▪ cd no-ip-2.1.9
▪ make
▪ make install
Σειεπηαίν βήκα είλαη ην port forwarding, δειαδή ην άλνηγκα κίαο ζχξαο ζην
router. Θα πξέπεη λα ζπλδέζεί ην router ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλα ZTE
ZXHN H108N κε ην Raspberry Pi θαη λα πιεθηξνινγεζεί ε IP πνπ έρεη ην router
ζηελ ζπγθεξηκέλε πεξίπησζε είλαη 192.168.1.254 θαη ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ.
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Εικόνα47: Log In ςτο Router (1)

ην Username θαη ζην Password ζα πιεθηξνινγεζεί ε ιέμε admin θαη έηζη
κπαίλνπκε ζην πεξηβάιινλ ηνπ router.

Εικόνα48: Περιβάλλον του Router (1)

Ύζηεξα θάλνπκε «θιηθ» ζηα ApplicationDDNS παηάκε Enable επηιέγνπκε
ζην Service Type ην Νν-Ip, βάδνπκε ην email θαη ηνλ θσδηθφ πνπ είρακε δψζεη ζηελ
θφξκα εγγξαθήο πξνεγνπκέλσο θαη γξάθνπκε ην Hostname ζην ηέινο.
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Εικόνα49: Περιβάλλον του Router (2)

Μεηά παηάκε «θιηθ» ζην Port Forwarding επηιέγνπκε ην Enable θαη πάιη
βάδνπκε έλα φλνκα, επηιέγνπκε πξσηφθνιιν, ζπλήζσο επηιέγεηαη θαη TCP θαη UDP
γηα λα κελ πεξηνξίδεηαη ν server ζε έλα πξσηφθνιιν. Ύζηεξα βάδνπκε ηελ πφξηα πνπ
ζέινπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 3000 ζηα πεδία WAN Start Port, WAN End
Port, LAN Host Start Port, LAN Host End Port θαη ζην πεδίν LAN Host IP Address
ζπκπιεξψλνπκε ηελ IP ηνπ Raspberry πνπ βξίζθνπκε κε ηελ εληνιή ifconfig ζηνλ
ηεξκαηηθφ. Όια ηα ππφινηπα ηα αθήλνπκε θελά θαη παηάκε ην Modify.
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Εικόνα50: Περιβάλλον του Router (3)

Σψξα ν public server είλαη έηνηκνο θαη ε εθαξκνγή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε
απφ νπνηνδήπνηε δίθηπν παηψληαο ηηο παξαθάησ εληνιέο ζηνλ ηεξκαηηθφ θαη χζηεξα
ζε κία κεραλή αλαδήηεζεο ηελ δηεχζπλζε parakmia.ddns.net:3000.

Εικόνα51: Εντολζσ Linux ςτο Raspberry Pi για ζναρξη εφαρμογήσ

Όπσο θαίλεηαη θάζε εληνιή πνπ δίλεηαη ζηνλ server απνηππψλεηαη θαη ζηελ
γξακκή εληνιψλ.
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7.8 Οnline Application
Γξάθνληαο ηελ δηεχζπλζε parakmia.ddns.net:3000 φπσο έγηλε αλαθνξά πην
πξηλ ζε έλαλ Browser ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ ζειίδα. Όηαλ εκθαλίδεηαη ε ζειίδα
παηάκε log in here, χζηεξα ζα ρξεηαζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν username θαη password
θαη κεηά ζα εκθαληζηεί ε εθαξκνγή ηνπ smart home αιιηψο ζα εκθαληζηεί κφλν ε
ιέμε Unauthorized.

Εικόνα52: Εμφάνιςη εμαρμογήσ online (1)

Εικόνα53: Εμφάνιςη εμαρμογήσ online (2)

Εικόνα54: Εμφάνιςη εμαρμογήσ για λάθοσ κωδικό ή
username

Εικόνα55: Εμφάνιςη εφαρμογήσ για ςωςτό κωδικό και username

Δπίζεο ε εθαξκνγή δηαζέηεη ζην θάησ κέξνο ηεο θαη ελεκέξσζε ηεο θάζε
θαηάζηαζεο, ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ μερλάεη ηη ελέξγεηεο έρεη επηιέμεη πξηλ κέζσ ησλ
buttons, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εθηφο θαηνηθίαο ή δελ έρεη νπηηθή επαθή κε ην
αληηθείκελν πνπ επεξεάδεηαη. ηελ παξαθάησ Δηθφλα 50 θαίλνληαη θάπνηεο
ελδεηθηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ ρξήζε ηνπ πνηηζηηθνχ θαη ηνπ ζπλαγεξκνχ.
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Εικόνα 56: Ενδεικτικζσ καταςτάςεισ ςυςκευών

7.9 Link των video τησ πτυχιακόσ
Παξαθάησ ππάξρνπλ ηα link ησλ video πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλέβεθαλ ζην
Τoutube. ην Link 1 θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ buzzer φηαλ αλνηγνθιείλεη ε πφξηα
θαη πσο αλαβνζβήλεη ν ιακπηήξαο. ην Link 2 θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί ν αηζζεηήξαο
γηα ην απηφκαην πφηηζκα.
Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=rhCHgwXYUdM
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=klTvhPBOAv4

7.10 Ένα παρόμοιο ςύςτημα ςτην Βιομηχανύα
Η κφρια λογικι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι θ επικοινωνία του χριςτθ με ζναν
server, ο οποίοσ επικοινωνεί με ζναν ι περιςςότερουσ μικροελεγκτζσ, ςτθν
βιομθχανία κυρίωσ με PLC, και αυτοί με τθ ςειρά τουσ ςτζλνουν ςιματα ςε
ενεργοποιθτζσ και λαμβάνουν ςιματα από αιςκθτιρεσ, ϊςτε να γίνει ζλεγχοσ ςτα
μθχανιματα ανάλογα με τισ εντολζσ του χριςτθ.
Τπάρχουν αρκετά παραδείγματα με βάςθ τθν λογικισ που αναφζρκθκε
παραπάνω. Ζνα κλαςςικό παράδειγμα είναι θ ενιμερωςθ του χριςτθ για το αν ζνα
μθχάνθμα ζχει ςταματιςει να λειτουργεί, και μπορεί να επιτευχκεί μζςω των
αιςκθτθρίων τα οποία κα ςτζλνουν δεδομζνα ςτον server που ενθμερϊνει τθν
πλατφόρμα για τθν κατάςταςθ αυτι, βάςθ του διαδικτφου. Ζνα άλλο παράδειγμα
είναι θ αςφάλεια του εργαηομζνου, ζχοντασ τοποκετιςει ζναν αιςκθτιρα κίνθςθσ
ςε ςιμειο ενόσ μθχανιματοσ όπου είναι επικίνδυνο για τον εργάτθ και όταν
ανιχνεφςει κίνθςθ ςτζλνει ςιμα ςτον server για αυτόματθ απενεργοποίθςθ του,
μζχρι να το ξαναενεργοποιιςει κάποιοσ χριςτθσ τθσ εφαρμογισ. Σζλοσ ζνα
αιςκθτιριο κερμοκραςίασ κα μποροφςε να τοποκετθκεί ςε μία μθχανι ϊςτε να
μετράει τθν κερμοκραςίασ τθσ και όταν αυτι ξεπεράςει κάποιο ςυγκεκριμζνο όριο,
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ο server να ςτζλνει ςιμα για απενεργοποίθςθ του ι να ανοίξει κάποιο ςφςτθμα
ψφξθσ, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ βλάβθ του.
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Συμπερϊςματα
Σα ςυμπεράςματα μετά από τθν ζρευνα πάνω ςτον τομζα του Διαδικτφου των
Αντικειμζνων είναι πωσ θ ραγδαία αφξθςθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να διευκολφνει
αρκετά τθν ηωι του μζςου ανκρϊπου ,αλλά και ςε άλλουσ τομείσ όπωσ θ
βιομθχανία μπορεί να ρίξει το κόςτοσ ,να αυξιςει τθν αςφάλεια του προςωπικοφ
και να μειϊςει τον απαιτοφμενο χρόνο παραγωγισ των προϊόντων ςε μεγάλο
βακμό.
Βζβαια θ τωρινι τεχνολογικι κατάςταςθ δεν αρκεί για τθν πλιρθ μετάλλαξθ
των εργοςταςίων ςε «ζξυπνα», αλλά ςτον τομζα τθσ κατοικίασ τζτοια ςυςτιματα
είναι πολφ πιο φκθνά και εφαρμόςιμα και μποροφν να κάνουν τθν ηωι του χριςτθ
καλφτερθ από ποτζ. Μετά τθν καταςκεφθ ενόσ υποτυπϊδουσ τζτοιου ςυςτιματοσ
ζγινε κατανοθτό πόςοι διαφορετικοί κλάδοι τθσ πλθροφορικισ και όχι μόνο
χρθςιμοποιοφνται και χρειάηονται για να υλοποιθκεί ζνα ςφςτθμα smart home,
ςτθν βιομθχανία εκτόσ αυτϊν των κλάδων, κα πρζπει να ενςωματωκεί ςτο
λογιςμικό και ςτουσ αλγορίκμουσ θ επιχειρθςιακι ζρευνα και θ βελτιςτοποίθςθ,
κάτι που ςθμαίνει ότι θ τεχνθτι νοθμοςφνθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ
ςτισ ανάγκεσ του βιομθχανικοφ ανταγωνιςμοφ των θμερϊν. Λόγω του επιπζδου τθσ
εποχισ αυτό είναι ακόμα ςε ερευνθτικά επίπεδα αν και ζχει δοκιμαςτεί ςε κάποια
εργοςτάςια δεν είναι τόςο προβάςιμθ τεχνολογία για μία κοινι επιχείρθςθ. Με τθν
ραγδαία εξζλιξθ όμωσ τθσ τενχολογίασ το ςτάδιο τθσ εμπορευματοποίθςθσ τζτοιων
ςυςτθμάτων εκτιμάται ότι κα γίνει τα επόμενα χρόνια με ςκοπό τθσ βελτίωςθ τθσ
παραγωγισ.
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Παραρτόματα
Παρϊρτημα 1: JavaScript Κώδικασ
Σν φλνκα ηνπ Javascript αξρείνπ είλαη smho.js:
var express = require( ΄express΄ );
var pass = require( ΄passport΄ );
var passportlocal = require( ΄passport - local΄ );
var bodyParser = require( ΄body-parser΄ );
var cookieParser= require( ΄cookie-parser΄ );
var expressSession = require( ΄express-session΄ );
var app = express();
var path = require( ΄path΄ );
var gpio = require( ΄rpi-gpio΄ );
gpio.setup(7, gpio.DIR_OUT);
gpio.setup(11, gpio.DIR_OUT);
gpio.setup(13, gpio.DIR_OUT);
gpio.setup(15, gpio.DIR_OUT);
app.set( ΄view engine΄, ΄ejs΄);
app.get(΄/΄,function(req, res) {
res.render(΄start΄, {
isAuthenticated:req.isAuthenticated(),
user:req.user
});
});
app.use(passport.initialize());
app.use(passport.session());
app.use(bodyParser.urlencoded( { extended: false}));
app.use(cookieParser());
app.use(expressSession({secret:process.env.SESSION_SECRET || ΄secret΄,
resave: false,
saveUnitialized: false
}));
Passport.use(new passportlocal.Strategy(function(username,password,done){
if (username == “Ptuxiaki” && password == “Ptuxiaki”) {
done(null, { id: username,name:username});
} else {
done(null,null);
} }));
passport.serializeUser(function(user,done){
done(null,user.id);
});
passport.deserializeUser(function(id,done){
done(null,{ id: id, name:id });
});
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console.log(path.join(_dirname, ΄public΄));
app.get(΄/login΄, function(req, res){
res.render(΄login΄);
});
app.post(΄/login΄,passport.authenticate(΄local΄),function(req, res){
res.redirect(΄/smart΄)
});
app.get(΄/logout΄,function(req,res){
req.logout();
res.redirect(΄/΄);
});
app.get(΄/smart΄, function(req, res){
res.render(΄smho΄);
});
app.post(΄/smart/lamp/on΄, function(req, res){
gpio.write(7, true, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Lamp on΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Lamp is On”});
});
});
app.post(΄/smart/lamp/off΄, function(req, res){
gpio.write(7, false, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Lamp off΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Lamp is Off”});
});
});
app.post(΄/smart/heater/on΄, function(req, res){
gpio.write(11, true, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Heater on΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Heater is On”});
});
});
app.post(΄/smart/heater/off΄, function(req, res){
gpio.write(11, false, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Heater off΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Heater is Off”});
});
});
app.post(΄/smart/watering/on΄, function(req, res){
gpio.write(13, true, function(err) {
66

if (err) throw err;
console.log(΄Coffee Watering on΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Watering is On”});
});
});
app.post(΄/smart/watering/off΄, function(req, res){
gpio.write(13, false, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Watering off΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Watering is Off”});
});
});
app.post(΄/smart/watering/off΄, function(req, res){
gpio.write(13, false, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Watering off΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Watering is Off”});
});
});
app.post(΄/smart/security/on΄, function(req, res){
gpio.write(15, true, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Security on΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Security is On”});
});
});
app.post(΄/smart/security/off΄, function(req, res){
gpio.write(15, true, function(err) {
if (err) throw err;
console.log(΄Security off΄);
return res.render(΄smho΄, {status: “Security is Off”});
});
});
app.listen(3000, function () {
console.log(΄Smart Home Server Started on Port: 3000΄)
})

67

Παρϊρτημα 2: Κώδικασ HTML
Αρτείο html για ηον ζτεδιαζμό ηης κσρίως εθαρμογής με όνομα smho.ejs.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name=”viewport” content=”width=1000, initial-scale=1”>
<div style=”background-color: white”>
</head>
<body>
<form action=”/smart/lamp/on” method=”post”>
<button type=”submit” class=”button”>Lamp On </button>
<button type=”submit” formethod=”post” formaction=”/smart/lamp/off”
class=”button button3”>Lamp Off</button>
</form>
<form action=”/smart/heater/on” method=”post”>
<button type=”submit” class=”button”>Heater On </button>
<button type=”submit” formethod=”post” formaction=”/smart/heater/off”
class=”button button3”>Heater Off</button>
</form>
<form action=”/smart/watering/on” method=”post”>
<button type=”submit” class=”button”>Watering On </button>
<button type=”submit” formethod=”post” formaction=”/smart/watering/off”
class=”button button3”>Watering Off</button>
</form>
<form action=”/smart/security/on” method=”post”>
<button type=”submit” class=”button”>Security On </button>
<button type=”submit” formethod=”post” formaction=”/smart/security/off”
class=”button button3”>Security Off</button>
</form>

</div>

<style>
.button {
background-color: ##555555;
border: none;
color: white;
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padding: 15px 32px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 16px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
}

.button3 {background-color: #808080;}
.button5 {background-color: #555555;}

</style>
</body>
</html>
Αρτείο html με όνομα login.ejs και start.ejs για ηην σποβολή username και
password για ηην αζθαλή είζοδο ζηην εθαρμογή
login.ejs :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>login</title>
</head>
<body>
<form action=”” method=”post”>
<input type=”text” name=”username” placeholder=”Username”>
<input type=”password” name=”password” placeholder=”Passeord”>
<input type=”submit” value=”Log in”>
</form>
</body>
</html>
start.ejs :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Passport</title>
</head>
<body>
<% if(! Is Authenticated){ %>
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<a href=”/login”>log in here</a>
<% } else { %>
Hello, <%=user.name %>!
<a href=”/logout”>Log out here</a>
<% } %>
</body>
</html>
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Παρϊρτημα 3: Προγραμματιςμόσ Arduino C :
#include <dht.h>
const int trigPin = 4;
const int echoPin =12;
const int trigPin2=5;
const int echoPin2=12;
toll nyflag=false;
int outPin =6;
int outPin2 =9;
int outPin3=10;
int outPin4 =3;
int inPin = 7;
int inPin2 = 8;
int inPin3=11;
int inPin4=2;
int val = 0;
int val2 = 0;
int val3 = 0;
int val4 =0;
float sensorvalue1;
long duration2;
int distance2;
vold setup( ) {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(trigPin2, OUTPUT);
pinMode(echoPin2, INPUT);
serial.begin(9500);
pinMode(outPin, OUTPUT);
pinMode(outPin2, OUTPUT);
pinMode(inPin, INPUT);
pinMode(inPin2, INPUT);
pinMode(inPin3, INPUT);
pinMode(outPin3, OUTPUT);
pinMode(inPin4, INPUT);
pinMode(outPin4, OUTPUT);

)
Vold loop( ) {
digitalwrite(trigPin, LOW);
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delay(8);
digitalwrite(trigPin2, LOW);
delay(0);
int sensorvalue1 = analogRead(AO);
delay(1000);
serial.print(sensorvalue1);
serial.printIn(„mualdity‟);
int reading = analogRead(sensorPin);
float voltage = reading * 5.0;
voltage /=1024.0;
serial.print(voltage);
serial.printIn(„volts‟);
float temperatures = (voltage – 0.5) * 100-373;
serial.print(temperatures);
serial.printIn(„ degrees C‟);
delay(1000);

digitalwrte(trigPin, HIGH);
delaymicroseconds(10);
digitalwrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance= duration*0.034/2;
serial.print(„distance: ‟);
serial.printIn(distance);
digitalwrite(trigPin2, HIGH);
delaymicroseconds(10);
digitalwrite(trigPin2, LOW);
duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
distance2= duration2*0.034/2;
serial.print(„distanceLoop: ‟);
serial.printIn(distance2);

val = digitalRead(inPin);
if (val == HIGH) (
digitalwrite(outPin, LOW);
} else {
digitalwrite(outPin, HIGH);
}
|
val2 = digitalREAD(inPin2);
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if (val2 == HIGH) {
digitalwrite(outPin2, LOW);
} else (
digitalwrite(outPin2, HIGH);
}
Val3 = digitalREAD(inPin3);
if (val3 == HIGH) {
digitalwrite(outPin3, LOW);
} else (
digitalwrite(outPin3, HIGH);
}
val4 = digitalRead(inPin4);

If (distance <=20 && val4 ==HIGH){
nyflag=true;
}
if ( nyflag == true && val4 == HIGH){
digitalwrite(outPin4, HIGH);
}
If ( nyflag == false ){
digitalwrite(outPin4, LOW);;
}
if ( val4 == LOW){
digitalwrite(outPin4, LOW);
nyflag=false;
}
if ( distance2 <=90 | | val == HIGH) {
digitalwrite(outPin, LOW);
}
if ( distance2 > 90 | | val == LOW) {
digitalwrite(outPin, HIGH);
}
if (sensorvalue1>=800 ){
digitalwrite(outPin3, HIGH);
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}
if (sensorvalue1<=600){
digitalwrite(outPin3, LOW);
}

}
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Παρϊρτημα 4: Έξοδοι των αιςθητηρίων από την ςειριακή πόρτα
p: 3267
1023 Humidity
4.58 volts
35.50 degrees C
1015 Humidity
4.43 volts
19.87 degrees C
Distance: 239
DistanceLamp: 336
1023 Humidity
4.58 volts
35.50 degrees C
Distance 239
DistanceLamp: 87
1019 Humidity
4.50 volts
27.20 degrees C
Distance 239
DistanceLamp: 334
1023 Humidity
4.58 volts
35.50 degrees C
Distance 240
DistanceLamp: 335
1023 Humidity
4.58 volts
35.01 degrees C
Distance 239
DistanceLamp: 336
1023 Humidity
4.58 volts
35.50 degrees C
Distance 240
DistanceLamp: 3274
1023 Humidity
4.58 volts
35.50 degrees C
Distance 239
DistanceLamp: 87
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