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Πξόινγνο 
 

Δ δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξψλ θείκελν, αζρνιείηαη κε 

ηε δεκηνπξγία ελφο ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ηζηνρψξν, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ελφο ζεξκνθεπίνπ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν 

ζπζθεπψλ δξάζεο (αλεκηζηήξα, πνηίζκαηνο θηι). Δ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε 

κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή Arduino. Γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ελφο ζεξκνθεπίνπ, αιιά θαη βειηηζηνπνίεζε ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαηαζθεπάζηεθε καθέηα ζεξκνθεπίνπ, ζηελ νπνία εθπνλήζεθε ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία θαη έγηλαλ νη δηάθνξεο δνθηκέο πνπ ρξεηάζηεθαλ. Σν ζχζηεκα ζην ζχλνιν 

ηνπ νλνκάζηεθε "Smart Greenhouse" ("Έμππλν" ζεξκνθήπην) ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ, πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηηο "έμππλεο" ζπζθεπέο. 

Τπεχζπλνο θαη εκπλεπζηήο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο ήηαλ ν Αξ. Ααζπγέλεο 

Μελάο, ελψ ε πινπνίεζε αλαηέζεθε ζην θνηηεηή Γηαλλφπνπιν Νηθφιαν. 
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Πεξίιεςε 
 

Δ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο δηθηχσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ θη 

ζπζηεκάησλ, έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

ηελ Βιιάδα ε γεσξγία απνηειεί έλαλ παξαδνζηαθά ηζρπξφ θιάδν ν νπνίνο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία απνηειεί πφιν έιμεο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη γηα 

εξαζηηέρλεο γηα ιφγνπο πγείαο αιιά θαη νηθνλνκίαο. Μία πιένλ απνδνηηθή ιχζε ζε 

ζέκαηα παξαγσγήο είλαη ε ρξήζε ζεξκνθεπίσλ. κσο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο απαηηνχλ θαη δαπάλε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηνπο.  

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηεο εξγαζίαο δίλεη ιχζεηο ζηνλ γεσξγφ ζε ζέκαηα 

παξαθνινχζεζεο, απηνκαηηζκνχ θαη ηρλειαζηκφηεηαο θαζψο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ή ην θηλεηφ ηνπ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζε ιεηηνπξγίεο θαη 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεξκνθήπην ηνπ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη: 

Ιζηνρώξνο: Ώπνηειεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ ν 

ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα. 

Αηζζεηήξεο: Ώηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηφο ,πγξαζίαο ρψκαηνο 

(αηζζεηήξεο πξνηχπνπ). Αηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

πζθεπέο Γξάζεο: Ώλεκηζηήξαο, UV-ιακπηήξαο, Διεθηξνβάλα (ζπζθεπέο 

πξνηχπνπ - καθέηαο). Αηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Αηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Μηθξνειεγθηήο Arduino: πλδένληαη νη αηζζεηήξεο θαη νη ζπζθεπέο δξάζεο 

θαζψο θαη ε βάζε δεδνκέλσλ. Υακεινχ θφζηνπο θαη ρακειήο θαηαλάισζεο ηζρχνο.   
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Abstract 
 

Technology, nowadays, change the world rapidly. Most of all, internet and 

smart devices, made a breakthrough in everyday's life. In modern societies, almost 

everything and everyone is now online. The evolution of those two fields affect a lot 

of other and not so technological familiar filed, such as agriculture. 

Especially in Greece, agriculture is one of most important fields for the 

economical balance of the country for centuries. Nowadays, because of the 

economical crisis and the lack of jobs, new entrepreneurs want to invest money in this 

filed. What is more, is that not only people who want to make profit from agriculture, 

but also ordinary people with regular jobs want to cultivate their own products for a 

better life and for saving money. In order to achieve these goals, both categories are in 

favor of using greenhouses because of the safety that they provide in rapid weather 

changes. But except from the initial cost of the greenhouse, human energy and most 

important significant amount of time must be spent. 

This thesis, provide a solution to the above problem. "Smart Greenhouse" is 

used in order the user to keep track on the environmental conditions and to control 

devices that are significant for the progress of the plants. The embedded system that 

has been made has the following parts: 

Website: The UI of the system. User interacts with the system that is applied 

to the greenhouse via internet. 

Arduino controller: Sensors and devices are attached to the arduino 

controller. Exchange of data and action are made through the website. 

Sensors: Temperature sensor, humidity sensor, soil moisture sensor, light 

sensor (these are witch are used in this thesis statement). Sensors can be varied, 

according to the needs of the user. 

Devices: Fan, UV-Led, Solenoid (these are witch are used in this thesis 

statement). Devices can be varied, according to the needs of the user. 
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Δπραξηζηίεο 
 

Ώξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Αξ.Ααζπγέλε Μελά, γηα ηελ επηινγή 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ κνπ κε ηελ αλάζεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, 

γηα ηελ ειεπζεξία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, αιιά θαη ηελ ζπκβνιή θαη 

θαζνδήγεζε γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Βπίζεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ, γηα ηηο ζπζίεο ηνπο θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο φια απηά ηα ρξφληα, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπο θαηά ηελ 

ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θίιεο, θίινπο θαη 

ζπκθνηηεηέο γηα ηελ νπνηαδήπνηε βνήζεηά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο. 
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Γηάξζξσζε θεηκέλνπ 
 

ην πξψην θεθάιαην, αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απφ ην νπνίν 

αληιήζεθαλ νη γλψζεηο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. Ώλαιχνληαη νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα 

εξγαιεία θαη ν κηθξνειεγθηήο Arduino πνπ ήηαλ ε βάζε ηεο πινπνίεζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε ηνπ θπθιψκαηνο 

απεηθφληζεο βήκα πξνο βήκα. Αίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε εμαξηήκαηνο 

θαη ν ηξφπνο ζχλδεζήο ηνπο ζην κηθξνειεγθηή. 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε ηνπ ηζηνρψξνπ δηαρείξηζεο κε 

παξαδείγκαηα θαη εηθφλεο απφ ηελ θάζε ζειίδα θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

κηθξνειεγθηή, αλαιχνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. Ώλαιχνληαη επίζεο, νη βηβιηνζήθεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ κηθξνειεγθηή κε ην δηαδίθηπν θαη 

έπεηηα κε ηνλ ηζηνρψξν. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

βειηηζηνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. 

ην πέκπην θεθάιαην, ζπλνςίδεηαη ην έξγν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ώπνηειεί θαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην. 
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Κεφάλαιο 1 

 

 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν  
 

 ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

απνηεινχλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Σα ζηνηρεία 

απηά ρσξίδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαδηθηχνπ, ζηελ αξρηηεθηνληθή arduino πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη ησλ πιαηθνξκψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.  

 

 

1.1 Πξνγξακκαηηζκόο δηαδηθηύνπ  

 
Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαδηθηχνπ αθνξά ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ ελφο ζεξκνθεπίνπ (Smart Greenhouse). Παξαθάησ αθνινπζεί αλάιπζε 

ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ. 

 

1.1.1 HTML 

 
Δ HTML (αθξσλχκην γηα HyperText Markup Language ή Γιψζζα ήκαλζεο 

Τπεξθεηκέλνπ) είλαη ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ [1]. 

Δ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Δ HTML γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη 

απφ εηηθέηεο, νη νπνίεο πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζχκβνια «κεγαιχηεξν απφ» θαη 

«κηθξφηεξν απφ» (γηα παξάδεηγκα <html>), κέζα ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. 

Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αλά δεχγε (γηα παξάδεηγκα <h1> θαη 

</h1>), κε ηελ πξψηε λα νλνκάδεηαη εηηθέηα έλαξμεο θαη ηε δεχηεξε εηηθέηα ιήμεο (ή 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο εηηθέηα αλνίγκαηνο θαη εηηθέηα θιεηζίκαηνο αληίζηνηρα). 

Ώλάκεζα ζηηο εηηθέηεο, νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ 

θείκελν, πίλαθεο, εηθφλεο θιπ. 

Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα 

ζπλζέηεη ζε ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη. Ο browser δελ 

εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηίζνπλ φινπο ηνπ 

ηζηφηνπνπο. Δ HTML επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο 

θφξκεο. Παξέρεη ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή εγγξάθσλ 

πνπ απνηεινχληαη απφ ην πεξηερφκελν πνπ κεηαθέξνπλ θαη απφ ηνλ θψδηθα 

κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην 

θείκελν, φπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια. 

Μπνξνχλ επίζεο, λα ελζσκαηψλνληαη ζελάξηα εληνιψλ ζε γιψζζεο φπσο 

ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνρψξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ HTML 

εηηθέηεο: 

 

ηνηρείν Λεηηνπξγία 

<!DOCTYPE> Δ δήισζε ηνπ DOCTYPE  πξέπεη λα είλαη ε πξψηε πνπ γίλεηαη 

ζε έλα έγγξαθν HTML. Βίλαη κηα εληνιή ζην πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο γηα ην πνηα είλαη ε έθδνζε ηεο HTML ζην έγγξαθν. 

<head> H εηηθέηα <head> είλαη βαζηθή, θαζψο ζην πεδίν ηεο νξίδνληαη 

δεδνκέλα φπσο ην είδνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(UTF – 8, ANSI θηι), εμσηεξηθέο πεγέο αξρείσλ θηι. 

<title> H εηηθέηα <title> θαζνξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνζειίδαο ζην 

internet. 

<body> Δ εηηθέηα <body> νξίδεη ην ζψκα ηνπ εγγξάθνπ. ια ηα 

πεξηερφκελα ελφο εγγξάθνπ HTML, φπσο θείκελν, ππεξ-

ζχλδεζκνη, εηθφλεο, πίλαθεο, ιίζηεο, θιπ. ΐξίζθνληαη κέζα ζε 

απηφ. 

<div> Δ εηηθέηα <div> θαζνξίδεη έλα ηκήκα ζε έλα έγγξαθν HTML. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα 

δνζνχλ θνηλέο κνξθνπνηήζεηο, κε ηε ρξήζε ηνπ id. 

<form> Δ εηηθέηα <form> ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θφξκα HTML, κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα πεξλάεη  δεδνκέλα ζε έλα 

δηαθνκηζηή. 

<input> Δ εηηθέηα <input> ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο 

ν ρξήζηεο. Πεξηιακβάλνληαη ζε κηα εηηθέηα <form>. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ type δειψλεη ηε κνξθή ηεο εηηθέηαο input 

(type=text/ password/ button/ radio / checkbox/ number/ email/ 

date). 

<table> Οξίδεη έλαλ πίλαθα ζηελ HTML. Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξα <tr>, <td> ή <th>. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_HTML&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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<class> Δ εηηθέηα <class> ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθνπνίεζεο πνπ δίλνληαη ζε αληηθείκελα 

ηεο HTML. 

<h1> έσο <h6> Οη εηηθέηεο <h1> έσο <h6> ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαζνξίζνπλ ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ γηα ηηο επηθεθαιίδεο. 

Πίλαθαο 1: HTML εηηθέηεο 

 

1.1.2 CSS 

 
Δ CSS (Cascading Style Sheets-Αηαδνρηθά Φχιια ηπι) ή (αιιεινπρία 

θχιισλ ζηπι) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο 

εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα ζήκαλζεο [2]. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο 

γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο 

κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Δ CSS είλαη κηα γιψζζα 

ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη ην παξνπζηαζηηθφ κηαο ηζηνζειίδαο δειαδή 

λα δηακνξθψλεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html. Γηα κηα φκνξθε θαη 

θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

Έλαο θαλφλαο css απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: 

1) Δπηινγέαο (selector) : ηνηρείν πξνο κνξθνπνίεζε. Μπνξεί λα είλαη είηε κία 

εηηθέηα html ή θάπνην ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελν html. 

2) Γειώζεηο (decleration): Ώπνηεινχληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επηινγέαο θαη ηηο ηηκέο πνπ παίξλνπλ απηέο. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη έλα πξφηππν ζχληαμεο θαλφλα css: 

 

 
Δηθόλα 1: Καλφλαο ζχληαμεο CSS 

 

1.1.3 Javascript  

 
Δ JavaScript  [3] είλαη ε πην δεκνθηιήο scripting γιψζζα ζηνλ θφζκν. Βίλαη ε 

ηππηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηζηνζειίδεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

θαη απφ desktop εθαξκνγέο, εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη δηαθνκηζηέο 

δηαδηθηχνπ. 

Μηα γιψζζα scripting είλαη κηα ειαθξηά γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ. ελάξηα είλαη γξακκέο θψδηθα πνπ κπνξνχλ λα 

εξκελεχνληαη θαη λα εθηεινχληαη ρσξίο κεηαγιψηηηζε. 

ΐαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο javascript είλαη νη εμήο: 

1) Υεηξηζκφο CSS. 

2) Απλακηθή αιιαγή εηηθεηψλ θαη πεξηερνκέλνπ HTML. 

3) Ώπνζήθεπζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. 

4) Βθηέιεζε κεηά απφ ζπκβάλ (φπσο ελεξγνπνίεζε επηινγήο κελνχ). 

5) Βπηθνηλσλία κε php, xml, json αξρεία, αιιά θαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XHTML&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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Δ πινπνίεζε ηεο javascript είλαη client – side (ππνινγηζηήο πειάηε). Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πξνζδίδεη αζθάιεηα ζε δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη, θαζψο πξηλ 

απηά απνζηαινχλ ζην δηαθνκηζηή (server) κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ γηα ηελ εγθπξφηεηα 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απνθπγή θαθφβνπισλ επηζέζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

 

 
Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα θψδηθα javascript 

 

1.1.4 PHP 

 
H PHP [4] είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ βαζηζκέλε ζε ζελάξηα. Βίλαη 

θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ 

ζπζηήκαηνο. Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή 

ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ (π.ρ. Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην 

ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε 

κνξθή θψδηθα HTML. 

Δ PHP πεξηέρεη θάπνηεο βαζηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ δπλακηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη κεηαβιεηέο απηέο θαη ηη αληηθαηνπηξίδνπλ: 

1) $_GET: Δ πξνθαζνξηζκέλε κεηαβιεηή $ _GET ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπιινγή ηηκψλ ζε κηα θφξκα (method= "GET"). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζηέιινληαη απφ κηα θφξκα κε ηε κέζνδν GET είλαη νξαηέο ζε φινπο, 

εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ ηνπ browser θαη επίζεο ππάξρεη φξην 

ζηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο απνζηνιή. 

2) $ _POST:  Δ πξνθαζνξηζκέλε κεηαβιεηή $_POST ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπιινγή ηηκψλ ζε κηα θφξκα (method= "POST"). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζηέιινληαη απφ κηα θφξκα κε ηε κέζνδν POST είλαη αφξαηεο ζηνπο 

άιινπο θαη δελ έρεη φξηα γηα ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ απνζηνιή. 

3) $_REQUEST: Πξφθεηηαη γηα κία θαζνιηθή κεηαβιεηή ε νπνία πεξηέρεη ηηο 

ηηκέο ηεο $_POST, $_GET θαη $_COOKIE. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

4) $_COOKIE: Έλα cookie είλαη έλα κηθξφ αξρείν πνπ ελζσκαηψλεη ν server 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δ ζπλάξηεζε setcookie() ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα νξίζεη έλα cookie. 

5) $_SESSION: Μηα κεηαβιεηή ζπλεδξίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, ή γηα ηελ αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ γηα κηα 



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  19 

 

ζπλεδξία ρξήζηε. Οη κεηαβιεηέο ζπλεδξίαο είλαη δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο ζε κηα εθαξκνγή. Καηά ηελ ελαζρφιεζε κε κηα εθαξκνγή κπνξνχλ 

λα εθηειεζηνχλ ελέξγεηεο θαη αιιαγέο δεδνκέλσλ. Δ θαηάζηαζε απηή είλαη 

κηα ζπλεδξία. Μηα ζπλεδξία PHP, επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ρξήζηε ζην δηαθνκηζηή γηα κειινληηθή ρξήζε (δειαδή φλνκα, ζηνηρεία 

αγνξψλ, θιπ). Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο ζπλεδξίαο είλαη πξνζσξηλέο θαη ζα 

δηαγξάθνληαη αθνχ ν ρξήζηεο έρεη απνρσξήζεη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν. Γηα 

κφληκε απνζήθεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

 

1.1.5 GET θαη POST  

 

Δ ζπζθεπή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο, επηθνηλσλεί κε ην server πνπ θηινμελείηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ζηαινχλ ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνλ απφ 

ηηο κεζφδνπο πνπ παξέρεη ην http πξσηφθνιιν, GET ή POST.  

Σν ζχζηεκα “Smart Greenhouse” ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν POST γηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ηνπ 

ηζηνρψξνπ. Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, είλαη νη εμήο: 

1. Σα δεδνκέλα πνπ ζηέιλνληαη κε ηε κέζνδν POST δε κπνξνχλ λα 

εκθαληζζνχλ νχηε λα απνζεθεπζνχλ ζηε κλήκε θάπνηνπ browser 

(θπιινκεηξεηή) ή θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηβιέπεη ηε βάζε, ζε 

αληίζεζε κε ηε κέζνδν GET. 

2. Αελ ππάξρεη φξην δεδνκέλσλ κε ηε κέζνδν POST, ζε αληίζεζε κε ηε GET. 

3. Καηά ηελ απνζηνιή θσδηθψλ, ε ρξήζε GET ακβιχλεη ζεκαληηθά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ηα δεδνκέλα είλαη θαλεξά ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, ζε αληίζεζε κε ηε κέζνδν POST. 

ΐάζε ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ, νπζηαζηηθά, ηεο κεζφδνπ POST, έγηλε 

θαη ε επηινγή ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηεο 

ζπζθεπήο θαη ηεο βάζεο, έρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, απφ φηη ζα είραλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ε κέζνδνο GET.  

 

1.1.6 AJAX 

 
Δ αξρηηεθηνληθή AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) [5] δελ είλαη 

κηα λέα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά έλα λένο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ππαξρφλησλ πξνηχπσλ. Βπηηξέπεη ηεο αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε έλαλ server, θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηκεκάησλ κηαο ηζηνζειίδαο ρσξίο λα θνξηψλεηαη εθ λένπ νιφθιεξε ε 

ζειίδα, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην γξήγνξε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο AJAX: 

 

 
Δηθόλα 3: Ώξρηηεθηνληθή AJAX 
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1.1.7 MySQL 

 
Δ MySQL  είλαη κηα πνιχ γξήγνξε ζε απφδνζε θαη ηζρπξή ζε δπλαηφηεηεο 

πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα 

ζηε MySQL απνζεθεχνληαη ζε αληηθείκελα βάζεο δεδνκέλσλ ηα νπνία νλνκάδεηαη 

πίλαθεο. Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζπιινγή απφ ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο δεδνκέλσλ θαη 

απνηειείηαη απφ ζηήιεο θαη γξακκέο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζε θαηεγνξίεο. 

Δ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηηο βάζεηο γίλνληαη κέζσ ησλ SQL εληνιψλ, 

ζηε MySQL. Δ πην ζεκαληηθή ίζσο θαηεγνξία εληνιψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηα 

queries. Έλα query είλαη έλα εξψηεκα ή έλα αίηεκα. Με ηε MySQL, επηηξέπεηαη  ε 

δηεξεχλεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ε επηζηξνθή δεηεζέλησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

1.2 Αξρηηεθηνληθή arduino 

 
Δ αξρηηεθηνληθή arduino, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν κηθξνειεγθηψλ πιηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ κε ηελ θαηάιιειε παξνρή ινγηζκηθνχ, απηνκαηνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο. ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδεηαη ν 

κηθξνειεγθηήο Arduino πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηαζέζηκα 

εμαξηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απ’ επζείαο, αιιά θαη απηά αλάιπζε εθείλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1.2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Arduino 

 

Σν ζχζηεκα ζηήζεθε πάλσ ζε κηθξνειεγθηή ηεο αξρηηεθηνληθήο Arduino [7]. 

Πξφθεηηαη γηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ πιαηθφξκα πξσηνηχπσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ επειημία θαη ζηελ επθνιία ρξήζεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ.  Οη 

arduino ζπζθεπέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ θάλνληαο ιήςε 

ζεκάησλ κέζα απφ  κηα πνηθηιία αηζζεηήξσλ. Σα έξγα πνπ βαζίδνληαη ζε απηνχο 

ηνπο κηθξνειεγθηήο, κπνξνχλ λα είλαη απηφλνκα ή κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη ζε έλαλ ππνινγηζηή (π.ρ. A, b, c, Processing, Bs). 

 

1.2.2 Μνληέια κηθξνειεγθηώλ Arduino 

 
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια κηθξνειεγθηψλ arduino. 

Οη δηαθνξέο ηνπο ζπλήζσο είλαη ζηνπο αθξνδέθηεο (pins) πνπ έρνπλ, ζηελ ηάζε 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πινπνηνχλ 

(arduino Mega ζπλήζσο γηα βηνκεραληθά ζπζηήκαηα – arduino Uno ζπλήζσο γηα 

ζπζηήκαηα έξεπλαο ή εξαζηηερληθά). Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Smart 

Greenhouse ρξεζηκνπνηήζεθε ην arduino Uno. 

 

Μνληέια κηθξνειεγθηώλ Arduino 

 
Δηθόλα 4: Arduino UNO 

 
Δηθόλα 5: Arduino 

 
Δηθόλα 6: Arduino Mega 

2560 
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Leonardo 

 
Δηθόλα 7: Arduino 

LilyPad 

 
Δηθόλα 8: Arduino Mega 

ADK 

 
Δηθόλα 9: Arduino Fio 

 
Βηθφλα 10: Arduino Pro 

 
Δηθόλα 11: Arduino BT 

 
Δηθόλα 12: Arduino Nano 

Πίλαθαο 2: Μνληέια κηθξνειεγθηψλ Arduino 

 

1.2.3 Arduino Shields  

 
Δ έλλνηα ηνπ shield (αζπίδα) ζηελ αξρηηεθηνληθή arduino, είλαη ε 

ελζσκάησζε επηπιένλ πιηθνχ (hardware) ζην κηθξνειεγθηή πνπ ηνπ πξνζδίδεη κηα 

λέα ηδηφηεηα, θπξίσο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο. Με ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ απηνχ 

ε επηθνηλσλία απφ ζεηξηαθή (κέζσ usb) κεηαηξέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε πνπ δηαθξίλεη 

ην shield. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην arduino Ethernet shield. ηνλ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη δηάθνξα 

κνληέια arduino shields. 

 

Μνληέια Arduino Shields 

Μνληέιν: Πεξηγξαθή: 

 
Δηθόλα 13: Arduino Wifi shield 

Βπηηπγράλεη αζχξκαηε επηθνηλσλία κέζσ wifi 

κε ην δηαδίθηπν. Πεξηιακβάλεηαη ζχξα 

ππνδνρήο SD. 

 
Δηθόλα 14: Arduino Ethernet shield 

Βπηηπγράλεη ελζχξκαηε επηθνηλσλία κε ην 

δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαισδίνπ Ethernet. 

Ώπαηηείηαη ε ρξήζε router (δξνκνινγεηή) γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ θαισδίνπ. Πεξηιακβάλεηαη 

ζχξα ππνδνρήο SD. 

 
Δηθόλα 15: Wireless SD shield 

Βπηηπγράλεη αζχξκαηε επηθνηλσλία κε κία 

πξνθαζνξηζκέλε αζχξκαηε κνλάδα. Δ 

εκβέιεηα ηεο επηθνηλσλίαο νξίδεηαη έσο θαη 

100 πφδηα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ή έσο θαη 

300 πφδηα ζε εμσηεξηθνχ. Πεξηιακβάλεηαη 

ζχξα ππνδνρήο SD. 

 
Δηθόλα 16: Arduino GPRS shield 

Βπηηπγράλεη επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε GSM 

δηθηχνπ. Ώπαηηείηαη ε ρξήζε GSM θάξηαο απφ 

θάπνηνλ ηειεθσληθφ πάξνρν θηλεηήο 

ηειεθσλίαο.[8] 

Πίλαθαο 3: Μνληέια Arduino Shields 
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1.2.4 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Arduino UNO 

 
πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε ηνπ Arduino UNO. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έθδνζε απηή είλαη ην ρακειφ θφζηνο αγνξάο (ειάρηζηε ηηκή 21 επξψ – κέγηζηε 26 

επξψ, ζηελ ειιεληθή αγνξά) θαη ε ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο. Βθηφο απηνχ ήηαλ 

ην πην ρξήζηκν γηα ηελ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα 

πξνζζαθαηξεζνχλ αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ζπζθεπέο δξάζεο. ηνλ πίλαθα 4 

απεηθνλίδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Arduino UNO. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Arduino UNO 

Μηθξνειεγθηήο: ATMEGA328 

Σάζε ιεηηνπξγίαο: 5V 

Σάζε εηζφδνπ: 7-12V 

ξηα ηάζεο εηζφδνπ: 6-20V 

Φεθηαθνί αθξνδέθηεο Ε/Ο: 14, (6  PWM έμνδνη) 

Ώλαινγηθνί αθξνδέθηεο εηζφδνπ: 6 

Πίλαθαο 4: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Arduino UNO 

 

1.2.5 Σξνθνδνζία Arduino UNO 

 
Σν Arduino UNO κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεχκα είηε απφ ηνλ ππνινγηζηή 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο USB, είηε απφ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πνπ παξέρεηαη κέζσ κηαο 

ππνδνρήο θηο ησλ 2.1mm  πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία. Γηα ηελ 

απνθπγή πξνβιεκάησλ, ε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία ζα πξέπεη λα είλαη απφ 7 σο 12V. Δ 

εηθφλα 16 παξνπζηάδεη ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηξνθνδνζίαο ηνπ Arduino UNO. 

 

 
Δηθόλα 17: Βίζνδνη/ Έμνδνη ηξνθνδνζίαο Arduino UNO 

Οη αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

Vin: Δ ηάζε εηζφδνπ ηεο πιαθέηαο φηαλ ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθή πεγή 

ελέξγεηαο. Δ ηξνθνδνζία ηάζεο γίλεηαη κέζσ απηνχ ηνπ αθξνδέθηε.  

5V: Δ ηάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δηάθνξα κέξε ηεο πιαθέηαο θαη ην 

κηθξνειεγθηή είλαη 5V. Δ ηάζε απηή, ηελ νπνία δίλεη απηφο ν αθξνδέθηεο, είλαη είηε 

ε ηάζε 5V πνπ δίλεη ε ζχλδεζε κε USB, είηε ε ξπζκηζκέλε ηάζε πνπ δίλεηαη κέζσ 

ηνπ Vin. 

3.3V: Δ ηάζε απηή παξάγεηαη απφ ην νινθιεξσκέλν FTDI. Σν φξην άληιεζεο 

ξεχκαηνο είλαη 50mA. 

GND: Βίζνδνη γείσζεο. 
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1.2.6 Μλήκε Arduino UNO  

 

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο ATmega328, ν νπνίνο είλαη αληίζηνηρνο κε ην 

κηθξνεπεμεξγαζηή UNO έρεη ηξεηο νκάδεο κλήκεο. Αηαζέηεη flash memory, ζηελ 

νπνία απνζεθεχνληαη ηα Arduino sketch, SRAM (static random access memory), 

ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ην sketch θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο κεηαβιεηέο φηαλ ηξέρεη, θαη 

EPPROM, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ απνζήθεπζε 

καθξνρξφλησλ πιεξνθνξηψλ.  

2KΒ κλήκεο SRAM: Δ σθέιηκε κλήκε πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα γηα λα απνζεθεχνπλ κεηαβιεηέο, πίλαθεο θ.ιπ. Δ κλήκε ράλεη ηα 

δεδνκέλα ηεο φηαλ ε παξνρή ξεχκαηνο ζην Arduino ζηακαηήζεη ή παηεζεί ην θνπκπί 

επαλεθθίλεζεο. 

1KΒ κλήκεο EEPROM: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εγγξαθή ή αλάγλσζε 

δεδνκέλσλ απφ ηα πξνγξάκκαηα. ε αληίζεζε κε ηελ SRAM, δε ράλεη ηα πεξηερφκελά 

ηεο κε απψιεηα ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζεο. 

32KΒ κλήκεο Flash: 2 Kΐ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην  firmware ηνπ Arduino 

πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ήδε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Σν firmware είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ ζην κηθξνειεγθηή κέζσ ηεο ζχξαο USB. Σα ππφινηπα 

30Kΐ ηεο κλήκεο Flash ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ αθξηβψο ησλ 

πξνγξακκάησλ, αθνχ πξψηα κεηαγισηηηζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή. Δ κλήκε Flash, δε 

ράλεη ηα πεξηερφκελά ηεο κε απψιεηα ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζεο. 

1.2.7 Αθξνδέθηεο Arduino UNO 

 

Ο κηθξνειεγθηήο Arduino UNO έρεη αθξνδέθηεο (pins) πνπ ρσξίδνληαη ζε 

αλαινγηθνχο θαη ςεθηαθνχο. Οη εηθφλεο 17  θαη 18 απεηθνλίδνπλ ηα pins θαη γίλεηαη 

επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 
Δηθόλα 18: Φεθηαθά pins ηνπ Arduino UNO 

Αθξνδέθηεο 0 θαη 1: ιεηηνπξγνχλ σο RX θαη TX ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο φηαλ ην 

πξφγξακκά ελεξγνπνηεί ηε ζεηξηαθή ζχξα. Έηζη, φηαλ ην πξφγξακκά ζηέιλεη 

δεδνκέλα ζηε ζεηξηαθή ζχξα, απηά πξνσζνχληαη θαη ζηε ζχξα USB κέζσ ηνπ 

ειεγθηή Serial-Over-USB, αιιά θαη ζηνλ αθξνδέθηε 0 γηα λα ηα δηαβάζεη 

ελδερνκέλσο κηα άιιε ζπζθεπή. Ώπηφ θπζηθά ζεκαίλεη φηη αλ ζην πξφγξακκά 

ελεξγνπνηήζεη ην ζεηξηαθφ interface, ράλεη 2 ςεθηαθέο εηζφδνπο/εμφδνπο ε 

πιαηθφξκα. 

Αθξνδέθηεο 2 θαη 3: ιεηηνπξγνχλ θαη σο εμσηεξηθά interrupt (interrupt 0 θαη 

1 αληίζηνηρα). Ρπζκίδνληαη κέζα απφ ην πξφγξακκά, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά σο ςεθηαθέο είζνδνη ζηηο νπνίεο φηαλ ζπκβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο, ε θαλνληθή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηακαηάεη άκεζα θαη εθηειείηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε. Σα εμσηεξηθά interrupt είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ζπγρξνληζκφ κεγάιεο αθξίβεηαο.  

Αθξνδέθηεο 3, 5, 6, 9, 10 θαη 11: κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο  ςεπδφ-

αλαινγηθέο έμνδνη κε ην ζχζηεκα PWM (Pulse Width Modulation). 
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Δηθόλα 19: Ώλαινγηθά pins ηνπ Arduino UNO 

ηελ θάησ πιεπξά ηνπ Arduino, κε ηε ζήκαλζε ANALOG IN φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ εηθφλα 18, ππάξρεη κηα αθφκε ζεηξά απφ 6 pin, αξηζκεκέλα απφ ην 0 σο ην 

5. Δ ηάζε αλαθνξάο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε κηα εληνιή ζην 1.1V (κεηαμχ 2 θαη 5V) 

ηξνθνδνηψληαο εμσηεξηθά κε απηή ηελ ηάζε ην pin κε ηε ζήκαλζε AREF πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο πιαθέηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ ηξνθνδνηεζεί 

ν αθξνδέθηεο AREF κε 3.3V θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβάζεη θάπνηνλ αθξνδέθηε 

αλαινγηθήο εηζφδνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ηάζε 1.65V, ην Arduino ζα επηζηξέςεη 

ηελ ηηκή 512. 

 

1.3 Πιαηθόξκεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ 

 
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ  πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ. Γηα ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηζηνρψξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Notepad++ [9] κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ 

δηαθνκηζηή Xampp [10], αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ θαη ηα δχν. Γηα ην πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ arduino ρξεζηκνπνηήζεθε ην Arduino IDE [11] πνπ επίζεο είλαη αλνηρηφ 

ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Photoshop [12] ελψ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ζε εηθφλεο ησλ θπθισκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Fritzing [13] . 

Eπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα EAGLE [26] γηα ηε ζρεδίαζε ηεο πιαθέηαο 

ηνπ θπθιψκαηνο.  
 

1.3.1 Notepad ++ 

 
To Notepad++ [9] ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ script ζε php, 

javascript, html, mysql, ajax, css. Πξφθεηηαη γηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ πξφγξακκα, ην 

νπνίν εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγγξαθή θαη άιισλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 
Δηθόλα 20: Notepad++ 

 

1.3.2 Xampp 



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  25 

 

 
Ο ηνπηθφο δηαθνκηζηήο Xampp [10], ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηζηνρψξνπ κε ηελ απεηθφληζε πνπ πξνζέθεξε. Πξφθεηηαη γηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 

πξφγξακκα θαη πξνζνκνηψλεη ηε θηινμελία ελφο ηζηνρψξνπ ζε web server 

(δηαθνκηζηήο δηαδηθηχνπ) 

 

 

1.3.3 Arduino IDE 

 
Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino [11] πεξηέρεη έλα πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, γηα ηε ζχληαμε ηνπ θψδηθα, κηα πεξηνρή ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη κελχκαηα, κία θνλζφια θεηκέλνπ θαη κηα γξακκή εξγαιείσλ ππφ κνξθή 

θνπκπηψλ. πλδέεηαη κε ην hardware κέξνο ηνπ arduino γηα λα θνξηψζεη 

πξνγξάκκαηα θαη λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο. Ο θψδηθαο πνπ έρεη γξαθεί γηα ην 

Arduino νλνκάδεηαη sketch. ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, ππφ κνξθή θνπκπηψλ θαη ζηελ εηθφλα 20 ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Δξγαιεία αλάπηπμεο Arduino IDE 

Δξγαιείν: Πεξηγξαθή: 

 
Δηθόλα 21: Verify 

Βιέγρεη γηα ζπληαθηηθά ιάζε ζηνλ 

θψδηθα. 

 
Δηθόλα 22: Upload 

Μεηαγισηηίδεη ηνλ θψδηθα θαη ην 

θνξηψλεη ζην Arduino. Ώλ δελ είλαη 

ζπληαθηηθά ζσζηφο δε κπνξεί λα γίλεη ε 

θφξησζε. 

 
Δηθόλα 23: New 

Αεκηνπξγεί έλα λέν sketch. 

 
Δηθόλα 24: Open 

Παξαζέηεη έλα κελνχ κε φια ηα sketch. 

Βλεξγνπνηψληαο έλα απφ απηά, ζα 

αλνίμεη απηφκαηα ζην ηξέρνλ παξάζπξν. 

 
Δηθόλα 25: Save 

Ώπνζεθεχεη έλα sketch. 

 
Δηθόλα 26: Serial Monitor 

Ώλνίγεη ηε ζεηξηαθή νζφλε. Μέζσ απηήο 

παξαθνινπζείηαη ε αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη ζηε ζεηξηαθή 

ζχξα. 

Πίλαθαο 5: Βξγαιεία Ώλάπηπμεο Arduino IDE 

Σν Arduino IDE είλαη βαζηζκέλν ζε Java [16] θαη ζπγθεθξηκέλα παξέρεη:  

 Έλα πξαθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ, κε 

ζπληαθηηθή ρξσκαηηθή ζήκαλζε. 

 ΐηβιηνζήθεο γηα πξνέθηαζε ηεο, εχθνιεο ζηελ πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 Compiler (κεηαγισηηηζηήο) γηα ηε κεηαγιψηηηζε ησλ sketch. 

 Μία ζεηξηαθή νζφλε (serial monitor) πνπ παξαθνινπζεί ηηο επηθνηλσλίεο ηεο 
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ζεηξηαθήο (USB), αλαιακβάλεη λα ζηείιεη αιθαξηζκεηηθά ζην Arduino κέζσ 

απηήο θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ ιαζψλ ησλ 

sketch (ζελαξίσλ). 

 Σελ επηινγή γηα κεηαθνξά ησλ κεηαγισηηηζκέλσλ sketch ζην Arduino. 

 

 
Δηθόλα 27: Ώπεηθφληζε Arduino IDE 

Δ γιψζζα ζπγγξαθήο θψδηθα ηνπ Arduino βαζίδεηαη ζηε γιψζζα Wiring [14] 

κηα παξαιιαγή C/C++ [15] γηα κηθξνειεγθηέο αξρηηεθηνληθήο AVR φπσο ν ATmega, 

θαη ππνζηεξίδεη φιεο ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο C, θαζψο θαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

C++. Γηα compiler ρξεζηκνπνηείηαη ν AVR gcc [17] θαη σο βαζηθή βηβιηνζήθε C 

ρξεζηκνπνηείηαη ε AVR libc.  

Λφγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο απφ ηε C, ζηε γιψζζα ζπγγξαθήο θψδηθα ηνπ 

Arduino,  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπζηαζηηθά νη ίδηεο βαζηθέο εληνιέο θαη 

ζπλαξηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζχληαμε, ηνπο ίδηνπο ηχπσλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο ίδηνπο 

ηειεζηέο φπσο θαη ζηε C. Πέξα απφ απηέο φκσο, ππάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο εληνιέο, 

ζπλαξηήζεηο θαη ζηαζεξέο πνπ βνεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εηδηθνχ hardware ηνπ 

Arduino.  

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Arduino δηαηξνχληαη ζε ηξία κέξε:  

1) Ανκή (structure) 

2) Σηκέο (values) 

3) πλαξηήζεηο (functions) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα, εκθαλίδεηαη ε βαζηθή δνκή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

θψδηθα κηαο arduino ζπζθεπήο. 
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Δηθόλα 28: ΐαζηθή αξρηηεθηνληθή Κψδηθα Arduino 
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Κεφάλαιο 2 

 

 

 

Τιηθό κέξνο ζπζηήκαηνο 
 

 αξρηηεθηνληθή Arduino επηηξέπεη ηε ζχλδεζε δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ 

(αηζζεηήξσλ, ζπζθεπψλ θηι) ηα νπνία κε ηνλ θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζκφ επηηεινχλ έλαλ ζηφρν, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

θεθάιαην 1. ΐαζηζκέλν ζε απηέο ηηο αξρέο είλαη ην πιηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα Smart Greenhouse.  

Σν πιηθφ (hardware) κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε 6 επηκέξνπο 

ηκήκαηα: 

1. Τιηθφ πινπνίεζεο επηθνηλσλίαο κε ην δηαδίθηπν 

2. Πεξηβαιινληηθνί αλαινγηθνί αηζζεηήξεο 

3. πζθεπέο δξάζεο ςεθηαθά ξπζκηδφκελεο 

4. Μεηαηξνπή θπθιψκαηνο ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 

5. Καηαζθεπή καθέηαο ζεξκνθεπίνπ 

6. Υαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο 

Οπζηαζηηθά, ην ζχζηεκα αθνινπζεί ελ κέξεη, ηε δνκή ελφο πξάθηνξα 

ινγηζκηθνχ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 29. Τπάξρεη δειαδή έλα πεξηβάιινλ 

(ζεξκνθήπην) θαη ην ζχζηεκα (πξάθηνξαο),ην νπνίν κέζσ ησλ νξγάλσλ αίζζεζεο 

(πεξηβαιινληηθνί αλαινγηθνί αηζζεηήξεο) αληηιακβάλεηαη ην ηη ζπκβαίλεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ (αλαιχεηαη ζην 3
ν
 θεθάιαην), παίξλεη 

ηηο απνθάζεηο γηα λα ελεξγνπνηήζεη ή φρη ηα φξγαλα δξάζεο (ζπζθεπέο δξάζεο 

ςεθηαθά ξπζκηδφκελεο). 

Δ 



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  29 

 

 
Δηθόλα 29: Δ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα ινγηζκηθνχ 

Δ ηειηθή κνξθή ηνπ θπθιψκαηνο ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απεηθνλίδεηαη 

ζηελ εηθφλα 30. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ: 

1. Αηζζεηήξηα όξγαλα: 

i. Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM 335 

ii. Ώηζζεηήξαο πγξαζίαο 808h5V5 

iii. Ώηζζεηήξαο έληαζεο θσηφο Photocell 

iv. Ώηζζεηήξαο πγξαζίαο ρψκαηνο 

2. Όξγαλα δξάζεο: 

i. Ώλεκηζηήξαο 

ii. Διεθηξνβάλα 

iii. UV-led 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ 

ρξσκαηηθφο θψδηθαο φζνλ αθνξά ηα θαιψδηα: 

 Καιψδηα καχξα: χλδεζε ςεθηαθψλ αθξνδεθηψλ Arduino. 

 Καιψδηα πνξηνθαιί: χλδεζε αλαινγηθψλ αθξνδεθηψλ Arduino. 

 Καιψδηα θαθέ: χλδεζε γείσζεο θαη αξλεηηθψλ πφισλ ηάζεο 12V. 

 Καιψδηα κσβ: χλδεζε ζεηηθψλ πφισλ ηάζεο 12V. 

 Καιψδηα κπιε: χλδεζε ζεηηθψλ πφισλ ηάζεο 5V. 

 Καιψδηα θφθθηλα: χλδεζε γείσζεο θαη αξλεηηθψλ πφισλ ηάζεο 5V. 

Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ζπλδέζεηο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ, ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο. 
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Δηθόλα 30: Κχθισκα ζπζηήκαηνο 

 

2.1 Τιηθό πινπνίεζεο επηθνηλσλίαο κε ην δηαδίθηπν 

 
Δ επηθνηλσλία ηνπ πιηθνχ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο Smart Greenhouse, 

επεηεχρζε κε ηε ρξήζε ηνπ Arduino Ethernet Shield [18], φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. Οη αθξνδέθηεο ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο θαη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία, έρνπλ ίδηα ηνπνζέηεζε ζηηο πιαθέηεο, 

ψζηε εθείλεο ηνπ Ethernet Shield λα εηζάγνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ππνδνρέο ηνπ 

Arduino Uno. ηελ εηθφλα 31 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη απηή ηνπο ε νκνηφηεηα. 

 

 
Δηθόλα 31: Arduino UNO θαη Arduino Ethernet Shield 
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Σν Ethernet Shield δελ απαηηεί επηπιένλ ηξνθνδνζία, ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηεο 

πιαθέηαο πνπ ελζσκαηψλεηαη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηξνθνδνζία ήηαλ 5V 

dc / 0,7mA. Βπίζεο, εθηφο ησλ αθξνδεθηψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηελ επηθάλεηά 

ηνπ δηαζέηεη θαη έλα πιήζνο θσηεηλψλ ελδείμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6. 

 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο θσηεηλώλ ελδείμεσλ ηνπ Ethernet Shield 

Ολνκαζία: Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο: 

PWR Βπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηξνθνδνζίαο 

LINK Βπηβεβαηψλεη ηελ παξνπζία δηθηχσζεο. Ώλαβνζβήλεη θαηά ηελ 

απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ. 

FULLD Βπηβεβαηψλεη ηελ ππνζηήξημε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ 

δηθηχνπ. 

1OOM Βπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ζχλδεζεο 100 Mb/s. 

RX Ώλαβνζβήλεη θαηά ηε ιήςε δεδνκέλσλ. 

TX Ώλαβνζβήλεη θαηά ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ. 

COLL Ώλαβνζβήλεη θαηά ηε δηαπίζησζε ζχγθξνπζεο (collision) δεδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο θσηεηλψλ ελδείμεσλ ηνπ Ethernet Shield 

  

2.2 Πεξηβαιινληηθνί αλαινγηθνί αηζζεηήξεο 

 
Σν ζχζηεκα Smart Greenhouse, παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο 

ηηο νπνίεο επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

αλαινγηθνί αηζζεηήξεο πνπ αληίζηνηρα ζπλδέζεθαλ κε ηηο αλαινγηθέο 

εηζφδνπο/εμφδνπο ηνπ κηθξνειεγθηή Arduino. Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια ήηαλ νη εμήο: 

1. Ήηαλ επηηξεπηή σο ηάζε εηζφδνπ ηα 5V. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιεη ζηε 

ρακειή θαηαλάισζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Αε ρξεηάδνληαλ θάπνην ρξφλν πξνζέξκαλζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

100% αθξίβεηα ζε αληίζεζε κε αληίζηνηρνπο ηνπο. Βπνκέλσο, ην ζχζηεκα 

αθνινπζεί ην πξφηππν «plug n play», δειαδή κε ην πνπ ζπλδεζεί κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη. 

3. Βίραλ ρακειφ θφζηνο, ν θαζέλαο ζην είδνο ηνπο, βάζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη μερσξηζηά ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθαλ (ζπλδεζκνινγία).  

 

2.2.1 Αηζζεηήξαο Θεξκνθξαζίαο LM 335 

 
Ο αηζζεηήξαο LM 335 [19] (εηθφλα 32), είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ελφο ρψξνπ. Οπζηαζηηθά απνηειεί κία δίνδν.  Δ ηάζε ζηα άθξα ηεο 

δηφδνπ είλαη αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα θάζε 1 Κ (KELVIN βαζκνί) πνπ 

απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία, αληίζηνηρα ππάξρεη κείσζε ή αχμεζε ηεο 

ηάμεσλ ησλ 10 mV ζηελ ηάζε.  

 
Δηθόλα 32: Ώηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM 335 
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Καηά ηε ζχλδεζε ηνπ αηζζεηήξα κε ην κηθξνειεγθηή Arduino, παξαηεξήζεθε 

ε ππεξζέξκαλζή ηνπ, κεηά απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κίαο ψξαο. Σν γεγνλφο απηφ 

νθεηιφηαλ ζηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα πνπ είλαη απφ 2V έσο 3V, ελψ 

δερφηαλ 5V. Γη’ απηφ ινηπφλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζεηξά κία αληίζηαζε ησλ 2,2kΧ, 

ψζηε λα κεηψζεη ηα 5V ζηαζεξήο ηάζεο πνπ δίλεη ην Arduino, επηηξέπνληαο ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε ζπλδεζκνινγία  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (εηθφλα 33). 

 

 
Δηθόλα 33: πλδεζκνινγία αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο LM 335 

 

2.2.2 Αηζζεηήξαο Τγξαζίαο 808h5V5 

 
Γηα ηε κέηξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν αηζζεηήξαο πγξαζίαο 808h5V5 [20] (εηθφλα 34). Ο αηζζεηήξαο 

απηφο έρεη ην πιενλέθηεκα, ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρα κνληέια, ηεο άκεζεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ρσξίο θάπνην ρξφλν πξνζέξκαλζεο ηνπ αηζζεηήξα. Βπίζεο, κπνξεί λα 

δνπιέςεη θαη ζε πεξηβάιινληα πνπ δηέπνληαη απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (-40 C 

έσο 120 C).  

 
Δηθόλα 34: Ώηζζεηήξαο Τγξαζίαο 808h5V5 

Ο αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηελ αλαινγηθή είζνδν ηνπ 

κηθξνειεγθηή θαη ηξνθνδνηείηαη θαη κε ηα 5V ηεο εμφδνπ ηνπ Arduino. Αε 

ρξεηάζηεθε θάπνην επηπιένλ εμάξηεκα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, γεγνλφο πνπ 

είρε ζπκβάιεη θαη ζηελ απφθηεζε ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ εηθφλα 

35 απεηθνλίδεηαη ε ζπλδεζκνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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Δηθόλα 35: πλδεζκνινγία αηζζεηήξα πγξαζίαο 808h5V5 

 

 

2.2.3 Αηζζεηήξαο έληαζεο θσηόο Photocell 

 
Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα Photocell [21] (εηθφλα 36). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ν 

αηζζεηήξαο απηφο, ήηαλ ην πνιχ ρακειφ ηνπ θφζηνο, ε άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηά 

ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο (ιηγφηεξν 

απφ 1mA θαηά κέζν φξν αλεμάξηεηα κε ηελ ηάζε εηζφδνπ). 

 

 
Δηθόλα 36: Ώηζζεηήξαο έληαζεο θσηφο Photocell 

 

Σν Photocell ιεηηνπξγεί ζαλ κία αληίζηαζε. Ώλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

θσηφο πνπ αληρλεχεη κεηαβάιεη ζε Χhm κηα κεηαβιεηή. Δ ζπλδεζκνινγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηήξα απαηηνχζε ηε ρξήζε κίαο αληίζηαζεο είηε 1kΧ είηε 10 kΧ, 

ζε ζεηξά. Βπηιέρζεθε ε δεχηεξε, θαζψο ε πξψηε είλαη γηα ππαίζξηα πεξηβάιινληα θαη 

ζα είρε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε αλίρλεπζε πνιχ θσηεηλψλ εληάζεσλ θαη φρη ησλ πην 

ζθνηεηλψλ, γεγνλφο πνπ δε ζπλάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ 

ζπλδεζκνινγία ηεο εηθφλαο 37, απεηθνλίδεη ηε ζπλδεζκνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  
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Δηθόλα 37: πλδεζκνινγία αηζζεηήξα έληαζεο θσηφο Photocell 

Σν Photocell αληρλεχεη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη αλάινγα απμνκεηψλεη ηελ 

αληίζηαζε ηνπ. Βθφζνλ ππάξρεη θαη ε αληίζηαζε ησλ 10 kΧ αλάινγα ζπκπεξηθέξεηαη 

θαη εθείλε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ην ξεχκα πνπ δηαηξέρεη ηηο δχν απηέο 

αληηζηάζεηο θαη αιιάδεη ελ ηέιεη ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο φπνπ θαη 

ιακβάλεηαη κέηξεζε θαη κεηαθέξεηαη ζηελ αλαινγηθή είζνδν 2 ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 

2.2.4 Αηζζεηήξαο πγξαζίαο ρώκαηνο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο πγξαζίαο ρψκαηνο, δε ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηνο 

αηζζεηήξαο ηνπ εκπνξίνπ. Ώληηζέησο θαηαζθεπάζηεθε κε ηε ρξήζε δπν απιψλ 

«γαιβαληδέ» θαξθηψλ θαη κία αληίζηαζεο 10 kΧ (εηθφλα 38). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί είλαη ν εμήο: 

Σα δχν θαξθηά ελζσκαηψλνληαη κέζα ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο πνπ 

ρξεηάδεηαη ε κέηξεζε (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηε καθέηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε). Σν έλα θαξθί έρεη ζπλδεζεί κε θαιψδην πνπ θέξεη θνξηίν ηάζεο 

5V. Σν δεχηεξν θαξθί έρεη ζπλδεζεί κε θαιψδην ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηαζε 

θαη ηε γείσζε. Μεηαμχ ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο γείσζεο ιακβάλεηαη ε κέηξεζε ηνπ 

θνξηίνπ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν θαξθηψλ, θαζψο φζν πην πγξφ είλαη ην έδαθνο 

ηφζν πεξηζζφηεξν θνξηίν ζα αληρλεπζεί ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λεξνχ λα 

ζπκπεξηθέξεηαη σο θαιφο αγσγφο ηνπ ξεχκαηνο. Να ζεκεησζεί, φηη δηαθνξεηηθά είδε 

εδαθψλ έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή ηηκή γηα ηελ πγξή ή ηελ μεξή ηνπο θαηάζηαζε ε νπνίν 

πξνθχπηεη κεηά απφ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. 
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Δηθόλα 38: πλδεζκνινγία αηζζεηήξα πγξαζίαο εδάθνπο 

 

2.3 πζθεπέο δξάζεο ςεθηαθά ξπζκηδόκελεο 

 
Σν ζχζηεκα Smart Greenhouse κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη κε βάζε ηε λνεκνζχλε, πνπ ν ρξήζηεο ηνπ έρεη 

εηζαγάγεη κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, κπνξεί λα δξα αλάινγα. Δ δξάζε απηή 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. ηε καθέηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο 

αλεκηζηήξαο (εηθφλα 39), έλα UV led (εηθφλα 40) θαη κηα ειεθηξνβάλα (εηθφλα 41). 

ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, νη αλάγθεο ελφο ζεξκνθεπίνπ είλαη πεξηζζφηεξεο, αιιά ζε 

πξψην ζηάδην νη βαζηθέο αλάγθεο (πφηηζκα, κείσζε πγξαζίαο / ζεξκνθξαζίαο, 

ππεξηψδεο αθηηλνβνιία) θαιχπηνληαλ κε ηηο ζπζθεπέο απηέο.  

 

 
Δηθόλα 39: Ώλεκηζηήξαο 
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Δηθόλα 40: UV Led 

 

 
Δηθόλα 41: Διεθηξνβάλα 

 
Οη ζπζθεπέο δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ φιεο ην εμήο θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ: Ώπαηηνχλ 12 V dc ηάζε. κσο φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ε 

ηάζε εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 5V. Γηα ηνλ έιεγρν ινηπφλ ησλ ζπζθεπψλ 

κέζσ ηνπ Arduino ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδεζκνινγία κε ηε ρξήζε N-MOSFET θαη 

εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο 12V. Λεπηνκεξή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3.1 Ν-MOSFET 

 

Σα ηξαλδίζηνξ MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 

εηθφλεο 42,43) [22] είλαη δηαηάμεηο ειεγρφκελεο απφ ηάζε νη νπνίεο δελ απαηηνχλ  

κεγάια ξεχκαηα νδήγεζεο φπσο νη αληίζηνηρεο δηπνιηθέο δηαηάμεηο.  Πξφθεηηαη γηα 

ηξαλδίζηνξ επίδξαζεο πεδίνπ (FET) πνπ ιεηηνπξγνχλ µε ηξφπν παξφκνην µε ηα 

ηξαλδίζηνξ επίδξαζεο πεδίνπ επαθήο  (JFET). Δ βαζηθή ηνπο δηαθνξά έλαληη ησλ 

JFET  είλαη φηη ην δπλακηθφ πνπ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο (δπλακηθφ πχιεο) 

εθαξκφδεηαη ζηελ ελεξγφ πεξηνρή (θαλάιη) δηακέζνπ ελφο κνλσηηθνχ ζηξψκαηνο απφ 

θαηάιιειν νμείδην αληί λα εθαξκφδεηαη µέζσ µηαο p-n επαθήο. 

Σα MOSFET κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ηφζν  κεκνλσκέλα (δηαθξηηά 

ηξαλδίζηνξ) φζν θαη σο κέξε ελφο επξχηεξνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο. Δ ελεξγή 

πεξηνρή ηνπο κπνξεί λα είλαη έλα θαλάιη p-ηχπνπ νπφηε ην ηξαλδίζηνξ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο PMOS ή έλα θαλάιη n-ηχπνπ νπφηε ην ηξαλδίζηνξ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο NMOS.  Σν  κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ δνηψλ MOSFET είλαη 

ε πνιχ κηθξή ηζρχο ηνπο ιφγσ ηνπ  κνλσηηθνχ ζηξψκαηνο πνπ παξεκβάιιεηαη  

κεηαμχ πχιεο θαη θαλαιηνχ. 

Δ θεληξηθή ηδέα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ MOSFET  είλαη ε αθφινπζε:  Δ 

εθαξκνγή µηαο δηαθνξάο δπλακηθνχ κεηαμχ πχιεο θαη πεγήο δεκηνπξγεί έλα 
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ειεθηξηθφ πεδίν ην νπνίν δηαπεξλά ην δηειεθηξηθφ ηεο πχιεο θαη δεκηνπξγεί  

(MOSFET  πξνζαχμεζεο)  ή ηξνπνπνηεί (MOSFET δηαθέλσζεο)  έλα ζηξψκα 

αλαζηξνθήο.  Σν ζηξψµα αλαζηξνθήο έρεη αληίζεην ηχπν αγσγηµφηεηαο απφ απηφλ 

ηνπ ππνβάζξνπ θαη ηαπηφζεµν µε απηφλ ησλ δηαρχζεσλ ζε πεγή θαη απαγσγφ. 

 

 
Δηθόλα 42: Ν-MOSFET 

 

ΐάζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 N-MOSFET, έλα γηα ηελ θάζε ζπζθεπή δξάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν IRF 520 [23] (εηθφλα 43). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επεηεχρζε ε ζχλδεζε ζπζθεπψλ πςειφηεξνπ θνξηίνπ ηάζεο κε ην κηθξνειεγθηή πνπ 

δνπιεχεη ζηα 5V. Οπζηαζηηθά, ν κηθξνειεγθηήο αλνίγεη ή θιείλεη ηηο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο ηξνθνδνηνχληαη κέζσ εμσηεξηθήο πεγήο, αλεμάξηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

Arduino. Φπζηθά, αλάινγα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη ζπζθεπέο αθφκα πςειφηεξε 

ηάζεο, κε ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε ήδε εμνπιηζκέλα, κε αληίζηνηρεο ρξήζεο 

ζπζθεπέο, ζεξκνθήπηα. 

 

 
Δηθόλα 43: IRF 520 

 

2.3.2 Αλάιπζε κεζόδνπ ζπλδεζκνινγίαο ησλ ζπζθεπώλ δξάζεο 

 

Γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ ζην θχθισκα πνπ αιιειεπηδξά κε ην 

κηθξνειεγθηή, εθαξκφζηεθε θαη γηα ηηο ηξεηο ζπζθεπέο ν ίδηνο ηξφπνο [25]. Βθηφο 

απφ Ν-MOSFET πνπ αλαιπζήθαλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δίνδνη θαη 

αληηζηάζεηο ησλ 10 kΧ. Δ εηθφλα 44 απεηθνλίδεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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Δηθόλα 44: Παξάδεηγκα ζπλδεζκνινγία κε N-MOSFET 

 

ην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζσιελνεηδέο ην νπνίν 

απαηηεί 60V ηάζε γηα λα δνπιέςεη. Σα pin ηνπ N-MOSFET G (gate) είλαη ππεχζπλν 

γηα λα επηηξέςεη ηε ξνή ηνπ ξεχκαηνο κεηαμχ ηνπ D (drain) θαη ηνπ S (source), ψζηε 

λα δνπιέςεη ε ζπζθεπή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην arduino ειέγρεη ηε ζπζθεπή. Βθηφο 

φκσο ησλ παξαπάλσ εμαξηεκάησλ, ππάξρεη κία δίνδνο αλάκεζα ζην ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ πφιν ηεο ζπζθεπήο ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην D.Δ ρξεζηκφηεηα ηεο είλαη ε 

εμήο: 

ηαλ ην ζσιελνεηδέο ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί είλαη πνιχ πηζαλφ κέζα ζηα 

επφκελα 5-10 ms λα επηζηξέςεη κηα ηάζε ζαλ θαη απηήλ κε ηελ νπνία ηξνθνδνηήζεθε 

φζνλ αθνξά ην κέγεζνο. Δ δίνδνο είλαη ηνπνζεηεκέλε κε απηφλ ηξφπν, ψζηε απηή ε 

ηάζε λα κελ εηζέξρεηαη ζην D ηνπ N-MOSFET, γηαηί αλ ζπλέβαηλε ην γεγνλφο απηφ 

ζα θαηγφηαλ θαη εθείλν, αιιά θαη ν κηθξνειεγθηήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θπθιψκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δίνδνο IN4007 [24]. 

Βθηφο ησλ παξαπάλσ ππάξρεη θαη κηα αληίζηαζε ζηε ζπλδεζκνινγία ησλ 10 

kΧ. O ξφινο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν digital pin ηνπ 

Arduino δε ζηέιλεη ζήκα, θξαηάεη ζηαζεξή θαη ρακειή ην G. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγεηαη ηπρφλ επαθή ηνπ κηθξνειεγθηή κε απαγνξεπηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεγέζε ηάζεο θαη ξεχκαηνο.  

 

 

2.3.3 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ δξάζεο θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπο 

 

ηνλ πίλαθα 7, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφηππν πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη γηα 

ηε θάζε κία μερσξηζηά, ε ζπλδεζκνινγία ηεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπώλ δξάζεο 

πζθεπή: Σάζε Δηζόδνπ: Ρεύκα Λεηηνπξγίαο: 

Ώλεκηζηήξαο 12 V dc 0,110 A 

Διεθηξνβάλα 12 V dc 0,180 A 

UV LED 12 V dc 0,120 A 

Πίλαθαο 7: Υαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπψλ δξάζεο 
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Δηθόλα 45: πλδεζκνινγία ειεθηξνβάλαο 

 

 

 
Δηθόλα 46: πλδεζκνινγία αλεκηζηήξα 
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Δηθόλα 47: πλδεζκνινγία UV LED 

 

 

2.4 Μεηαηξνπή θπθιώκαηνο ζε ειεθηξνληθή πιαθέηα 

 

Σν θχθισκα πνπ πινπνηήζεθε γηα ην ζχζηεκα Smart Greenhouse, 

ηειεηνπνηήζεθε κε ηε κεηαθνξά ηνπ ζε πιαθέηα. Σα πιηθά ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ 

ήηαλ ηα εμήο: 

1. Φσηνεπαίζζεηε πιαθέηα κνλήο φςεο. ηελ πιαθέηα απηή απνηππψλεηαη ην 

θχθισκα (εηθφλα 48). 

 
Δηθόλα 48: Φσηνεπαίζζεηε πιαθέηα κνλήο φςεο 

 

2. Ρηδφραξην. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ραξηηνχ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αξρηθή 

εθηχπσζε ηνπ θπθιψκαηνο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζην ζάιακν κε ηηο UV 

ιάκπεο. 

3. Υεκηθά: 

i. Perydrol [27] 

ii. Tub.O.Flo 

iii. Τδξνρισξηθφ νμχ [28] 
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Δηθόλα 49: Ώξρηθή κνξθή θπθιψκαηνο ζην breadboard 

 

Δ δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ πιαθέηα είλαη ε εμήο: 

1. Δπεμεξγαζία ηνπ θπθιώκαηνο κε ην πξόγξακκα EAGLE: Σν θχθισκα 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν έλα θνκκάηη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη ηνπο αλαινγηθνχο αθξνδέθηεο ηνπ Arduino (εηθφλα 50), ελψ 

ην δεχηεξν θνκκάηη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο δξάζεο θαη αληίζηνηρα ηνπο 

ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο (εηθφλα 51). 

 

 
Δηθόλα 50: Κχθισκα αηζζεηήξσλ 
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Δηθόλα 51: Κχθισκα ζπζθεπψλ δξάζεο 

 

2. Δθηύπσζε ζην ξηδόραξην: Δ εθηχπσζε γίλεηαη κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα dpi (dots per inch). Ο ιφγνο είλαη γηα λα κελ ππάξρεη θάπνην 

pixel ην νπνίν λα κελ έρεη ρξσκαηηζηεί θαιά γηαηί κεηά ζα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζην θχθισκα (θίλδπλνο δηαξξνψλ/ βξαρπθχθισκα). 

 

 
Δηθόλα 52: Ώπνηέιεζκα εθηχπσζεο 

 

3. Σνπνζέηεζε ζε ζάιακν κε UV Λάκπεο: ην ζάιακν εηζάγεηαη ην 

εθηππσκέλν ραξηί ηνπνζεηεκέλν πάλσ απφ ηε θσηνεπαίζζεηε πιαθέηα. 

Μεηά απφ 45 ιεπηά πάλσ ην θχθισκα έρεη πιένλ απνηππσζεί. 

4. Απνηύπσζε ζρεδίνπ ζηελ πιαθέηα: Ώθνινπζεί ε εηζαγσγή ηεο 

θσηνεπαίζζεηεο πιαθέηαο ζε δηάιπκα λεξνχ κε Tub.O.Flo. H δηάξθεηα 

παξακνλήο ζην κίγκα είλαη 5 ιεπηά θαη πιένλ απνηππψλεηαη θαζαξά ην 

θχθισκα. 

5. Απνράιθσζε: Σνπνζεηνχκε ηελ πιαθέηα κέζα ζε κίγκα Pherydrol θαη 

πδξνρισξηθνχ νμέσο, ην νπνίν ζπλερψο ηξνθνδνηείηαη κε νμπγφλν. Μεηά 

απφ 10 ιεπηά, ε πιαθέηα είλαη έηνηκε κε πεξηηηά θνκκάηηα ραιθνχ λα έρνπλ 

θχγεη (εηθφλα 53). 

 



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  43 

 

 
Δηθόλα 53: Αηαδηθαζία απνράιθσζεο 

 

6. Κνιιήζεηο: Βθηεινχληαη νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θφιιεζεο ,κε ην 

θνιιεηήξη, φπσο ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ, mosfet, αληηζηάζεσλ, δηφδσλ. 

Καηφπηλ ην θχθισκα είλαη έηνηκν θαη πξνο ιεηηνπξγία (εηθφλα 54). 

 

 
Δηθόλα 54: Σειηθφ απνηέιεζκα 

 

 

2.5 Καηαζθεπή Μαθέηαο Θεξκνθεπίνπ 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο Smart Greenhouse, θαηαζθεπάζηεθε 

θαη κία καθέηα ζεξκνθεπίνπ (εηθφλεο 55 & 56). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ήηαλ γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ πνπ 

έπξεπε λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ, ψζηε ε εξγαζία λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα. 
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Σν ζεξκνθήπην θαηαζθεπάζηεθε εμ’ νινθιήξνπ απφ μχια ηα νπνία είλαη 

αεξνζηεγή θαη αδηάβξνρα. Βπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε “plexiglass”, ψζηε λα κπνξεί λα 

γίλεηαη έιεγρνο κεηαμχ ησλ ελδείμεσλ ηνπ ηζηνρψξνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη 30 cm κήθνο, 20 cm πιάηνο, 25 cm χςνο. Σν 

βάξνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 2,5 kg.  

Βληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εγθαηαζηάζεθε έλα απνζεθεπηηθφο ρψξνο λεξνχ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνβάλαο, αθξηβψο απφ πάλσ ηεο. Δ ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

αλέξρεηαη ζηα 650mg πγξνχ. Βπεηδή ε ειεθηξνβάλα δελ έδηλε πίεζε ζην λεξφ, αιιά 

αλνηγφθιεηλε έλα έκβνιν γηα ηε δηαθνπή ή κε ηεο ξνήο, έπξεπε ε πίεζε ηνπ λεξνχ λα 

είλαη θπζηθή θαη απηφ επεηεχρζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηεο 

δεμακελήο. 

 

 
Δηθόλα 55: Μαθέηα Θεξκνθεπίνπ 

 
 

 
Δηθόλα 56: Μαθέηα ζεξκνθεπίνπ εζσηεξηθφ 
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2.6 Υαξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο 

 

ηελ ελφηεηα απηή, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο. Ώπηά 

δηαθξίλνληαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο (πίλαθαο 8), αιιά θαη ζηελ 

ελεξγεηαθή δαπάλε ηεο ζπζθεπήο (πίλαθαο 9). 

 

Κόζηνο θαηαζθεπήο ζπζθεπήο 

Δμαξηήκαηα : Σηκή : 

Arduino Uno  26,00 € 

Ώrduino ethernet shield  47,00 € 

Ώηζζεηήξαο Θεξκνθξαζίαο 2,00 € 

Ώηζζεηήξαο Τγξαζίαο 25,00 € 

Ώηζζεηήξαο Φσηηζκνχ 2,00 € 

Ώηζζεηήξαο Τγξαζίαο Βδάθνπο 0,10 € 

Διεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 10,00 € 

πλνιηθό θόζηνο: 112,10 € 

Πίλαθαο 8: Κφζηνο θαηαζθεπήο ζπζθεπήο 

 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζπζθεπήο 

Καηαλάισζε πζθεπήο: 3 Watt 

Δκεξήζηα θαηαλάισζε ζπζθεπήο: 0,072 kWh 

Πίλαθαο 9: Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζπζθεπήο 
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Κεφάλαιο 3 

 

 

 

Λνγηζκηθό κέξνο ζπζηήκαηνο 
 

 ινγηθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα “Smart Greenhouse”, 

απνηειεί ην ινγηζκηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην απηφ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξά 

ην ζχζηεκα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ, 

απαηηεί άκεζε θαη αθξηβή εθηέιεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ ρξήζηε. Γη’ απηφ θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ ηζηνρψξνπ ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξε 

ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ. 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Arduino 

φζν θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ν ηζηνρψξνο. Οη ππνελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

1) Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ ζπζηήκαηνο 

2) Πεξηγξαθή βάζεο δεδνκέλσλ 

3) Λεηηνπξγίεο ηζηνρψξνπ γηα δηαρεηξηζηή 

4) Λεηηνπξγίεο ηζηνρψξνπ γηα απιφ ρξήζηε 

5) Πξνγξακκαηηζκφο αηζζεηήξσλ, ζπζθεπψλ δξάζεο θαη Arduino 

 

 

 

 

 

 

Δ 
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3.1 Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ ζπζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα “Smart Greenhouse” αληηθαζηζηά ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ 

θάηνρνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην ρψξν απηφ. ηνρεχεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ζηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν, 

κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη καδί κε ηε ζπζθεπή. Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ζε νκάδεο απιψλ ρξεζηψλ θαη 

δηαρεηξηζηψλ. 

Ο απιφο ρξήζηεο, κε ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ εθπνλήζεθε ζε απηήλ ηε 

δηπισκαηηθή, έρεη ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη  ζπλζήθεο θαη 

ζπζθεπέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη απαηηήζεηο νη νπνίεο έπξεπε λα ηθαλνπνηεζνχλ ήηαλ νη 

εμήο: 

1) Αζθαιήο θαη γξήγνξε πξόζβαζε: Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη 

ζηνλ ηζηνρψξν κε αζθάιεηα, αιιά θαη γξήγνξα. Γη’ απηφ ν θάζε ρξήζηεο 

έρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ θαη ε απνζήθεπζε ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζηε 

βάζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε hash. Με απηφλ ηνλ θσδηθφ θαη ην email ηνπ, 

εηζέξρεηαη ζηνλ ηζηνρψξν, φπνπ έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζπζθεπή. 

2) Φηιηθό πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ. Σν ζχζηεκα ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άηνκα κε έιιεηςε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα 

απηφλ ην ιφγν, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, λα κελ ηνπ πξνθαιεί θφβν ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ θαη λα ηνπ ζπκίδεη νηθεία εξγαιεία θαη θαηαζηάζεηο. 

3) Αληηθαηάζηαζε αλζξώπηλεο παξνπζίαο: Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ρξήζηε πνπ 

δηαζέηεη ην ζχζηεκα,  είλαη ε απνθπγή ηεο παξνπζίαο ηνπ ζπλερψο ζην ρψξν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γη’ απηφ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζελάξηα. Σα ζελάξηα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ αλζξψπηλε ινγηθή πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ 

ησλ αηζζεηήξσλ. Ο ρξήζηεο, ινηπφλ, νξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζθεπψλ 

δξάζεο αλάινγα κε ην ηη ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ζην ζεξκνθήπην βάζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ. Σα ζελάξηα  πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην ρξήζηε 

λα εθηεινχληαη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη κέξεο θαη κε ηε κνξθή επαλάιεςεο, 

αλάινγα θπζηθά κε ην ηη θπηά έρεη ζπείξεη θαη δηάθνξεο άιιεο γεσπνληθήο 

θχζεσο παξακέηξνπο. 

4) Άκεζνο έιεγρνο ζπζθεπώλ δξάζεο: Βθηφο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

ζπζθεπήο κε ηε κνξθή ζελαξίσλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν λα ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ζπζθεπέο. Γη’ απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ην ζελάξην manual, ην νπνίν ειέγρεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο 

ζειίδαο θαη αλά πάζα ζηηγκή ηίζεηαη ζε ελεξγνπνίεζε απφ ην ρξήζηε. 

5) Καηαγξαθή ζπλζεθώλ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζθεπώλ: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

πεξαζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην πψο ρεηξίζηεθε ηηο ζπζθεπέο δξάζεο 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γη’ απηφ δεκηνπξγεζήθαλ ηα δηαγξάκκαηα, φπνπ αλάινγα 

κε ηνλ αηζζεηήξα θαη ηε ζπζθεπή ππάξρνπλ αληίζηνηρα θαζεκεξηλά, 

εβδνκαδηαία, κεληαία θαη εηήζηα. 

6) Αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί θαη λα ελεκεξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο κε νκαιήο ιεηηνπξγίαο, 

ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζπλέρεηα ζηνλ ηζηνρψξν. Γη’ απηφ αλάινγα κε ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ νξίδεη, ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηνπ ζηέιλεη email είηε αλαθνξάο 

(κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ) είηε βιάβεο. 
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7) Δπεμεξγαζία πξνθίι ρξήζηε: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα αιιάδεη 

email θαη θσδηθφ. Δ δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη ζην ζχζηεκα. Βπίζεο, κπνξεί 

λα αιιάδεη θαη γιψζζα (ειιεληθά/ αγγιηθά). 

8) Δπηθνηλσλία κε ην δηαρεηξηζηή: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ απνξίεο ή πξνβιήκαηα. Δ δπλαηφηεηα 

απηή ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε γίλεηαη πην αλαιπηηθά 

ιφγνο ζηελ ελφηεηα «Λεηηνπξγίεο ηζηνρψξνπ γηα ρξήζηε». Ώθνινπζνχλ νη απαηηήζεηο 

δηαρεηξηζηή: 

1) ηαηηζηηθά ρξήζεο: Ο δηαρεηξηζηήο ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε 

πνζνζηά ρξήζεο, επίζθεςεο θαη ελεξγψλ ρξεζηψλ ηεο ζειίδαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν κπνξεί λα γλσξίδεη γηα ην πφζν δεκνθηιήο είλαη θαη πφζνη 

ελεξγνί ρξήζηεο ππάξρνπλ θαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα. 

2) Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ρξεζηώλ: Ο δηαρεηξηζηήο 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί επεμεξγάδεηαη θαη δηαγξάθεη 

ρξήζηεο. Βπίζεο, γηα νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ δε ζα πξέπεη λα 

έρεη γλψζε ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ησλ ρξεζηψλ. 

3) Καηαγξαθή ζθαικάησλ: Ο δηαρεηξηζηήο ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί έλα 

αξρείν κε φηη ζθάικαηα έρνπλ γίλεη ζηνπο ρξήζηεο. Βπίζεο, ε δηάθξηζε 

ησλ ζθαικάησλ αλάινγα ηνπο ρξήζηεο, ηελ πξνέιεπζε ησλ ζθαικάησλ, 

αιιά θαη ηελ εκεξνκελία, απαηηείηαη γηα ηαρχηεξε αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία. 

4) Αλάγλσζε κελπκάησλ: Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαβάδεη ηα κελχκαηα πνπ ηνπ ζηέιλνπλ νη ρξήζηεο. Βπίζεο, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πνηα έρεη δηαβάζεη θαη πνηα φρη, αιιά θπζηθά λα κπνξεί λα ηα 

απαληήζεη θηφιαο. 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα «Λεηηνπξγίεο 

ηζηνρψξνπ γηα δηαρεηξηζηή», γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ. Ώθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

3.2 Πεξηγξαθή βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Δ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνρψξνπ “Smart Greenhouse”,νλνκάδεηαη 

“smartgreenhouse” θαη απνηειείηαη απφ 10 πίλαθεο (εηθφλα 57). Δ βάζε ζρεδηάζηεθε 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηαπηφρξνλα πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Βπίζεο, ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε, 

ζαξψλνληαη δηαδνρηθά απφ ειέγρνπο ηφζν κέζσ javascript φζν θαη απφ αξρεία php. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα θαθφβνπιεο επηζέζεηο (πρ. sql 

injection) κε ζθνπφ ηελ αληηγξαθή ή αιινίσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ. 

Ώθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε θάζε πίλαθα μερσξηζηά. 
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Δηθόλα 57: ΐάζε δεδνκέλσλ – phpmyadmin 

 

1. Πίλαθαο devices 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Device_id int(11) - ρη Κακία 

Password varchar(44) utf8_general_ci ρη Κακία 

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο devices 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζπζθεπψλ θαη 

ησλ θσδηθψλ ηνπο ζηε βάζε. Ώθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ: 

Device_id: Ώπνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. Γηα θάζε ζπζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεξκνθήπην δεκηνπξγείηαη θαη έλαο μερσξηζηφο αξηζκφο πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Ώπνηειεί πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Password: Γηα θάζε ζπζθεπή δεκηνπξγείηαη θαη ην password ηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ arduino κε ηε βάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θακία ζπζθεπή πνπ δελ πεξλάεη ηνλ έιεγρν ηαπηνπνίεζεο δε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 

κε ηε βάζε. Ο θσδηθφο απνζεθεχεηαη κε ηε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο hash [29]. Δ 

παξαγσγή απηνχ ηνπ θσδηθνχ είλαη δπλακηθή θαη γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ θψδηθα 

php: 

 

 
Δηθόλα 58: Κψδηθαο php γηα device password 
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Δ παξαπάλσ ζπλάξηεζε παξαγσγήο θσδηθνχ, πξνζθέξεη κεγάιε αζθάιεηα 

ζην ζχζηεκα, θαζψο ε δεκηνπξγία ηνπ, είλαη δπλακηθή. Παξάκεηξνη φπσο ε ψξα θαη 

ε εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγείηαη, αιιά θαη ην device_id ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ γηα ηε 

δεκηνπξγία. Δ δηαδηθαζία απηή εθηειείηαη κφιηο ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη γηα πξψηε 

θνξά έλα ρξήζηε ζην ζχζηεκα. 

 

 

2. Πίλαθαο page_statistics 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Visitors int(11) - ρη Κακία 

Users int(11) - ρη Κακία 

Last_visit date - ρη Κακία 

Πίλαθαο 11: Πίλαθαο page_statistics 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ζηαηηζηηθψλ φζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε θαη ηηο επηζθέςεηο ηνπ ηζηνρψξνπ. Βίλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ην δηαρεηξηζηή. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή: 

Visitors: Σν ζχλνιν ησλ επηζθέςεσλ ηεο ζειίδαο. Κάζε θνξά πνπ έλαο 

browser θνξηψλεη ηε ζειίδα απμάλεηαη θαηά 1 ην πεδίν ησλ visitors. 

Users: Σν ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ, δειαδή ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ζπζθεπέο. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ρξήζηε απμάλεηαη θαη ην πεδίν. 

Last_visit: Καηαγξάθεη ηελ ηειεπηαία ρξνλνινγηθά επίζθεςε. 

 

 

3. Πίλαθαο users 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

User_id int(11) - ρη Κακία 

Device_id int(11) - ρη Κακία 

Email Text Utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Password Text Utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Userlevel int(1) - ρη Κακία 

Last_login timestamp - ρη Κακία 

Messages int(1) - ρη Κακία 

Live_login int(11) - ρη Κακία 

Troubleshoot int(1) - ρη Κακία 

Changes int(1) - ρη Κακία 

Device_overview int(1) - ρη Κακία 

Sensor_overview int(1) - ρη Κακία 

Lost int(1) - ρη Κακία 

Visits int(11) - ρη Κακία 

Active int(1) - ρη Κακία 

Private_id int(5) - ρη Κακία 

Language int(1) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο users 

 

ηνλ πίλαθα users απνζεθεχνληαη νη ρξήζηεο θαη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνθίι ηνπο. Σα πεδία εξκελεχνληαη σο εμήο: 
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User_id: Μνλαδηθφο αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Κάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη έλαο ρξήζηεο απμάλεηαη ν αξηζκφο απηφο. 

Ώπνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Device_id: Ο θάζε ρξήζηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζπζθεπή ηνπ, κέζσ ηνπ 

αλαγλσξηζηηθνχ ηεο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

Email: Γηα λα εηζαρζεί ν ρξήζηεο ζην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη ε ειεθηξνληθή ηνπ 

δηεχζπλζε. Με απηήλ πξαγκαηνπνηεί είζνδν, αιιά θαη εγγξαθή. Μπνξεί είηε ν ίδηνο 

είηε ν δηαρεηξηζηήο λα ηελ επεμεξγαζηνχλ. 

Password: Ώπνζεθεχεηαη ν πξνζσπηθφο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε κε ηε κέζνδν 

θξππηνγξάθεζεο hash. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη λα παξαβηαζηεί ε βάζε, θαλείο δε ζα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε, πξνζθέξνληαο 

αζθάιεηα ζηα δεδνκέλα ηνπ αθφκα θαη ζε θαηαζηάζεηο παζνγέλεηαο. 

Userlevel: Φαλεξψλεη ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε. Δ ηηκή 1 είλαη γηα ηνπο ρξήζηεο 

ελψ ε ηηκή 0 γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Last_login: Ώπνζεθεχεη ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνίεζε είζνδν. 

Messages: Ώπνζεθεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ έρεη ζηείιεη ν ρξήζηεο 

ζην δηαρεηξηζηή. Με ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο, απμάλεηαη απηφκαηα ην πεδίν 

απηφ. 

Live_login: Σν πεδίν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε θάζε θνξά λα έρεη 

πξφζβαζε κφλν έλαο ρξήζηεο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, δειαδή αλ δπν 

άηνκα κνηξάδνληαη ηνλ θσδηθφ ελφο ρξήζηε κφλν έλαο κπνξεί λα επηζθεθζεί ην 

πξνθίι ηνπ. 

Troubleshoot: To πεδίν απηφ δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα ιακβάλεη 

email φηαλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηνο αηζζεηήξαο βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Δ ηηκή 

1 δειψλεη απνδνρή απηήο ηεο ξχζκηζεο ελψ ε ηηκή 0 ην αληίζεην. 

Changes: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα ιακβάλεη email 

φηαλ δηαπηζησζεί μαθληθή αηκνζθαηξηθή αιιαγή. Δ ηηκή 1 δειψλεη απνδνρή απηήο 

ηεο ξχζκηζεο ελψ ε ηηκή 0 ην αληίζεην. 

Device_overview: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα 

ιακβάλεη email αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ 

άξλεζε απνδνρήο αλαθνξάο, ε ηηκή 1 ηελ απνζηνιή αλαθνξάο θάζε κέξα, ε ηηκή 2 

θάζε εβδνκάδα, ε ηηκή 3 θάζε κήλα θαη ε ηηκή 4 θάζε ρξφλν. Δ απνζηνιή ησλ email 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε crontabs [30]. 

Sensor_overview: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα 

ιακβάλεη email αλαθνξάο γηα ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ 

άξλεζε απνδνρήο αλαθνξάο, ε ηηκή 1 ηελ απνζηνιή αλαθνξάο θάζε κέξα, ε ηηκή 2 

θάζε εβδνκάδα, ε ηηκή 3 θάζε κήλα θαη ε ηηκή 4 θάζε ρξφλν. Δ απνζηνιή ησλ email 

γίλεηαη κε ηελ ρξήζε crontabs [30]. 

Lost: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε λα ιακβάλεη email, 

φηαλ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηε ζπζθεπή. Δ ηηκή 1 δειψλεη 

απνδνρή απηήο ηεο ξχζκηζεο ελψ ε ηηκή 0 ην αληίζεην. 

Visits: Ώπνηειεί ην κεηξεηή ησλ επηζθέςεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν 

ρξήζηεο. 

Active: Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο κε ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ private_id. Δ ηηκή 

0 δειψλεη ηε κε νινθιήξσζε εγγξαθήο ελψ ε ηηκή 1 δειψλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε. 

Private_id: Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εγγξαθή ελφο ρξήζηε απφ ην 

δηαρεηξηζηή. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηπραίν αξηζκφ ν νπνίνο πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ελφο 

link (δηεχζπλζε ηζηνρψξνπ) θαη φηαλ ν ρξήζηεο ην θνξηψζεη ελεξγνπνηείηαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ (πεδίν active: ηηκή 1). 
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Language: Σν πεδίν απηφ απνζεθεχεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηε 

γιψζζα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνρψξνπ. Δ ηηκή 1 δειψλεη ηελ εκθάληζε ζηα ειιεληθά 

ελψ ε ηηκή 2 ηελ εκθάληζε ζηα αγγιηθά.     

 

  

4. Πίλαθαο data 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Data_id int(10) - ρη Κακία 

Device_id int(11) - ρη Κακία 

Dater date - ρη Κακία 

Timer time - ρη Κακία 

Temp int(2) - ρη Κακία 

Hum int(2) - ρη Κακία 

Inli int(3) - ρη Κακία 

Somo int(1) - ρη Κακία 

Fan int(1) - ρη Κακία 

Watering int(1) - ρη Κακία 

Lighting int(1) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 13: Πίλαθαο data 

    

O πίλαθαο data ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Λφγσ 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ πίλαθα απηνχ ηα δεδνκέλα πεξλάλε απφ ελδειερείο ειέγρνπο 

αζθάιεηαο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ειέγρνπο σο πξνο ηε ρξνληθή ζπλέπεηα θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο αηκνζθαηξηθέο παξακέηξνπο. Βπίζεο, γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ν πίλαθαο εμάγεη σξηαίνπο κέζνπο φξνπο. Παξαθάησ αλαιχνληαη 

ηα πεδία: 

Data_id: Ώπνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ θάζε εγγξαθήο. Βπίζεο, είλαη ην 

πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Device_id: Φαλεξψλεη ζε πνηα ζπζθεπή αληηζηνηρεί ε εγγξαθή. 

Dater: Αειψλεη ηελ εκεξνκελία πνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε ε εγγξαθή. ηα 

παξαθάησ θεθάιαηα αλαιχεηαη πσο εθηειείηαη ν έιεγρνο ρξνληθήο ζπλέπεηαο θαηά 

ηελ επηθνηλσλία arduino θαη βάζεο. 

Timer: Αειψλεη ηελ ψξα πνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε ε εγγξαθή. ηα 

παξαθάησ θεθάιαηα αλαιχεηαη πσο εθηειείηαη ν έιεγρνο ρξνληθήο ζπλέπεηαο θαηά 

ηελ επηθνηλσλία arduino θαη βάζεο. 

Temp: Ώπνζεθεχεη ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Hum: Ώπνζεθεχεη ηελ ηηκή ηεο πγξαζίαο. 

Inli: Ώπνζεθεχεη ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο. 

Somo: Ώπνζεθεχεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο. Δ ηηκή 1 δειψλεη πγξφ 

έδαθνο ελψ ε ηηκή 0 μεξφ έδαθνο. 

Fan: Ώπνζεθεχεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα. Δ ηηκή 1 

δειψλεη ελεξγή ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 0 αλελεξγή. 

Watering: Ώπνζεθεχεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνβάλαο. Δ ηηκή 

1 δειψλεη ελεξγή ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 0 αλελεξγή. 

Lighting: Ώπνζεθεχεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ UV LED. Δ ηηκή 1 

δειψλεη ελεξγή ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 0 αλελεξγή.  

 

 

5. Πίλαθαο scenarios – new_scenarios 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Scenario_id int(3) - ρη Κακία 
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Scenario_name varchar(20) utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Device_id int(11) - ρη Κακία 

Temp_status int(1) - ρη Κακία 

Temp_prior int(1) - ρη Κακία 

Temp1 int(3) - ρη Κακία 

Temp2 int(3) - ρη Κακία 

Temp_rule int(2) - ρη Κακία 

Hum_status int(1) - ρη Κακία 

Hum_prior int(1) - ρη Κακία 

Hum1 int(3) - ρη Κακία 

Hum2 int(3) - ρη Κακία 

Hum_rule int(2) - ρη Κακία 

Somo_status int(1) - ρη Κακία 

Som_prior int(1) - ρη Κακία 

Somo_limit int(3) - ρη Κακία 

Somo_rule int(2) - ρη Κακία 

Inli_status int(1) - ρη Κακία 

Inli_prior int(1) - ρη Κακία 

Inli1 int(3) - ρη Κακία 

Inli2 int(3) - ρη Κακία 

Inli_rule int(2) - ρη Κακία 

Fan int(1) - ρη Κακία 

Lighting int(1) - ρη Κακία 

Watering int(1) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 14: Πίλαθαο scenarios - new_scenarios 

 

Oη πίλαθεο scenarios θαη new_scenarios, νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη παξαπάλσ, 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Σα πεδία ηνπο θαη ε δνκή ηνπο είλαη αθξηβψο 

ίδηα γη’ απηφ θαη δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν μερσξηζηνί πίλαθεο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπο. Τπάξρεη φκσο κία δηαθνξά ζηε ρξήζε ηνπο. Ο πίλαθαο 

new_scenarios ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ή επεμεξγαζία ελφο ζελαξίνπ. 

Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη απνζήθεπζε, ηφηε ην ζελάξην κεηαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 

scenarios θαη εθθαζαξίδεηαη ν άιινο πίλαθαο. Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ππάξρεη ε 

πεξίπησζε ν ρξήζηεο λα κελ απνζεθεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ή 

δεκηνπξγίαο ην ζελάξην κε απφξξνηα ηελ εζθαικέλε εγγξαθή ηνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ζχγρπζή ηνπ ηδίνπ, αιιά θαη ηεο βάζεο ελ ζπλερεία. Παξαθάησ αθνινπζεί αλάιπζε 

ησλ πεδίσλ ηνπο: 

Scenario_id: Ώλαγλσξηζηηθφ ζελαξίνπ. Ώπνηειεί πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ 

πίλαθα. 

Scenario_name: Σν φλνκα πνπ δίλεη ν ρξήζηεο ζην ζελάξην. 

Device_id: Φαλεξψλεη απφ πνηα ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. 

Temp_status: Σν πεδίν απηφ δειψλεη αλ ζην ζελάξην ππάξρνπλ πξνο εμέηαζε 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ αηζζεηήξα ελψ ε ηηκή 1 

δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ. 

Temp_prior: ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο είλαη πξνο 

εμέηαζε, ηφηε δειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ην ζπκπεξηέιαβε ν ρξήζηεο. 

Αηαθνξεηηθά ε ηηκή είλαη 0. 

Temp1: Κάησ φξην ζεξκνθξαζίαο. 

Temp2: Άλσ φξην ζεξκνθξαζίαο. 
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Temp_rule: Ο θαλφλαο πνπ ζα γίλεη ε ινγηθή πξάμε κε ηνλ επφκελν 

αηζζεηήξα. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία επφκελνπ αηζζεηήξα, ε ηηκή 1 ηε ινγηθή 

πξάμε OR θαη ε ηηκή 2 ηε ινγηθή πξάμε AND.  

Hum_status: Σν πεδίν απηφ δειψλεη αλ ζην ζελάξην ππάξρνπλ πξνο εμέηαζε 

ζπλζήθεο πγξαζίαο. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ αηζζεηήξα ελψ ε ηηκή 1 

δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ. 

Hum_prior: ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αηζζεηήξαο πγξαζίαο είλαη πξνο 

εμέηαζε, ηφηε δειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ην ζπκπεξηέιαβε ν ρξήζηεο. 

Αηαθνξεηηθά ε ηηκή είλαη 0. 

Hum1: Κάησ φξην πγξαζίαο. 

Hum2: Άλσ φξην πγξαζίαο. 

Hum_rule: Ο θαλφλαο πνπ ζα γίλεη ε ινγηθή πξάμε κε ηνλ επφκελν 

αηζζεηήξα. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία επφκελνπ αηζζεηήξα, ε ηηκή 1 ηε ινγηθή 

πξάμε OR θαη ε ηηκή 2 ηε ινγηθή πξάμε AND.  

Somo_status: Σν πεδίν απηφ δειψλεη αλ ζην ζελάξην ππάξρνπλ πξνο εμέηαζε 

ζπλζήθεο πγξαζίαο εδάθνπο. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ αηζζεηήξα ελψ ε 

ηηκή 1 δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ. 

Somo_prior: ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αηζζεηήξαο πγξαζίαο εδάθνπο είλαη 

πξνο εμέηαζε, ηφηε δειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ην ζπκπεξηέιαβε ν ρξήζηεο. 

Αηαθνξεηηθά ε ηηκή είλαη 0. 

Somo_limit: Αειψλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο. Δ ηηκή 1 αλαθέξεηαη ζε 

πγξφ έδαθνο ελψ ε ηηκή 0 ζε μεξφ. 

Somo_rule: Ο θαλφλαο πνπ ζα γίλεη ε ινγηθή πξάμε κε ηνλ επφκελν 

αηζζεηήξα. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία επφκελνπ αηζζεηήξα, ε ηηκή 1 ηε ινγηθή 

πξάμε OR θαη ε ηηκή 2 ηε ινγηθή πξάμε AND. 

Inli_status: Σν πεδίν απηφ δειψλεη αλ ζην ζελάξην ππάξρνπλ πξνο εμέηαζε 

ζπλζήθεο έληαζεο θσηφο. Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ αηζζεηήξα ελψ ε ηηκή 1 

δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ. 

Inli_prior: ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αηζζεηήξαο θσηηζκνχ είλαη πξνο εμέηαζε, 

ηφηε δειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ην ζπκπεξηέιαβε ν ρξήζηεο. Αηαθνξεηηθά ε ηηκή 

είλαη 0.  

Inli1: Κάησ φξην έληαζεο θσηφο. 

Inli2: Άλσ φξην έληαζεο θσηφο. 

Inli_rule: Ο θαλφλαο πνπ ζα γίλεη ε ινγηθή πξάμε κε ηνλ επφκελν αηζζεηήξα. 

Δ ηηκή 0 δειψλεη ηελ απνπζία επφκελνπ αηζζεηήξα, ε ηηκή 1 ηε ινγηθή πξάμε OR 

θαη ε ηηκή 2 ηε ινγηθή πξάμε AND. 

Fan: Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα. Δ ηηκή 0 δειψλεη 

απελεξγνπνηεκέλε ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 1 ελεξγνπνηεκέλε. 

Lighting: Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο UV LED. Δ ηηκή 0 δειψλεη 

απελεξγνπνηεκέλε ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 1 ελεξγνπνηεκέλε. 

Watering: Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνβάλαο. Δ ηηκή 0 δειψλεη 

απελεξγνπνηεκέλε ζπζθεπή ελψ ε ηηκή 1 ελεξγνπνηεκέλε. 

 

 

6. Πίλαθαο schedule_scenarios 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Schedule_id int(10) - ρη Κακία 

Day date - ρη Κακία 

Start_time time - ρη Κακία 

End_time time - ρη Κακία 

Scenario_id int(3) - ρη Κακία 
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Status int(1) - ρη Κακία 

Device_id int(11) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 15: Πίλαθαο schedule_scenarios 

 

Ο πίλαθαο schedule_scenarios ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζελαξίσλ. Καηαρσξήζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 3 κήλεο πξηλ 

εθθαζαξίδνληαη απηφκαηα κε ηε ρξήζε crontabs [30]. Δ ιεηηνπξγία ησλ πεδίσλ ηνπ 

είλαη ε εμήο: 

Schedule_id: Ώλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο θαηαρψξεζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

ζελαξίνπ. Ώπνηειεί πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Day: Οξίδεη ηελ εκεξνκελία γηα ηελ νπνία είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ην 

ζελάξην. 

Start_time: Οξίδεη ηελ ψξα έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ. 

End_time: Οξίδεη ηελ ψξα ηεξκαηηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ. 

Scenario_id: Οξίδεη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζελαξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζζεί. 

Status:  Οξίδεη αλ ην ζελάξην είλαη ελεξγφ (ηηκή 1) ή φρη (ηηκή 0). 

Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην ζελάξην, αιιά λα κε ζειήζεη λα 

εθηειεζηεί. 

Device_id: Φαλεξψλεη ζε πνηα ζπζθεπή αλαθέξεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνγξακκαηηζκφο. 

 

 

7. Πίλαθαο charts 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Chart_id int(10) - ρη Κακία 

Device_id int(3) - ρη Κακία 

Dater Date - ρη Κακία 

Filename varchar(60) utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Folder int(1) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 16: Πίλαθαο charts 

   

O πίλαθαο charts ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαγξαθή ησλ δηαγξακκάησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ εκθάληζε ελφο 

δηαγξάκκαηνο πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί κία θνξά δε ρξεηάδεηαη λα επαλαζρεδηαζηεί, 

αιιά απιά θαιείηαη ε δηαδξνκή αξρείνπ ηνπ. Βπίζεο, κε ηε ρξήζε crontabs [30] ν 

πίλαθαο εθθαζαξίδεηαη απφ δηαγξάκκαηα κε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο 3 κελψλ πξηλ. 

Δ πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα έρεη σο εμήο: 

Chart_id: Ώλαγλσξηζηηθφ θαηαρψξεζεο ζηνλ πίλαθα. Ώπνηειεί πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Device_id: Φαλεξψλεη ζε πνηα ζπζθεπή αλαθέξνληαη ηα δηαγξάκκαηα. 

Dater: Δκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

Filename: Σν φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Folder: Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ην αξρείν. Δ ηηκή 1 είλαη γηα ην θάθειν 

sensors (δηαγξάκκαηα αηζζεηήξσλ) ελψ ε ηηκή 2 γηα ην θάθειν devices (δηαγξάκκαηα 

ζπζθεπψλ). 

 

8. Πίλαθαο messages 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Message_id int(3) - ρη Κακία 

Device_id int(3) - ρη Κακία 
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User_id int(3) - ρη Κακία 

Subject varchar(60) utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Message text utf8_unicode_ci ρη Κακία 

Dater datetime - ρη Κακία 

r int(1) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 17: Πίλαθαο messages 

   
Ο πίλαθαο messages απνζεθεχεη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη απινί ρξήζηεο 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ πεδίσλ ηνπ: 

Message_id: Ώλαγλσξηζηηθφ θαηαρψξεζεο ζηνλ πίλαθα. Ώπνηειεί πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Device_id: Φαλεξψλεη ζε πνηα ζπζθεπή αλαθέξνληαη ηα κελχκαηα. 

User_id: Ώληηζηνηρεί ζε ρξήζηε ην κήλπκα. 

Subject: Καηαρσξεί ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο. 

Message: Καηαρσξεί ην θείκελν ηνπ κελχκαηνο. 

Dater: Καηαρσξεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζηνιήο. 

r: Αείθηεο πνπ δειψλεη ηελ αλάγλσζε ή κε, ηνπ κελχκαηνο απφ ην 

δηαρεηξηζηή. 

 

 

9. Πίλαθαο troubleshoots 

Στήλη: Τύπος: Σύνθεση: Κενό: Προεπιλογή: 

Troubleshoot_id int(3) - ρη Κακία 

User_id int(3) - ρη Κακία 

Dater date - ρη Κακία 

Timer time - ρη Κακία 

Problem int(5) - ρη Κακία 

Πίλαθαο 18: Πίλαθαο troubleshoots 

 

O πίλαθαο troubleshoots ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ηπρψλ 

ζθαικάησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ 

πεδίσλ ηνπ: 

Troubleshoot_id: Ώπνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ θάζε εγγξαθήο ζθάικαηνο. 

Ώπνηειεί πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

User_id: Φαλεξψλεη ζε πνην ρξήζηε αληηζηνηρεί ην ζθάικα. 

Dater: Αειψλεη ηελ εκεξνκελία πνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε ε εγγξαθή. 

Timer: Αειψλεη ηελ ψξα πνπ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε ε εγγξαθή. 

Problem: Αειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ πξνβιήκαηνο. Ώλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ 

πεξηέρεη, νξίδεηαη δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα σο εμήο: 

1) Σηκή 1: Πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. 

2) Σηκή 2: Πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξα πγξαζίαο. 

3) Σηκή 3: Πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξα πγξαζίαο ρψκαηνο. 

4) Σηκή 7: Ώλεπηηπρήο απνζηνιή email ζθαικάησλ. 

5) Σηκή 8: Ώλεπηηπρήο απνζηνιή email αλαθνξψλ. 

6) Σηκή 11: Ξαθληθή αηκνζθαηξηθή αιιαγή ζηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. 

7) Σηκή 12: Ξαθληθή αηκνζθαηξηθή αιιαγή ζηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαο. 

8) Σηκή 13: Ξαθληθή αηκνζθαηξηθή αιιαγή ζηνλ αηζζεηήξα έληαζεο θσηφο. 

9) Σηκή 15: Αηάγλσζε πξνβιήκαηνο απφ ην αξρείν php_report_15_minutes.php 

(αξρείν πνπ ηξέρεη θάζε 15 ιεπηά θαη ειέγρεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο). 

10) Σηκή x0: Αηαθνπή επηθνηλσλίαο γηα x κέξεο. 
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11) Σηκή x9: Αηαθνπή επηθνηλσλίαο γηα x ιεπηά. 

 

3.3 Λεηηνπξγίεο ηζηνρώξνπ γηα δηαρεηξηζηή 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

ζχζηεκα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ηζηνρψξνπ, έγηλε κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο 

ρξεζηψλ, πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Ο ξφινο ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο, θαζψο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ, αιιά 

θαη ηελ άκεζε ιχζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο απινχο ρξήζηεο. 

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην δηαρεηξηζηή. 

Ο ηζηνρψξνο ηνπ δηαρεηξηζηή έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ’ νινθιήξνπ κε ηε ρξήζε 

AJAX. Με ηε κέζνδν απηή, ν ηζηνρψξνο θνξηψλεηαη απφ ηνλ browser κία θνξά θαη ε 

επηθνηλσλία κε ηε βάζε γίλεηαη δπλακηθά, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο 

θφξησζεο. 

 

3.3.1 Δίζνδνο δηαρεηξηζηή ζηνλ ηζηνρώξν  

 

Δ εηζαγσγή ζηνλ ηζηνρψξν γηα ην δηαρεηξηζηή γίλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο 

ζειίδαο (εηθφλα 59α). Δ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί είλαη θνηλή θαη γηα ηνλ απιφ 

ρξήζηε, ελψ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είηε κε ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο. Ώθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή:  

ην ηκήκα «Βίζνδνο» πιεθηξνινγείηαη ην email θαη ν πξνζσπηθφο θσδηθφο. 

Ώλ δελ ππάξρεη ην email ρξήζηε, ηφηε εκθαλίδεηαη άκεζα κήλπκα ιάζνπο, ρσξίο ν 

ρξήζηεο λα ζηείιεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζηε βάζε (εηθφλα 59 β). ε αληίζεηε πεξίπησζε 

εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο (εηθφλα 59 γ). Δ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνχ 

ελέρεη ειέγρνπο πεξηερνκέλνπ γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

Μφιηο ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ θαη επηιέμεη «είζνδν», ηφηε αλ ν 

θσδηθφο ηνπ είλαη ν ζσζηφο θνξηψλεηαη ε αξρηθή ζειίδα (είηε γηα ην ρξήζηε είηε γηα 

ην δηαρεηξηζηή). ε αληίζεηε πεξίπησζε  ή ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο άιινο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο (εηθφλα 59 δ). 

Βπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηε ρξήζε ησλ cookies κέζσ ηεο 

επηινγήο «Να παξακείλσ ζπλδεδεκέλνο», ψζηε λα κελ επαλαιακβάλεη ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ζπλερψο. 

 

 
Δηθόλα 59: Βίζνδνο ρξεζηψλ 
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Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα ν ρξήζηεο λα μεράζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή κε ηε ρξήζε ηεο επηινγήο «Τπελζχκηζε θσδηθνχ», ζηέιλεηαη ζην 

πξνζσπηθφ email είηε ηνπ ρξήζηε είηε ηνπ δηαρεηξηζηή, έλαο ηπραία παξαγφκελνο 

αξηζκφο, γηα λα επηηεπρζεί ε πξφζβαζε (εηθφλα 60). Ο αξηζκφο απηφο, φπσο θαη 

γεληθά ην πεξηερφκελν ηνπ θσδηθνχ ησλ ρξεζηψλ, δελ είλαη εηο γλψζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή. 

 

 
Δηθόλα 60: Τπελζχκηζε θσδηθνχ 

 

Οη έιεγρνη σο πξνο  πεξηερφκελν ζην πεδίν «Email», πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ γίλνληαη κέζσ ηνπ αξρείνπ “email_validate.php”. Βθφζνλ ε κεηαβιεηή 

ηνπ πεδίνπ πεξάζεη απφ ηνλ έιεγρν σο πξνο ηε κνξθή κε ηε ρξήζηε ηεο ζπλάξηεζεο 

(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", 

$email)), έπεηηα ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ζηε βάζε. Ώλάινγα εκθαλίδνληαη ηα κελχκαηα 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο 59 β) θαη 59 γ). Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

AJAX. Βπίζεο, θαζψο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ «Βίζνδν» νη έιεγρνη απηνί 

επαλαιακβάλνληαη μαλά ζην αξρείν “password_check.php” ψζηε λα κεησζεί ε 

πηζαλφηεηα αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ ζε εξψηεκα πνπ ζα γίλεη ζηε βάζε.   

   

3.3.2 Έμνδνο δηαρεηξηζηή από ηνλ ηζηνρώξν 

 

Δ δηαδηθαζία εμφδνπ απφ ηνλ ηζηφρσξν είλαη θνηλή ηφζν γηα ην δηαρεηξηζηή 

φζν θαη ηνλ απιφ ρξήζηε. ε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ηζηνρψξνπ θαη λα βξίζθνληαη 

θαη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, πάληα πάλσ δεμηά ππάξρεη ην εηθνλίδην κε ηελ 

έλδεημε “ON” κε ηελ ππνζεκείσζε «έμνδνο» (ή sign out, αλ ε γιψζζα εκθάληζεο 

είλαη ηα αγγιηθά), πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη ρξεζηκνπνηεί 

απηήλ ηε ζηηγκή ηνλ ηζηνρψξν. Με ηελ πξνζπέιαζε ηνπ εηθνληδίνπ απηνχ, αιιάδεη ε 

έλδεημε ζε “OFF”. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ε έλδεημε απηή, ηφηε εκθαλίδεηαη 

κήλπκα επηβεβαίσζεο εμφδνπ. Δ ζεηηθή επηβεβαίσζε πξνθαιεί ηελ έμνδν ηνπ ρξήζηε 

θαη ηελ εκθάληζε ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ ηζηνρψξνπ ελψ ε αξλεηηθή επηβεβαίσζε 

αθήλεη ην ρξήζηε ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη. Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη θαη 

απφ ηελ εηθφλα 61. 

 

 
Δηθόλα 61: Έμνδνο ρξεζηψλ 
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3.3.3 ηαηηζηηθά ηζηνρώξνπ 

 

Δ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή νλνκάδεηαη statistics (εηθφλα 61). ηνλ 

ηνκέα απηφλ, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ζπλνιηθψλ 

επηζθεπηψλ, ην πιήζνο ησλ ελεξγψλ κειψλ, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ ελεξγψλ κειψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηνρψξν ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 

 

 
Δηθόλα 62: ηαηηζηηθά ηζηνρψξνπ 

 

3.3.4 Υξήζηεο ηζηνρώξνπ 

 

Δ θαξηέια “Users”, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα πξνβάιεη, 

δεκηνπξγήζεη, δηαγξάςεη θαη επεμεξγαζηεί ηνπο απινχο ρξήζηεο (εηθφλα 63 α). Πην 

αλαιπηηθά: 

1. Πξνβνιή – Δπεμεξγαζία: Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβάιεη ηνπο ρξήζηεο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη είλαη νη εμήο: 

i. Device_id, Device_password: Σηο ρξεζηκνπνηεί θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο, αιιά θαη ηνπ ηζηνρψξνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην κέινο είλαη δηαρεηξηζηήο, ηφηε ην device_id είλαη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο (άλσ ηνπ 999) ελψ δελ ππάξρεη device_password 

(εηθφλα 63 β). ε αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίδνληαη θαλνληθά ηα 

δεδνκέλα (εηθφλα 63 γ). Παξαθάησ (θεθάιαην 3.5) γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ δχν πεδίσλ θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο. 

ii. Email: Ώλ ην κέινο πνπ πξνβάιεη είλαη απιφο ρξήζηεο, ηφηε κπνξεί λα 

αιιάμεη ηε δηεχζπλζε ηνπ, δηαθνξεηηθά φρη. H αιιαγή γίλεηαη 

επηιέγνληαο ηε δηεχζπλζε αληηθαζίζηαηαη απφ έλα πιαίζην εηζαγσγήο. 

ηαλ γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ λένπ email, ππάξρεη θνπκπί επηβεβαίσζεο 

(εηθφλα 63 δ). 

iii. Last Entry, Total Visits: Δκεξνκελία ηειεπηαίαο επίζθεςεο ζηνλ 

ηζηνρψξν θαη πιήζνο επηζθέςεσλ ζπλνιηθά. 

iv. Userlevel: Βπίπεδν ρξήζηε. 

v. Messages: Σν πιήζνο ησλ κελπκάησλ πνπ έρεη ζηείιεη ν ρξήζηεο. 

Βπηιέγνληάο ηνλ ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηα κελχκαηα ηνπ ρξήζηε 

(3.3.6 Μελχκαηα ρξεζηψλ). 

vi. Action: Απλαηφηεηα δηαγξαθήο ηνπ ρξήζηε. ε πεξίπησζε επηινγήο 

ηεο ξχζκηζεο απηή εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο (εηθφλα 63 ε). 
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Δηθόλα 63: Υξήζηεο επεμεξγαζία - πξνβνιή 

 

2. Γεκηνπξγία: Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη είηε λένπο δηαρεηξηζηέο 

είηε απινχο ρξήζηεο (εηθφλα 64 α). ηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ ρξεζηψλ 

εηζάγεη ην device_id ηεο ζπζθεπήο πνπ ηνπο δφζεθε, ην email ηνπο θαη ζέηεη 

ην Userlevel ζηελ επηινγή 1 (εηθφλα 64 β). Έπεηηα παξάγεηαη ν θσδηθφο 

ζπζθεπήο (device_password) φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (3.2), ρσξίο 

θακία επίγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ην δηαρεηξηζηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

εηζάγεηαη ζαλ device_id έλα λνχκεξν άλσ ηνπ 999 θαη επηιέγεηαη ζην 

Userlevel ε ηηκή 2 (εηθφλα 64 γ).. 

Δ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή ελφο 

email, κε ηνλ θσδηθφ θαη ηε δηεχζπλζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

κέζσ ηνπ πεδίνπ private_id φπσο πεξηγξάθζεθε ζηελ ελφηεηα 3.2 (εηθφλα 64 

δ). 

 

 
Δηθόλα 64: Υξήζηεο - δεκηνπξγία ρξήζηε 

 

ηαλ δεηείηαη ηνπ δηαρεηξηζηή λα εηζάγεη έλα email, ηφηε ππάξρνπλ απζηεξά 

θξηηήξηα αζθάιεηαο πεξηερνκέλνπ. Δ κνξθή ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα είλαη κφλν 
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εθείλε αληίζηνηρε ελφο  email, ελψ δε κπνξεί λα εηζαρζεί θάπνην email απφ ρξήζηε 

πνπ είλαη ήδε ελεξγφο. Ο έιεγρνο γίλεηαη ηφζν κε ηε ρξήζε AJAX, φζν θαη κε ζηα 

αξρεία php, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

 Ώληίζηνηρα θαη φηαλ δεηείηαη ην device_id, κφλν λνχκεξα κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζηα αληίζηνηρα πεδία. Υξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε “is_numeric”, ηεο 

php. Βθφζνλ είλαη αξηζκφο, ηφηε επεμεξγάδεηαη σο πξνο ηελ χπαξμε ζηε βάζε. Οη 

έιεγρνη γίλνληαη ηφζν κε AJAX φζν θαη πξηλ εθηειεζηνχλ ηα εξσηήκαηα ζηε βάζε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη έιεγρνο αθφκα θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηα δεδνκέλα 

πνπ εηζάγνπλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε επίζεζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

3.3.5 Αλαθνξά ζθαικάησλ  

 

Δ θαξηέια “Troubleshoots” (εηθφλα 65 α) εκθαλίδεη ηα δηάθνξα ζθάικαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην ζχζηεκα ζην ζχλνιν ηνπ, δειαδή είηε ζθάικαηα ζπζθεπήο 

είηε ζθάικαηα επηθνηλσλίαο ηζηνρψξνπ κε ην ρξήζηε. Οη θαηεγνξίεο ζθαικάησλ 

είλαη νη εμήο: 

1. Αηζζεηήξαο εθηόο ιεηηνπξγίαο (sensor not working): Ώηζζεηήξαο δε 

ιακβάλεη κεηξήζεηο. 

2. Ξαθληθή αιιαγή δεδνκέλσλ (sensor data problem): Ξαθληθή κεηαβνιή 

απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε ζε αηζζεηήξα, πνπ δειψλεη είηε  πξφβιεκα ζην 

ζεξκνθήπην είηε πξφβιεκα ζην θχθισκα ηεο ζπζθεπήο. 

3. Απώιεηα ζύλδεζεο (connection problem): Δ ζπζθεπή έρεη ράζεη ηελ 

επηθνηλσλία ηεο κε ηνλ ηζηφρσξν. 

4. Αλεπηηπρήο απνζηνιή email (mail problem): Σα email πνπ ζηέιλεη ν 

ηζηνρψξνο δε θζάλνπλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε. 

 Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηιηξάξεη ηα ζθάικαηα πξνο εκθάληζε 

αλάινγα ηνλ ηχπν, ην ρξήζηε θαη ηελ εκεξνκελία (εηθφλα 65 β). Βπίζεο, κπνξεί λα 

δηαγξάςεη ηα ζθάικαηα πνπ έρεη εκθαλίζεη νκαδνπνηεκέλα (εηθφλα 65 γ).  

 
Δηθόλα 65: Ώλαθνξά ζθαικάησλ 

 

3.3.6 Μελύκαηα ρξεζηώλ 

 

Δ θαξηέια “Messages” εκθαλίδεη φια ηα κελχκαηα πνπ έρνπλ ζηείιεη νη απινί 

ρξήζηεο ζην δηαρεηξηζηή (εηθφλα 66 α). Βθείλνο, γλσξίδεη πξηλ δηαβάζεη ην κήλπκα 

απφ πνην ρξήζηε πξνέξρεηαη, πφηε ζηάιζεθε θαη πνην είλαη ην ζέκα ηνπ. Βπίζεο, 

κπνξεί λα γλσξίδεη αλ ην έρεη δηαβάζεη ή φρη (εηθφλα 66 β). Δ ιεηηνπξγία ηνπ 
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«θηιηξαξίζκαηνο», φπσο θαη παξαπάλσ ζηελ αλαθνξά ζθαικάησλ (παξάγξαθν 

3.3.5), ππάξρεη θαη ζε απηήλ ηελ θαξηέια. 

Ο δηαρεηξηζηήο εκθαλίδεη ην κήλπκα επηιέγνληαο ην ζέκα ηνπ. Με ηελ επηινγή 

απηή γίλεηαη κεηάβαζε ζε κηα δηαθνξεηηθή ζειίδα φπνπ εκθαλίδεηαη θαη ην θπξίσο 

ζψκα ηνπ κελχκαηνο (εηθφλα 66 γ). Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί είηε λα δηαγξάςεη ην 

κήλπκα είηε λα απαληήζεη ζην κήλπκα επηιέγνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

απνζηνιέα. Οη απαληήζεηο ζηέιλνληαη ζην email ηνπ απινχ ρξήζηε κέζσ 

επηιεγκέλεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

 
Δηθόλα 66: Μελχκαηα ρξεζηψλ 

 

 

 

3.4 Λεηηνπξγίεο ηζηνρώξνπ γηα απιό ρξήζηε 

 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ν 

ηζηνρψξνο ζηνπο απινχο ρξήζηεο. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απιψλ ρξεζηψλ, πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (παξάγξαθν 3.1), ν ηζηνρψξνο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα ηηο 

ηθαλνπνηεί θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γη’ απηφλ ην ιφγν 

θαηά ηα βήκαηα ζρεδίαζεο ηνπ ηζηνρψξνπ, έγηλαλ δνθηκέο κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο κε ζηφρν λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο νκάδσλ πνπ είραλ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, 

αιιά θαη νκάδσλ πνπ ε έλλνηα ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηνπο είλαη γλσζηή. 

Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ δνθηκψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ παξαθάησ ηζηνρψξνπ 

(εηθφλα 67), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 4 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ηνλ «Έιεγρν» (εηθφλα 

67 α), ην «Πξφγξακκα» (εηθφλα 67 β), ηα «Αηαγξάκκαηα» (εηθφλα 67 γ) θαη ην 

«Πξνθίι» (εηθφλα 67 δ), πνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο. Δ εκθάληζε ηνπ ηζηνρψξνπ είλαη δπλαηή ζε 

δχν γιψζζεο, ειιεληθά θαη αγγιηθά αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε. 

Πξνγξακκαηηζηηθά, έρεη γίλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο AJAX ζηνλ ηξφπν κνπ 

εθηειείηαη ε επηθνηλσλία κε ηε βάζε. Βθηφο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ νη νπνίνη φηαλ επηιερζνχλ θνξηψλεηαη εμ’ αξρήο ε ζειίδα, νη 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη δπλακηθά κε επηβαξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ 

browser, θνξηψλνληαο μαλά θαη μαλά ηε ζειίδα, ελψ γίλνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο 

ηαρχηεξεο ζηελ πξνζπέιαζε απφ ην ρξήζηε. 
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Δηθόλα 67: Εζηνρψξνο απινχ ρξήζηε 

 

3.4.1 Λεηηνπξγία Δηζόδνπ - Δμόδνπ 

 

Δ ιεηηνπξγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηζηνρψξν θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ξπζκίζεηο είλαη θνηλή κε απηήλ ηνπ δηαρεηξηζηή. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο παξαπάλσ (είζνδνο:  

παξάγξαθνο 3.3.1 / έμνδνο: παξάγξαθνο 3.3.2). 

 

3.4.2 Λεηηνπξγία ελεκέξσζεο ζπλζεθώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 

ΐαζηθή δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην ζχζηεκα “Smart Greenhouse” κέζσ ηνπ 

ηζηνρψξνπ, είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ζεξκνθήπην ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. ηελ αξρηθή ζειίδα πνπ θνξηψλεηαη κεηά ηελ επηηπρεκέλε 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γίλεηαη ε ελεκέξσζε κε ηε κνξθή ελφο πίλαθα ειέγρνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ιπρλίεο, κνρινχο θαη νζφλεο (εηθφλα 67 α). Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε 

απηή ε αλαπαξάζηαζε ήηαλ ε εμνηθείσζε πνπ είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο δνθηκέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηθαλνπνηείηαη ε 

απαίηεζε πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ (παξάγξαθνο 3.1) γηα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ. Έηζη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη δε δπζθνιεχεη ην 

ρξήζηε ελψ παξάιιεια είλαη νηθείν, θαζψο πίλαθεο ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφληκα εδψ θαη δεθαεηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα «Έιεγρν», απνηειείηαη απφ 5 

πιαίζηα (νζφλεο) πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ην πφηε έγηλε ε ηειεπηαία ελεκέξσζε θαη γηα 

θάζε αηζζεηήξα ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο πνπ έιαβε. Βπίζεο, γηα λα ππάξρεη 

θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη θαη έλα ξνιφη κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία 

θαη ψξα, ψζηε λα δηαπηζηψλεη ν ρξήζηεο απεπζείαο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
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επηθνηλσλία ηνπ ηζηνρψξνπ (δειαδή ηεο βάζεο) κε ηε ζπζθεπή πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλε ζην ζεξκνθήπην. 

Δ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ αλαπαξίζηαηαη κε κνρινχο θαη ιπρλίεο “ON”/ 

“OFF”. Βπνκέλσο αλ θάπνηα ζπζθεπή είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιπρλία είλαη “ON” θαη 

ν κνριφο είλαη ζεθσκέλνο ςειά, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζπζθεπή είλαη “OFF” 

θαη ν κνριφο θαηεβαζκέλνο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο παξαπάλσ δχν παξαγξάθνπο 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 68. Βπίζεο, ππάξρνπλ αθφκα δχν ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ. Σν ζηνηρείν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε επηινγή manual. Σα δχν απηά 

ζηνηρεία ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο. 

 

 
Δηθόλα 68: Βλεκέξσζε θαηάζηαζεο ζεξκνθεπίνπ 

Δ παξαπάλσ εηθφλα (εηθφλα 68) απεηθνλίδεη έλα ζηηγκηφηππν απφ ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη είλαη νη εμήο: 

 Σξέρνπζα εκεξνκελία: 30/11/2012. 

 Σξέρνπζα ψξα: 11:51:20. 

 Σειεπηαία ελεκέξσζε: 30/11/2012, 11:50:00. Τπάξρεη έλα ιεπηφ δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο ψξαο θαη ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζε ζέκαηα ζπγρξνληζκνχ ηεο ζπζθεπήο κε ηνλ ηζηφρσξν. 

Κάζε 15 ιεπηά πξαγκαηνπνηείηαη ζπγρξνληζκφο μαλά ηεο ζπζθεπήο κε ην 

ζχζηεκα, ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάιε ρξνληθή δηαθνξά. 

 Θεξκνθξαζία: 18 C. 

 Τγξαζία: 76 %. 

 Καηάζηαζε Βδάθνπο: Ξεξφ. 

 Φσηηζκφο: 21 (έληαζε). 

 Ώλεκηζηήξαο: Ώπελεξγνπνηεκέλνο. 

 Φψο: Βλεξγνπνηεκέλν. 

 Νεξφ: Ώπελεξγνπνηεκέλν. 

 Πξνγξακκαηηζκφο: Τπάξρεη ζελάξην πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη είλαη ην 

manual. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δε βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα Βιέγρνπ, ηφηε ε 

ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηηο ζπλζήθεο ζην ζεξκνθήπην γίλεηαη κέζσ κηαο 

νζφλεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο εκθάληζεο. Οη αηζζεηήξεο 

αλαπαξίζηαληαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβφισλ πνπ ηηο εξκελεχνπλ φπσο επίζεο 

θαη νη ζπζθεπέο . Δ αλαπαξάζηαζε απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 69. 

 

 
Δηθόλα 69: Βλεκέξσζε θαηάζηαζεο ζεξκνθεπίνπ εθηφο ηνκέα Βιέγρνπ 

 

3.4.3 Λεηηνπξγία ελεξγνπνίεζεο manual ζελαξίνπ 

 

ηελ εηθφλα 68, ππάξρεη ε επηινγή manual ζην πίλαθα ειέγρνπ ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο πνπ θνξηψλεηαη ζην ρξήζηε. Σν manual είλαη έλα ζελάξην ρξήζεο. Σα 

ζελάξηα φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο απαίηεζεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο ζπλερνχο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην ρψξν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ππάξρεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ζπζθεπήο θαη ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα ην δηαγξάςεη. Τινπνηεί ηελ άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. Δ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: 

1. ΐήκα 1
ν
: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην «Manual». 

2. ΐήκα 2
ν
: Ο ρξήζηεο επηιέγεη δηάξθεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ 

(εηθφλα 70 α). ηελ εηζαγσγή δηάξθεηαο ζελαξίνπ ππάξρνπλ νη εμήο 

πεξηνξηζκνί: 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη κφλν αξηζκνχο (εηθφλα 70 β). Ο έιεγρνο 

ζην πεδίν απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο “is_numeric”, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. 

 Δ δηάξθεηα δε κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα 1000 ιεπηά (εηθφλα 70 γ). 

 Σν πεδίν απηφ είλαη απαξαίηεην θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην 

ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο δελ πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία. 

3. ΐήκα 3
ν
: Ο ρξήζηεο επηιέγεη είηε «Βθθίλεζε» αλ ζέιεη λα μεθηλήζεη ην 

ζελάξην, είηε «Έμνδνο» αλ ζέιεη λα αθπξψζεη ηε δηαδηθαζία. 

 
Δηθόλα 70: ΐήκαηα manual 

Με ηα 3 παξαπάλσ βήκαηα νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

manual. Με ηελ επηινγή «Βθθίλεζε» κπνξνχλ λα ζπκβνχλ νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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1. Πξνγξακκαηηζκφο θελφο: ηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη θάπνην 

πξνγξακκαηηζκέλν ζελάξην πνπ λα επηθαιχπηεη ή λα επηθαιχπηεηαη 

ρξνληθά απφ ην manual. Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη άκεζε θαη 

ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο κε αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 71 α). Βπίζεο, 

ελεκεξψλεηαη θαη ην πεδίν πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζα αλαιπζεί ζηηο 

παξαθάησ ππνελφηεηεο. 

2. Πξνγξακκαηηζκφο ζπκπιεξσκέλνο: ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη 

θάπνην ζελάξην πνπ επηθαιχπηεη ή επηθαιχπηεηαη ρξνληθά απφ ηε 

δηάξθεηα ηνπ manual. Σφηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα πνπ 

πεξηέρεη ηα ζελάξηα πνπ πξέπεη λα απελεξγνπνηεζνχλ γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ ρξήζηε (εηθφλα 71 β). Ώλ ν ρξήζηεο 

επηβεβαηψζεη ηελ απελεξγνπνίεζε, ηφηε ηα ζελάξηα δε ζα εθηειεζηνχλ 

φπσο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζα εθηειεζηεί άκεζα ην manual 

(εηθφλα 71 γ). Ώλ ν ρξήζηεο δελ επηβεβαηψζεη ηελ απελεξγνπνίεζε, 

ηφηε ν πξνγξακκαηηζκφο ζα κείλεη σο έρεη (εηθφλα 71 δ). Ώληίζηνηρα 

ελεκεξψλεηαη θαη ην πεδίν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θάησ απφ ηελ 

επηινγή manual. 

 

 
Δηθόλα 71: Βθθίλεζε manual 

Βπίζεο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηνπ manual ζελαξίνπ λα 

θαιχπηεη θαη ηελ επφκελε κέξα απφ εθείλε ηεο εθθίλεζεο. Δ θαηάζηαζε απηή 

αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηάζπαζε ηνπ manual ζε δχν θαηαρσξίζεηο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Δ κία θαηαρψξεζε ηειεηψλεη ηηο 23:59 ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο ελψ 

ην δεχηεξν μεθηλάεη απφ ηηο 00:00 ηεο επφκελεο θαη ηειεηψλεη βάζε ηεο δηάξθεηαο πνπ 

έρεη νξηζηεί. 

Σέινο, ε ψξα εθθίλεζεο ηνπ manual κεηαθέξεηαη πάληα έλα ιεπηφ αξγφηεξα 

φπσο αληίζηνηρα θαη ε ψξα δηαθνπήο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, είλαη γηα λα κελ 

ραζεί θάπνην ιεπηφ απφ ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα, γηαηί αλ ελεξγνπνηνχληαλ αθξηβψο 

ηελ ψξα έλαξμεο, ηφηε ζα ππήξρε  ε πεξίπησζε ην ξνιφη ηεο ζπζθεπήο λα ήηαλ ηέιεηα 

ζπγρξνληζκέλν κε εθείλν ηεο βάζεο θαη λα ραλφηαλ ην πξψην ιεπηφ ιεηηνπξγίαο. 

 

3.4.4 Λεηηνπξγία ειέγρνπ ζελαξίσλ εκέξαο 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο 68,70 θαη 71 

ππάξρεη ην πεδίν «Πξνγξακκαηηζκφο» θάησ απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Σν πεδίν απηφ 

θαίλεηαη θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο. Τπάξρνπλ φκσο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο 
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ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ηνκέα «Έιεγρνο» ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Οκνηόηεηεο: ε φινπο ηνπο ηνκείο ην πεδίν «Πξνγξακκαηηζκφο» πινπνηεί 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. Βλεκεξψλεη ην ρξήζηε πνηα ζελάξηα έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί θαη πφηε πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. Σα ζελάξηα πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλα θαη ελεξγνπνηεκέλα απεηθνλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα 

ελψ ηα ζελάξηα πνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλα απεηθνλίδνληαη κε θφθθηλν 

ρξψκα (εηθφλα 71 δ). Βπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηα ζελάξηα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή 

ηνπο (εηθφλα 72). 

 

 
Δηθόλα 72: Πξνγξακκαηηζκφο απελεξγνπνίεζε 

ε πεξίπησζε πνπ έλα ζελάξην επηθαιχπηεη ή επηθαιχπηεηαη δε 

κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη, θαζψο θάζε ζηηγκή κφλν έλα ζελάξην κπνξεί λα είλαη ελεξγφ. 

 

 
Δηθόλα 73: Πεξηνξηζκφο ελεξγνπνίεζεο ζελαξίσλ 

 Γηαθνξέο: ηνλ ηνκέα «Έιεγρνο», ν νπνίνο θνξηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ  

επηηπρή ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο 

ππάξρεη θαη επηπιένλ κία. Με ην πνπ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ βξεζεί πάλσ 

απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα ζελάξηα εκθαλίδνληαη νη ζπλζήθεο ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο γλσξίδεη κε ην πνπ αλνίμεη ηελ εθαξκνγή, ηη 

λνεκνζχλε έρεη εγθαηαζηήζεη ζηε ζπζθεπή. 

 

 
Δηθόλα 74: Πξνγξακκαηηζκφο - πιεξνθνξίεο ζελαξίνπ 

ηελ εηθφλα 74 πιεξνθνξείηαη ν ρξήζηεο φηη κε ην ζελάξην “ss” ζα 

ελεξγνπνηεζεί ν αλεκηζηήξαο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη απφ 20 C έσο 24 C.  

 

3.4.5 Λεηηνπξγία δεκηνπξγίαο ζελαξίνπ 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ππάξρεη ζην ζχζηεκα ε έλλνηα ηνπ 

ζελαξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπαξίζηαηαη ε αλζξψπηλε παξνπζία ζην ρψξν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. ζνπο πεξηζζφηεξνπο αηζζεηήξεο επηιέμεη έλαο ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπζθεπή, ηφζν θαιχηεξε αληίιεςε ζα έρεη γηα ην ρψξν θαη ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα απμήζεη ηε λνεκνζχλε ηεο. Βπνκέλσο, ην ζχζηεκα έρεη 

ελζσκαησκέλε επθπΎα, φρη απηφκαηε, δειαδή απφ θαηαζθεπήο ηνπ, αιιά βαζηζκέλε 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο αληηιακβάλεηαη ηελ θαιιηέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζεξκνθήπην θαη ηηο ζπζθεπέο δξάζεο. 

Δ δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ζηνλ ηζηφρσξν ρσξίδεηαη ζε 2 βήκαηα: 

1. Βήκα 1
ν
 – Όλνκα θαη θαλόλεο: Δ επηινγή «Νέν ελάξην» κεηαθέξεη ην 

ρξήζηε ζηε δεκηνπξγία ζελαξίνπ. Ώξρηθά πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ν ρξήζηεο 
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έλα φλνκα ζελαξίνπ. Ώλ δελ ηνπνζεηεζεί φλνκα ζελαξίνπ δε γίλεηαη λα 

πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

Μφιηο ηνπνζεηεζεί ην φλνκα, επηιέγεη ν ρξήζηεο αλ ζέιεη ή φρη λα 

έρεη ην ζελάξην ζπλζήθεο αηζζεηήξσλ. Πάιη αλ δελ επηιέμεη θάηη δε ζα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα έρεη 

ζπλζήθεο αηζζεηήξσλ ην δειψλεη κέζσ ηεο επηινγήο «ρσξίο». Ώληίζεηα, κε 

ηελ επηινγή θάπνηνπ αηζζεηήξα εκθαλίδεηαη πιαίζην πνπ πξέπεη λα δνζνχλ 

ηα φξηα ησλ ηηκψλ. Πάιη, ε κε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ απνηειεί ηξνρνπέδε 

γηα ην επφκελν βήκα. Μφιηο ζπκπιεξσζνχλ κε επηηπρία νη ηηκέο, ηφηε 

ξσηάηαη ν ρξήζηεο αλ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ αηζζεηήξα 

ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο επηβεβαίσζεο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δηαιέμεη ηε 

ζρέζε πνπ ζα έρεη ν επφκελνο αηζζεηήξαο κε ηνλ πξνεγνχκελν, δειαδή αλ 

ζα είλαη «Ή» (OR) είηε «ΚΏΕ» (AND) είηε «ΥΧΡΕ» φπνπ ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, απηφκαηα ε δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην 

επφκελν βήκα. Γηα θάζε αηζζεηήξα πνπ πξνζζέηεη επαλαιακβάλεηαη ε 

δηαδηθαζία κέρξη λα κελ ππάξρεη άιινο αηζζεηήξαο ή λα κελ επηζπκεί άιιε 

πξνζζήθε. Βλ ζπλερεία ελεξγνπνηείηαη ε επηινγή «Βπφκελν βήκα». Δ 

παξαπάλσ πεξηγξαθή απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 75, φπνπ ηα ζηηγκηφηππα κε 

έληνλν πεξίγξακκα απνηεινχλ ηειηθέο θαηαζηάζεηο (δειαδή ελεξγνπνίεζε 

επφκελνπ βήκαηνο). 

 

 
Δηθόλα 75: Αεκηνπξγία ζελαξίνπ -  ΐήκα 1 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ππάξρνπλ ζπλερείο έιεγρνη ηφζν 

απφ script ηεο javascript φζν θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα 

λα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε. Γη’ απηφ θαη ζε θάζε πεδίν πνπ απαηηείηαη 

ζπκπιήξσζε θελνχ, ν ρξήζηεο έρεη πεξηνξηζκνχο ζην ηη κπνξεί λα εηζάγεη. 

ε πεξίπησζε αξηζκνχ κπνξεί λα εηζάγεη κφλν αξηζκφ (κε ηε ρξήζε ηεο 
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“is_numeric”), ζε πεξίπησζε θεηκέλνπ κφλν θείκελν ρσξίο παξελζέζεηο θαη 

εξσηεκαηηθά (αλάινγα κε πνηα γιψζζα πξνβνιήο ηνπ ηζηνρψξνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο, επηιέγεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο “preg_match”, 

είηε γηα αγγιηθά "/[^!.,_A-Za-z0-9\' ']/" είηε γηα ειιεληθά "/[^!.,_A-Za-

zάΆέΈήΉίΊφχΌψΓδΥρΦςσΧβΐλΝκΜΛιΚθΞμΔεΓγΦθΑδζΏαοΒεΡξ

ΣηΤπΘζΕηΟνπΠ0-9\' ']/" ) , ελψ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη ζηα κεγέζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αηζζεηήξσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

(εηθφλα 76). Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ θαη γεληθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζε 

επίπεδν αζθάιεηαο φζν θαη επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη εθηέιεζεο ησλ 

εληνιψλ ηνπ ρξήζηε. 

 
Δηθόλα 76: Έιεγρνο δεδνκέλσλ 

     

2. Βήκα 2
ν
 – ύλνςε θαη επηινγή ζπζθεπώλ: ην δεχηεξν βήκα ν ρξήζηεο 

αξρηθά κπνξεί λα δεη ηηο ζπλζήθεο αηζζεηήξσλ πνπ έρεη επηιέμεη ζην 

πξνεγνχκελν βήκα κέζσ ηνπ πεδίνπ «χλνςε» (ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

επηιέμεη ζπλζήθεο ην πεδίν είλαη θελφ) φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα 77 α). 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζεη ζην πεδίν «χλνςε» θάπνην ζθάικα ζηηο 

ζπλζήθεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην πξνεγνχκελν βήκα. Ώληίζεηα, αλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ απηέο, νξίδεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαη 

νη ζπζθεπέο δξάζεο, δειαδή είηε ελεξγνπνηεκέλεο είηε απελεξγνπνηεκέλεο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε ππάξρεη κήλπκα βνήζεηαο γηα ηνλ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ησλ κνριψλ (εηθφλα 77 β). 

ηε ζπλέρεηα αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Ώπνζήθεπζε» ην ζελάξην ζα 

απνζεθεπηεί ζηνλ πίλαθα “scenarios” (παξάγξαθνο 3.2) θαη ζα είλαη έηνηκν 

πξνο ρξήζε, εκθαλίδνληαο θαη ην ζρεηηθφ κήλπκα (εηθφλα 77 γ). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ επηιέμεη είηε «Άθπξν» είηε δελ επηιέμεη ηίπνηα θαη 

πεξηεγεζεί εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ην ζελάξην δελ απνζεθεχεηαη θαη δε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.  
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Δηθόλα 77: Αεκηνπξγία ελαξίνπ - ΐήκα 2 

  

Δ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ, βειηηζηνπνηήζεθε ζηε κνξθή 

απηή κεηά απφ πνιιέο πεηξακαηηθέο ρξήζεηο. Έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα είλαη 

επέιηθηε γηα ην ρξήζηε, κε ηελ ελαιιαγή ησλ βεκάησλ, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο δελ αληηιεθζεί απφ ηελ αξρή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, κέζσ ησλ 

βνεζεηηθψλ κελπκάησλ, παίξλεη ηηο θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο γηα λα καζαίλεη φπσο 

ηε ρξεζηκνπνηεί. 

 

3.4.6 Λεηηνπξγία πξνβνιήο εκεξνινγίνπ γεγνλόησλ  

 

Με ηε ρξήζηε ηεο επηινγήο «Πξνγξακκαηηζκφο» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα 

«Πξφγξακκα», εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε έλα εκεξνιφγην κε ηα γεγνλφηα (ζελάξηα) 

πνπ έρεη θαηαρσξήζεη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηνπο επφκελνπο θαη 

πξνεγνχκελνπο κήλεο φπσο θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο επηζηξνθήο ζηελ ηξέρνπζα  

εκεξνκελία (εκεξνκελία ζηηγκηφηππνπ: 01/ 12/ 2012). 

Οη εκεξνκελίεο νη νπνίεο έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ηξέρνπζαο, έρνπλ θφθθηλν 

πεξίγξακκα (εηθφλα 78 β), ε ηξέρνπζα έρεη θίηξηλν ελψ νη επφκελεο έρνπλ αλνηρηφ 

κπιε (εηθφλα 78 α). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί ρσξίο λα εζηηάζεη ζην 

πεξηερφκελν ησλ θειηψλ λα γλσξίδεη πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζελάξηα θαη πνπ φρη. 

 

 
Δηθόλα 78: Δκεξνιφγην γεγνλφησλ 
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3.4.7 Λεηηνπξγία πξνβνιήο εκεξήζηαο ιίζηαο γεγνλόησλ 

 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο θάπνηα εκεξνκελία απφ ηελ πξνβνιή εκεξνινγίνπ 

γεγνλφησλ, κεηαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθή ιίζηα κε ηα ζελάξηα πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί. Δ ιίζηα απηή αθνξά κφλν ηελ εκεξνκελία πνπ επέιεμε. Σα 

ζελάξηα ηα νπνία είλαη ελεξγνπνηεκέλα έρνπλ πξάζηλν ρξψκα, ελψ εθείλα πνπ είλαη 

απελεξγνπνηεκέλα έρνπλ θφθθηλν. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ, 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ε επηιεγκέλε εκεξνκελία πξνεγείηαη 

ή φρη ηεο ηξέρνπζαο: 

1. Πξνεγνύκελε εκεξνκελία: ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο ηξέρνπζαο, ηφηε δε κπνξεί, φπσο είλαη 

θπζηθφ λα επεμεξγαζηεί ηα ζελάξηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα. Βπίζεο, ε 

επηινγή πξνζζήθε ζελαξίνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλε ελψ ππάξρεη θαη 

ζρεηηθή ζεκείσζε ζε θάζε ζελάξην φηη είλαη «παιαηφ», φπσο απεηθνλίδεηαη 

ζηελ εηθφλα 79. 

 

 
Δηθόλα 79: Λίζηα πξνεγνχκελεο εκεξνκελίαο 

 

2. Σξέρνπζα ή επνκέλε εκεξνκελία: ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ή επφκελε ηεο (εηθφλα 80), ηφηε κπνξεί ζηα 

ζελάξηα ηα νπνία εθηεινχληαη ή πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, λα εθαξκφζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο: 

i. Ώπελεξγνπνίεζε ζελαξίνπ: ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζελάξην, ην 

νπνίν είλαη αξρηθά ελεξγνπνηεκέλν, επηιέγεηαη θαη εκθαλίδεηαη 

κήλπκα γηα ηελ πεξίνδν απελεξγνπνίεζήο ηνπ (εηθφλα 80 α). Ώλάινγα 

κε ηελ πεξίνδν πνπ ζα δηαιέμεη ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη ελ ζπλερεία 

γηα ην πιήζνο ησλ ζελαξίσλ πνπ απελεξγνπνηήζεθαλ (εηθφλα 80 β & 

γ). ε πεξίπησζε πνπ δε δηαιέμεη πεξίνδν ε δηαδηθαζία δε κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί. 

ii. Βλεξγνπνίεζε ζελαξίνπ: ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζελάξην, ην νπνίν 

είλαη αδξαλή αξρηθά, επηιέγεηαη θαη αλ δελ ππάξρεη ζελάξην πνπ λα 

επηθαιχπηεη ή λα επηθαιχπηεηαη ρξνληθά, ελεξγνπνηείηαη (εηθφλα 80 δ) 
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ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα χπαξμεο 

ζελαξίνπ (εηθφλα 80 ε). 

iii. Αηαγξαθή ζελαξίνπ: ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζελάξην,  είηε είλαη 

ελεξγφ είηε αδξαλή, επηιέγεηαη θαη εκθαλίδεηαη κήλπκα γηα ηελ 

πεξίνδν δηαγξαθήο ηνπ. Ώλάινγα κε ηελ πεξίνδν πνπ ζα δηαιέμεη ν 

ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη ελ ζπλερεία γηα ην πιήζνο ησλ ζελαξίσλ πνπ 

δηαγξάθηεθαλ (εηθφλα 80 ζη). ε πεξίπησζε πνπ δε δηαιέμεη πεξίνδν ε 

δηαδηθαζία δε κπνξεί λα νινθιεξσζεί. 

 

 
Δηθόλα 80: Λίζηα ηξέρνπζαο - επφκελε εκεξνκελίαο 

 

Βπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ζελάξην ζηε ιίζηα. Δ 

δηαδηθαζία απηή αλαιχεηαη ζε παξαθάησ ππνελφηεηεο. 

 

3.4.8 Λεηηνπξγία πξνζζήθεο ζελαξίνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε ηξέρνπζα ή επφκελε 

εκεξνκελία, λα πξνγξακκαηίζεη ηα ζελάξηα ηα νπνία έρεη θηηάμεη. Δ πινπνίεζή ηεο 

απαηηεί ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ «Πξνζζήθε» απφ ηελ πξνβνιή εκεξήζηαο ιίζηαο 

γεγνλφησλ (εηθφλα 81 α). Δ δηαδηθαζία ε νπνία ρξεηάδεηαη λα εθηειεζηεί απνηειείηαη 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ επφκελσλ πεδίσλ: 

1. «Δπηιέμηε ελάξην»: Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνην ζελάξην ζέιεη λα 

πξνγξακκαηίζεη. 

2. «Ώξα έλαξμεο» - «Ώξα ηέινπο»: ηα πεδία απηά ν ρξήζηεο δειψλεη ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ. Παξαθάησ 

εμεηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ 

απηψλ: 

i. πλέπεηα έλαξμεο θαη ιήμεο: ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ρξνληθή 

ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο ελαξθηήξηαο ψξαο θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ, ηφηε 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 81 β). 

ii. πλέπεηα χπαξμεο ελφο κφλν ζελαξίνπ: ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο 

ζέζεη θάπνην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ επηθαιχπηεη ή επηθαιχπηεηαη απφ 

άιιν ζελάξην ππάξρεη αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 81 δ). 

iii. πλέπεηα ηξέρνπζαο ψξαο: ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο 

πξνγξακκαηίζεη γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, αιιά γηα πεξαζκέλε 

ψξα, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 81 ζ). 

3. «πρλόηεηα»: ην πεδίν απηφ ν ρξήζηεο επηιέγεη αλ πξφθεηηαη γηα 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ αληηζηνηρεί κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ή αλ 

πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα εθηειείηαη επαλαιακβαλφκελα θάπνην 
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δηάζηεκα (εηθφλα 81 γ). ε πεξίπησζε πνπ έλα ζελάξην πξνγξακκαηηζηεί 

εμαθνινπζεηηθά, ηφηε γηα φπνηα εκεξνκελία ππάξρεη ήδε θαηαρψξηζε 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 81 δ). 

Δ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηινγή «Ώπνζήθεπζε» (εηθφλα 81 ε). 

Ώλ ν ρξήζηεο επηιέμεη είηε «Ώθχξσζε» είηε «Πίζσ» δε γίλεηαη θακία θαηαρψξεζε 

ζην εκεξνιφγην. Βπίζεο, αλ ν ρξήζηεο δε ζπκπιεξψζεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 

πεδία ππάξρεη αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 81 ζη & ε). 

 

 
Δηθόλα 81: Πξνζζήθε ζελαξίνπ 

 

 

3.4.9 Λεηηνπξγία πξνβνιήο – επεμεξγαζίαο ζελαξίνπ  

 

Σν πεδίν «Λίζηα ελαξίσλ» πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβάιεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα ζελάξηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δε ζα ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λένπ ζελαξίνπ, 

ελψ ζα κπνξεί γηα ήδε πξνγξακκαηηζκέλα ζελάξηα λα θάλεη αιιαγέο ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην πεδίν απηφ είλαη 

νη εμήο: 

1. Πξνβνιή: Ο ρξήζηεο εθφζνλ επηιέμεη απφ ηελ ιίζηα θάπνην ζελάξην 

(εηθφλα 82 α), ηφηε εθείλν πξνβάιιεηαη φπσο ζην 2
ν
 βήκα ηεο δεκηνπξγίαο 

ζελαξίνπ (εηθφλα 82 β). ηελ πξνβνιή ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα θάλεη θάπνηα 

αιιαγή. 
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Δηθόλα 82: Πξνβνιή - επεμεξγαζία - δηαγξαθή ζελαξίνπ 

 

2. Δπεμεξγαζία: Ο ρξήζηεο εθφζνλ επηιέμεη ηελ επεμεξγαζία απφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ εηθνλίδην, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο είηε ζηηο 

ζπλζήθεο ησλ αηζζεηήξσλ είηε ζηηο ζπζθεπέο δξάζεο. Πην αλαιπηηθά: 

i. Βπεμεξγαζία αηζζεηήξσλ: Αίπια απφ ηε γξακκή θάζε αηζζεηήξα 

εκθαλίδεηαη ε επηινγή «Ώιιαγή» θαη «Υ» (δηαγξαθή), κέζσ ησλ 

νπνίσλ κπνξεί είηε λα αιιάμεη ηα φξηα ζηνλ αηζζεηήξα θαη ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ επφκελν είηε λα δηαγξάςεη ηε ζπλζήθε εληειψο (εηθφλα 83 

α & γ). ε πεξίπησζε πνπ δηαγξάςεη ηε ζπλζήθε, ηφηε ε ζρέζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κε ηνλ επφκελν αηζζεηήξα κέλεη σο έρεη ζπκπιεξσζεί 

(εηθφλα 83 β). Ώλ ε ζπλζήθε πνπ δηαγξάθεηαη είλαη ε ηειεπηαία, ηφηε 

ζηελ πξνεγνχκελή ηεο δηαγξάθεηαη ε κεηαβιεηή ινγηθήο πξάμεο 

(εηθφλα 83 δ). ε θάζε πεδίν πνπ απαηηείηαη ζπκπιήξσζε ππάξρνπλ 

θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη πεξηερνκέλνπ φπσο αθξηβψο θαη ζην 1
ν
 βήκα 

ηεο δεκηνπξγίαο ζελαξίνπ, ελψ δελ ππάξρεη επηινγή πξνζζήθεο 

αηζζεηήξα (εηθφλα 83 ε). 

 

 
Δηθόλα 83: Βπεμεξγαζία αηζζεηήξσλ 

 

ii. Βπεμεξγαζία ζπζθεπψλ: Ο ρξήζηεο κπνξεί ελεξγνπνηψληαο ή 

απελεξγνπνηψληαο ηνπο κνρινχο ησλ ζπζθεπψλ λα αιιάμεη ηελ 
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θαηάζηαζε ηνπο. Δ δηαδηθαζία είλαη φκνηα ηνπ 2
νπ

  βήκαηνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ζελαξίνπ (εηθφλα 82 δ). 

3. Γηαγξαθή: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη ην ζελάξην πνπ έρεη επηιέμεη γηα 

πξνβνιή επηιέγνληαο ην «Υ» (δηαγξαθή) φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 82 γ). 

Μφλν ην ζελάξην manual δε κπνξεί λα δηαγξαθεί φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αιιαγψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ «Ώπνζήθεπζε». Δ 

ελεκέξσζε είλαη άκεζε (εηθφλα 82 ε). ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη είηε 

«Ώθχξσζε» είηε δελ επηιέμεη θάηη, ηφηε νη αιιαγέο ζην ζελάξην δελ απνζεθεχνληαη. 

 

3.4.10 Λεηηνπξγία δηαγξακκάησλ ρξήζεο 

 

ηνλ ηνκέα «Αηαγξάκκαηα» ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνβνιήο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο δξάζεο θαη ηνπο αηζζεηήξαο (εηθφλα 

84 α). Δ ιεηηνπξγία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα δχν ιφγνπο: 

1. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αηζζεηήξσλ, 

αιιά θαη ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο θαη απφ ζνδεηά ζε ζνδεηά λα βειηηζηνπνηεί 

ηελ παξαγσγή βάζε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Βπίζεο, 

κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγεί ηα ίδηα θπηά, αιιά κε δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ νκάδα ζε νκάδα θαη λα δηαγλψζεη ηελ θαιχηεξε κέζνδν 

αλάπηπμήο ηνπο. 

2. Ο ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα θαιιηεξγήζεη επνρηαθά θπηά ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, ηφηε κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο επψαζήο ηνπο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο 

πξνζνκνηψζεη ζην ζεξκνθήπην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα  έρεη 

θαινθαηξηλά θξνχηα θαη ιαραληθά ην ρεηκψλα θαη αληίζηξνθα ην θαινθαίξη. 

Γηα λα γίλεη εκθάληζε ησλ δηαγξακκάησλ είηε γηα ηνπο αηζζεηήξεο είηε γηα ηηο 

ζπζθεπέο δξάζεο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα «Αηαγξάκκαηα». 

Βθφζνλ, ζπκβαίλεη απηφ ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη είλαη ε εμήο: 

1. Βήκα 1
ν
: Βπηινγή αηζζεηήξα ή αληίζηνηρα ζπζθεπήο, θαζψο θαη πεξηφδνπ. 

Ώλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη θάπνην απφ ηα δχν πεδία, ηφηε κε ηελ επηινγή 

«Βκθάληζε» ζα ηνπ εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 84 β). 

2. Βήκα 2
ν
 : Ο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πνπ έρεη δηαιέμεη πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο. Ώθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή: 

i. Πεξίνδνο Δκεξήζηα: Βκθαλίδεηαη πεδίν φπνπ επηιέγεηαη ν κήλαο. 

Βθφζνλ επηιερζεί ν κήλαο εκθαλίδεηαη πεδίν πνπ επηιέγεηαη 

ζπγθεθξηκέλε κέξα. 

ii. Πεξίνδνο Ββδνκαδηαία: Βκθαλίδεηαη πεδίν φπνπ επηιέγεηαη ν κήλαο. 

Βθφζνλ επηιερζεί ν κήλαο εκθαλίδεηαη πεδίν πνπ επηιέγεηαη 

ζπγθεθξηκέλε εβδνκάδα. 

iii. Πεξίνδνο Μεληαία: Βκθαλίδεηαη πεδίν φπνπ επηιέγεηαη ν κήλαο. 

iv. Πεξίνδνο Βηήζηα: Βκθαλίδεηαη πεδίν φπνπ επηιέγεηαη ν ρξφλνο, βάζε 

ηα θαηαρσξεκέλα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο.  

3. Βήκα 3
ν
: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην πεδίν «Βκθάληζε». ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνην απφ ηα παξαπάλσ πεδία δελ έρεη ζπκπιεξσζεί δελ εμάγεηαη θάπνην 

δηάγξακκα, αιιά εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο (εηθφλα 84 γ, δ). Βπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα 84 ε, δ). 
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Δηθόλα 84: Αηαγξάκκαηα δηαδηθαζία 

 

Βθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνην ζθάικα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ βεκάησλ θαη 

ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνο πξνβνιή, εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα (εηθφλα 85 α). Ο 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ γηα θαιχηεξε πξνβνιή. Δ κνξθή 

ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ αιιάδεη αλάινγα κε ηη δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηελ 

πεξίνδν πνπ αληηζηνηρνχλ. Γη’ απηφ θαη ππάξρνπλ νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

1. Αηαγξάκκαηα αηζζεηήξσλ: Σα δηαγξάκκαηα απηά είλαη γξακκηθά (εηθφλα 85 

β). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ εκθάληζε φισλ ησλ 

αηζζεηήξσλ, ηφηε ην δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεηαη έρεη δηαθνξεηηθνχο 

θάζεηνπο άμνλεο αληίζηνηρα κε ηα δεδνκέλα ηνπο θαζελφο. 

2. Αηαγξάκκαηα ζπζθεπψλ δξάζεο: Δ εκθάληζε ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ 

δηαθέξεη αλάινγα ηελ πεξίνδν. ηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εκεξήζηα εκθάληζε 

ρξήζεο ηνπο, νη ηηκέο είλαη απφιπηεο δειαδή ή ελεξγνπνηεκέλεο ή 

απελεξγνπνηεκέλεο (εηθφλα 85 γ). ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα δηαγξάκκαηα 

είλαη ππφ κνξθή «πίηαο» θαη εκθαλίδνπλ ην θαηαλεκεκέλν πνζνζηφ ρξήζεο 

ηνπο (εηθφλα 85 ε). πσο θαη ζηα δηαγξάκκαηα αηζζεηήξσλ, κε ηελ επηινγή 

φισλ ησλ ζπζθεπψλ γίλεηαη ηαπηφρξνλε εκθάληζε ησλ δηαγξακκάησλ 

(εηθφλα 85 δ). 

 

 
Δηθόλα 85: Αηαγξάκκαηα πξνβνιή 
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Πξνγξακκαηηζηηθά, ε εκθάληζε ησλ δηαγξακκάησλ δελ απαηηεί ηε θφξησζε 

εθ λένπ ηεο ζειίδαο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο AJAX. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

εκθάληζε γίλεηαη άκεζα ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην δηάγξακκα έρεη πξνβιεζεί θαη ζην 

παξειζφλ, δελ μαλαζρεδηάδεηαη, αιιά θνξηψλεηαη απηφκαηα απφ ηε βάζε.  

 

3.4.11 Λεηηνπξγία πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, ζηνλ ηνκέα «Πξνθίι», λα πξνβάιεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Δ απαίηεζε απηή φπσο είρε δηαηππσζεί 

παξαπάλσ (παξάγξαθνο 3.1), ηθαλνπνηείηαη κέζσ ηεο επηινγήο «ηνηρεία Υξήζηε» 

(εηθφλα 85 α). Βθφζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πεδίν απηφ, θνξηψλνληαη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ ζηνηρεία φπσο ην email ηνπ θαη ην πιήζνο ησλ κελπκάησλ πνπ έρεη ζηείιεη ζην 

δηαρεηξηζηή. 

Βθηφο απφ ηελ πξνβνιή ησλ παξαπάλσ πεδίσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ, φπσο ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε. 

Δ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: 

Ώξρηθά ν ρξήζηεο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ παιαηφ ηνπ θσδηθφ. Ο ιφγνο 

χπαξμεο ηνπ ειέγρνπ απηνχ, είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε εθ λένπ, θαζψο ππάξρεη 

ε πεξίπησζε λα ππάξρεη απνζεθεπκέλνο ν θσδηθφο ζην browser θαη λα κπαίλεη ζηνλ 

ηζηνρψξν φπνηνο ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. Γηα απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη μαλά ηαπηνπνίεζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ρξήζηεο είλαη 

ελήκεξνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ αθνινπζνχλ. Ώλ ν θσδηθφο είλαη ζσζηφο, ηφηε κπνξνχλ 

λα γίλνπλ αιιαγέο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 85 γ, δηαθνξεηηθά ηα πεδία πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη κέλνπλ αλελεξγά (εηθφλα 85 β). 

Οη αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη ηξνπνπνίεζε θσδηθνχ θαη email. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ν ρξήζηεο εηζάγεη ην λέν θσδηθφ θαη παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ θσδηθνχ (εηθφλα 85 ε). Βλ ζπλερεία 

πιεθηξνινγεί μαλά ην λέν θσδηθφ γηα επηβεβαίσζε, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνο γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβεβαησζεί κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο 

αιιαγέο (εηθφλα 85 δ). 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην email ηνπ. Σν 

πεξηερφκελν πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο ειέγρεηαη, ψζηε λα είλαη κφλν 

ππφ κνξθή email (εηθφλα 85 δ). Μφλν ηφηε κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο. 

Βπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηνλ θσδηθφ θαη ην email ηνπ 

ηαπηφρξνλα. Πάιη νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθζεθαλ παξαπάλσ ηζρχνπλ, ψζηε λα 

απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο. 

Γηα λα ελεκεξσζεί ε βάζε γηα ηηο αιιαγέο ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πεδίν 

«Ώιιαγή». Σφηε απνζεθεχνληαη νη αιιαγέο ζηε βάζε θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν 

κήλπκα, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη αιιαρζεί ην email ηνπ ρξήζηε ε αιιαγή είλαη 

άκεζε ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη (εηθφλα 85 ζη). Ώλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Άθπξν» 

ή δελ επηιέμεη ηίπνηα, ηφηε δελ απνζεθεχνληαη νη αιιαγέο ζηε βάζε. 
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Δηθόλα 86: Πξνβνιή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 

3.4.12 Λεηηνπξγία απηόκαηεο επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο κε ρξήζηε 

 

ηηο απαηηήζεηο ρξήζηε, πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ (παξάγξαθνο 3.1), 

αλαθέξεηαη ε απαίηεζε γηα αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ θάηνρν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ δίρσο ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ ζηνλ ηζηφρσξν. Δ δπλαηφηεηα απηή 

δίλεηαη, ρσξίο λα είλαη απηφκαηα επηιεγκέλε, αιιά ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη πσο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ πεδίνπ «Ρπζκίζεηο πζθεπήο» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ηνκέα «Πξνθίι», φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 87. Μέζσ ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ 

πινπνηείηαη ε ιεηηνπξγία απηφκαηεο επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο κε ην ρξήζηε. 

 

 
Δηθόλα 87: Ρπζκίζεηο ζπζθεπήο 

 

Σν ζχζηεκα έρεη θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο γηα επηθνηλσλία κε ην 

ρξήζηε. Κάζε θνξά πνπ εηζέξρεηαη ζην πεδίν απηφ εκθαλίδνληαη νη πξνεπηιεγκέλεο 

ξπζκίζεηο πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κελπκάησλ πνπ 
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ζηέιλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Μελύκαηα ζθαικάησλ: Σα κελχκαηα απηά ηα ιακβάλεη ν ρξήζηεο αλ 

ππάξρεη: 

i. Ξαθληθή αηκνζθαηξηθή αιιαγή: ε πεξίπησζε πνπ δηαδνρηθέο 

κεηξήζεηο αηζζεηήξα παξνπζηάζνπλ κεγάιε δηαθνξά, ηφηε είηε 

ππάξρεη πξφβιεκα ζην θχθισκα είηε ππάξρεη πξφβιεκα ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ii. Ώηζζεηήξαο εθηφο ιεηηνπξγίαο: ε πεξίπησζε πνπ ζηε βάζε 

θαηαρσξεζεί ηηκή ζθάικαηνο αηζζεηήξα (αλαιπηηθά: παξάγξαθνο 

3.5.2). 

iii. Ώπψιεηα ζχλδεζεο: ε πεξίπησζε πνπ νη δηαδνρηθέο κεηξήζεηο έρνπλ 

δηαθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπο αλψηεξε ηνπ ελφο ιεπηνχ. 

2. Μελύκαηα αλαθνξάο: Σα κελχκαηα αλαθνξάο πεξηέρνπλ ηα δηαγξάκκαηα 

είηε ησλ αηζζεηήξσλ είηε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηα 

ιακβάλεη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία θαη εηήζηα βάζε. Φπζηθά 

ππάξρεη θαη ε επηινγή λα κελ ηα ιακβάλεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ εηθφλα 87, ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη λα ιακβάλεη email 

φηαλ θάπνηνο αηζζεηήξαο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ή φηαλ ραζεί ε ζχλδεζε. Βπίζεο, 

έρεη επηιέμεη λα ιακβάλεη εκεξήζηεο αλαθνξέο αηζζεηήξσλ θαη εβδνκαδηαίεο 

αλαθνξέο γηα ηηο ζπζθεπέο δξάζεο. Οη αιιαγέο γίλνληαη κε απιή επηινγή ησλ πεδίσλ 

θαη εθφζνλ ζην ηέινο επηιερζεί ε «Ώπνζήθεπζε». Ώλ ν ρξήζηεο επηιέμεη είηε 

«Άθπξν» είηε δελ επηιέμεη θάηη, δελ απνζεθεχνληαη νη αιιαγέο. 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλ ζέιεη λα έρεη αιιειεπίδξαζε κε ηε ζπζθεπή θαη ζε 

πνηεο πεξηπηψζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα επηζθέπηεηαη 

ζπλερψο ηνλ ηζηνρψξν δηφηη ιακβάλεη ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κέζσ 

ησλ email, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δε ζέιεη λα ιακβάλεη κελχκαηα δελ επηβαξχλεηαη 

κε εηδνπνηήζεηο πνπ δελ ηηο ζέιεη. ηελ εηθφλα 88 α), απεηθνλίδεηαη έλα email 

αλαθνξάο ρξήζεο αηζζεηήξσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ ζηελ εηθφλα 88 β) 

απεηθνλίδεηαη έλα κήλπκα ζθάικαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηχπνπ απψιεηαο 

ζχλδεζεο. 

 

 
Δηθόλα 88: Email ζπζηήκαηνο 
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3.4.13 Λεηηνπξγία επηθνηλσλίαο κε ην δηαρεηξηζηή 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ην δηαρεηξηζηή. Δ ιεηηνπξγία 

απηή έρεη αλαπηπρζεί σο πξνο ηε πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή (παξάγξαθνο 3.3.6). Μέζσ 

ηνπ πεδίνπ «Βπηθνηλσλία» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνκέα «Πξνθίι» (εηθφλα 89 α), ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζην δηαρεηξηζηή κε ηπρφλ απνξίεο ή αλαθνξέο 

ζθαικάησλ. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζέκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο. Ώλ δε ζπκπιεξψζεη θάπνην απφ ηα δχν, ηφηε δε κπνξεί λα ζηαιεί ην 

κήλπκα (εηθφλα 89 β). Βπίζεο, ππάξρνπλ έιεγρνη σο πξνο ην πεξηερφκελν, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη πεξίπησζε θαθφβνπιεο επίζεζεο. Οη έιεγρνη γίλνληαη ηφζν ζε επίπεδν 

javascript φζν θαη ζε php, πξηλ θαηαγξαθεί ην κήλπκα ζηε βάζε. Ώλ θάπνην πεδίν δελ 

είλαη έγθπξν, ηφηε δε κπνξεί λα ζηαιεί ην κήλπκα (εηθφλα 89 δ). Βθφζνλ φκσο θαη ηα 

δχν πεδία είλαη έγθπξα θαη ζπκπιεξσκέλα ν ρξήζηεο επηιέγνληαο «Ώπνζηνιή», 

ζηέιλεη ην κήλπκα (εηθφλα 89 γ). Ώλ επηιέμεη «Άθπξν» ή δελ επηιέμεη ηίπνηα, ην 

κήλπκα δε ζηέιλεηαη. 

 

 
Δηθόλα 89: Βπηθνηλσλία κε ην δηαρεηξηζηή 

  

3.4.14 Λεηηνπξγία πξνβνιήο ζθαικάησλ 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη γηα ηπρφλ ζθάικαηα ηεο ζπζθεπήο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν γλσξίδεη γηα ην πφηε θαη ηη ζθάικα ζπλέβε κε απφξξνηα ηελ 

θαιχηεξε εμαγσγή ζθαικάησλ γηα ηε ρξεζηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη γηα ηπρφλ 

πξνηεηλφκελεο πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο βειηηψζεηο. Δ ιεηηνπξγία απηή είλαη φκνηα κε 

εθείλε γηα ην δηαρεηξηζηή πνπ έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ (παξάγξαθνο 3.3.5). Δ κφλε 

δηαθνξά είλαη ζην γεγνλφο φηη εδψ πξνβάιινληαη κφλν ην ζθάικαηα ηνπ ρξήζηε πνπ 

έρεη πξφζβαζε ζηνλ ηζηφρσξν θαη φρη φπσο είλαη θπζηθφ φισλ ησλ ρξεζηψλ. Βθηφο 

απηνχ νη ππφινηπεο δπλαηφηεηεο είλαη ίδηεο. 
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Δηθόλα 90: Πξνβνιή ζθαικάησλ ρξήζηε 

 

 

3.5 Πξνγξακκαηηζκόο αηζζεηήξσλ, ζπζθεπώλ δξάζεο θαη Arduino 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπζθεπή 

αληηιακβάλεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη δξα ζε απηέο. Βπίζεο, ζα 

πεξηγξαθζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζπλνιηθά κε ηνλ ηζηνρψξν. Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θψδηθα πνπ ζα 

παξαηεζεί ζα γίλεη αξρηθά αλαθνξά ζε ζπλαξηήζεηο θαη εξγαιεία πνπ παξείρε ην 

Arduino IDE θαη ζπλνιηθά ε αξρηηεθηνληθή Arduino. 

 

3.5.1 Βαζηθέο ζπλαξηήζεηο, βηβιηνζήθεο θαη εξγαιεία 

 

Δ αξρηηεθηνληθή Ώrduino βαζίδεηαη ζε θψδηθα C. Βπνκέλσο ππάξρνπλ πνιιέο 

βηβιηνζήθεο, ζπλαξηήζεηο θαη εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

θψδηθα. Βθηφο απηψλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηεί ε 

αξρηηεθηνληθή Arduino, πξνζθέξνληαη απφ ην ζχζηεκα ηεο θαη πξφζζεηα ζηνηρεία. 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε φηη αμηνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζηηθά θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θψδηθα ηνπ ζπζηήκαηνο “Smart Greenhouse” φζνλ αθνξά ην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αηζζεηήξσλ, ζπζθεπψλ δξάζεο θαη Arduino: 

setup(): Δ ζπλάξηεζε setup() θαιείηαη φηαλ μεθηλά ην πξφγξακκα. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνεηνηκάζεη ηηο κεηαβιεηέο, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδένληαη ηα pin θιπ. Βθηειείηαη κφλν κία θνξά, κεηά απφ θάζε ελεξγνπνίεζε ή 

επαλεθθίλεζε ηνπ Arduino.  

loop(): Δ ζπλάξηεζε loop() είλαη έλαο δηαδνρηθφο βξφρνο, πνπ επηηξέπεη ζην 

πξφγξακκα λα επαλαιακβάλεηαη. 

#include <Ethernet.h>: Πξφθεηηαη γηα βηβιηνζήθε πνπ  επηηξέπεη ζε κηα 

πιαθέηα Arduino λα ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν. Μπνξεί λα ρξεζηκεχζεη είηε σο 

δηαθνκηζηήο πνπ δέρεηαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο είηε σο πειάηεο. Δ βηβιηνζήθε 

ππνζηεξίδεη έσο θαη ηέζζεξηο ηαπηφρξνλεο ζπλδέζεηο (εηζεξρφκελεο, εμεξρφκελεο ή 

ζπλδπαζκφο). Παξαθάησ γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δνκψλ θαη εληνιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 
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1) Ethernet.begin(): Ώξρηθνπνηεί ηε βηβιηνζήθε ethernet θαη ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ δηθηχνπ. Με  ηελ έθδνζε 1.0, ε βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη 

DHCP. Υξεζηκνπνηψληαο Ethernet.begin(mac) κε ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ 

δηθηχνπ, ην Ethernet shield απνθηά απηφκαηα κηα δηεχζπλζε IP. Ώπηφ φκσο 

απμάλεη ην κέγεζνο πξνγξάκκαηνο ζεκαληηθά.  

 χληαμε:  

 Ethernet.begin (mac); 

 Ethernet.begin (mac, ip); 

 Ethernet.begin (mac, ip, dns); 

 Ethernet.begin (mac, ip, dns, gateway); 

 Ethernet.begin (mac, ip, dns, gateway, subnet); 

 Παξάκεηξνη: 

 mac: ε MAC (Media Access Control) δηεχζπλζε ηεο 

ζπζθεπήο (πίλαθαο 6 bytes) απνηειεί ηελ Ethernet δηεχζπλζε 

πιηθνχ ηνπ shield. Σα λεψηεξα Arduino Shields Ethernet 

πεξηιακβάλνπλ έλα απηνθφιιεην κε ηε δηεχζπλζε MAC ηεο 

ζπζθεπήο. 

 ip: ε δηεχζπλζε IP ηεο ζπζθεπήο (πίλαθαο 4 bytes). 

 DNS: Δ δηεχζπλζε γηα έλα δηαθνκηζηή DNS. 

 gateway: ε δηεχζπλζε IP ηεο πχιεο ηνπ δηθηχνπ 

(πίλαθαο 4 bytes).  

 subnet: ε κάζθα ππνδηθηχνπ ηνπ δηθηχνπ (πίλαθαο 4 

bytes).  

 

2) Ethernet.localIP(): Ώπνθηά ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ Ethernet 

Shield. Βίλαη ρξήζηκν φηαλ ε δηεχζπλζε απνδίδεηαη απηφκαηα κέζσ ηνπ 

DHCP. 

 χληαμε: Ethernet.localIP(); 

 

3) IPAddress (): Οξίδεη κηα δηεχζπλζε IP. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δειψζεη ηφζν ηηο ηνπηθέο φζν θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο 

δηεπζχλζεηο. 

 χληαμε: IPAddress (address); 

 Παξάκεηξνη: 

 address: κηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηεχζπλζε (4 bytes, πρ 192, 168, 1, 1). 

 

4) Server(): Αεκηνπξγεί έλα δηαθνκηζηή πνπ αθνχεη γηα 

εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζηε  ζπγθεθξηκέλε ζχξα. 

 χληαμε: Server(port); 

 Παξάκεηξνη:  

 port: Δ ζχξα ζηελ νπνία αθνχεη (int). 

 

5) begin(): Ξεθηλά ε δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή 

γηα εχξεζε λέσλ ζπλδέζεσλ. 

 χληαμε: server.begin(); 

 

6) available(): Παίξλεη δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα 

αλάγλσζε απφ έλαλ πειάηε πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθνκηζηή. Δ ζχλδεζε 

παξακέλεη φηαλ ηα επηζηξεθφκελα δεδνκέλα απφ ηνλ πειάηε ηειεηψζνπλ. 

 χληαμε: server.available(); 
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7) write(): Γξάθεη δεδνκέλα γηα φινπο ηνπο πειάηεο πνπ 

ζπλδένληαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή. 

 χληαμε: server.write(data); 

 Παξάκεηξνη: 

 data: ε ηηκή πνπ γξάθεη (byte ή char). 

 

8) print() θαη println(): Βθηππψλεη δεδνκέλα ζε φινπο ηνπο 

πειάηεο πνπ ζπλδένληαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή. Δ println() πξνζζέηεη θαη κηα 

αιιαγή γξακκήο. 

 χληαμε:  

 server.print(data); 

 server.print (data, BASE); 

 Παξάκεηξνη: 

 data: ηα δεδνκέλα πξνο εθηχπσζε (char, byte, int, long, 

ή string). 

 BASE (πξναηξεηηθφ): ε βάζε ζηελ νπνία ζα 

εθηππσζνχλ νη αξηζκνί: BIN γηα δπαδηθφ (βάζε 2), DEC γηα 

δεθαδηθφ (βάζε 10), OCT γηα νθηαδηθφ (βάζε 8), HEX γηα 

δεθαεμαδηθφ (βάζε 16). 

 

9) Client(): Αεκηνπξγεί έλαλ πειάηε ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλδεζεί 

ζην Internet κέζσ κηαο θαζνξηζκέλεο δηεχζπλζεο IP θαη ζχξαο. 

 χληαμε: Client(ip, port); 

 Παξάκεηξνη: 

 ip: ε δηεχζπλζε IP κε ηελ νπνία ζα ζπλδεζεί ν πειάηεο 

(πίλαθαο 4 bytes). 

 port: ε ζχξα κε ηελ νπνία ζα ζπλδεζεί ν πειάηεο (int). 

 

10) connected(): Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο απηήο είλαη ε 

ζχλδεζε ή κε ηνπ πειάηε.  

 χληαμε: client.connected(); 

 

11) connect(): πλδέεηαη κε ηε δηεχζπλζε IP θαη ηε ζχξα πνπ 

θαζνξίζηεθε θαηά ηε δεκηνπξγία. Δ ηηκή επηζηξνθήο δείρλεη ηελ επηηπρία ή 

ηελ απνηπρία. 

 χληαμε: client.connect(); 

 

12) write(): Γξάθεη δεδνκέλα ζην δηαθνκηζηή ζηνλ νπνίν ν 

πειάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο. 

 χληαμε: client.write(data); 

 Παξάκεηξνη: 

 data: ε ηηκή πνπ πξφθεηηαη λα γξαθηεί. 

  

13) available(): Βπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ bytes πνπ δηαηίζεληαη 

γηα αλάγλσζε (δειαδή, ε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη γξαθηεί γηα ηνλ 

πειάηε απφ ην δηαθνκηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο). 

 χληαμε: client.available(); 

 

14) read(): Αηαβάδεη ηα επφκελα bytes πνπ ιακβάλνληαη απφ ην 

δηαθνκηζηή ζηνλ  νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο ν πειάηεο. 
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 χληαμε: client.read(); 

 

15) flush(): Ώπνξξίπηεη ηα bytes πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηνλ πειάηε, 

αιιά δελ έρεη αθφκε δηαβαζηεί. 

 χληαμε: client.flush(); 

 

16) stop(): Ώπνζπλδέεηαη απφ ην δηαθνκηζηή. 

 χληαμε: client.stop(); 

#include <SPI.h>: Ώπηή ε βηβιηνζήθε επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο 

SPI ζπζθεπέο, κε ην Arduino σο θχξηα ζπζθεπή. εηξηαθή πεξηθεξηθή δηεπαθή (SPI) 

είλαη έλα ζχγρξνλν ζεηξηαθφ πξσηφθνιιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

κηθξνειεγθηέο γηα ηελ επηθνηλσλία κε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζε 

κηθξέο απνζηάζεηο. Μπνξεί επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ δχν κηθξνεπεμεξγαζηψλ. 

 

 

3.5.2 Πξνγξακκαηηζκόο αηζζεηήξσλ 

 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αηζζεηήξεο 

κεηαηξέπνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο ζε δεδνκέλα θαηαλνεηά γηα ην ρξήζηε, αιιά θαη γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε εμάξηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

απαηηνχζε θαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε σο πξνο ην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλάινγα 

πάληα κε ην ηη κεγέζε κεηξνχζε (πρ πγξαζία, ζεξκνθξαζία θηι), αιιά θαη βάζε 

ζπλδεζκνινγίαο ( ε ζπλδεζκνινγία θάζε αηζζεηήξα πεξηγξάθζεθε ζην θεθάιαην 2). 

Παξαθάησ αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε: 

1) Αηζζεηήξαο θσηόο: 

 

 
Δηθόλα 91: Κψδηθαο αηζζεηήξαο θσηφο 

 

ii. Γξακκή 1: Οξίδεηαη φηη ν αηζζεηήξαο θσηφο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαινγηθή είζνδν ηνπ arduino, 2. 

iii. Γξακκή 2: Οξίδεηαη ε κεηαβιεηή αθεξαίνπ IL, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

iv. Γξακκή 4:  Οξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο φηη ε αλαινγηθή 

ζέζε 2 είλαη κεηαβιεηή εηζφδνπ. 

v. Γξακκή 9: Με ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο analogRead, ιακβάλνληαη νη 

κεηξήζεηο ηεο αλαινγηθήο εηζφδνπ 2. 

vi. Γξακκή 10: Δ κεηαβιεηή IL ιακβάλεη ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ 

θσηφο. 
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2)  Αηζζεηήξαο πγξαζίαο: 

 

 
Δηθόλα 92: Κψδηθαο αηζζεηήξα πγξαζίαο 

 

ii. Γξακκή 1: Οξίδεηαη φηη ν αηζζεηήξαο πγξαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαινγηθή είζνδν ηνπ arduino, 3. 

iii. Γξακκή 2: Οξίδεηαη ε κεηαβιεηή δεθαδηθνχ αξηζκνχ Δ, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πγξαζία ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

iv. Γξακκή 7:  Οξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο φηη ε αλαινγηθή 

ζέζε 3 είλαη κεηαβιεηή εηζφδνπ. 

v. Γξακκή 12: Με ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο analogRead, ιακβάλνληαη νη 

κεηξήζεηο ηεο αλαινγηθήο εηζφδνπ 3. 

vi. Γξακκή 14-21: Ώξρηθά γίλεηαη έλαο έιεγρνο γηα χπαξμε κεδεληθήο 

ηηκήο. Δ πεξίπησζε απηή αληηπξνζσπεχεη ην γεγνλφο κε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα, θαζψο πάληα ππάξρεη ζην ρψξν ζρεηηθή 

πγξαζία έζησ θαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Ώλ δελ είλαη κεδεληθή ε 

ηηκή, ηφηε πνιιαπιαζηάδεηαη ε ηηκή απηή επί ηελ ηάζε εηζφδνπ (4,82 

κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε πνιπκέηξνπ) θαη αθνινπζνχλ πξάμεηο 

δηαίξεζεο θαη αθαίξεζεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

κέηξεζεο ζε πνζνζηφ πγξαζίαο. 

 

3) Αηζζεηήξαο Θεξκνθξαζίαο: 

 

 
Δηθόλα 93: Κψδηθαο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 

  



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  86 

 

i. Γξακκή 1: Οξίδεηαη φηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαινγηθή είζνδν ηνπ arduino, 4. 

ii. Γξακκή 2: Οξίδεηαη ε κεηαβιεηή δεθαδηθνχ αξηζκνχ Σ, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζεξκνθξαζία ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

iii. Γξακκή 6:  Οξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο φηη ε αλαινγηθή 

ζέζε 4 είλαη κεηαβιεηή εηζφδνπ. 

iv. Γξακκή 12-21: Ώξρηθά γίλεηαη έλαο έιεγρνο γηα χπαξμε κεδεληθήο 

ηηκήο. Δ πεξίπησζε απηή αληηπξνζσπεχεη ην γεγνλφο κε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα, θαζψο πάληα ππάξρεη ζην ρψξν ζρεηηθή 

ζεξκνθξαζία έζησ θαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Ώλ δελ είλαη κεδεληθή 

ε ηηκή, ηφηε πνιιαπιαζηάδεηαη ε ηηκή απηή επί ηελ ηάζε εηζφδνπ θαη 

αθνινπζνχλ πξάμεηο δηαίξεζεο θαη αθαίξεζεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη 

γηα ηε κεηαηξνπή ηεο κέηξεζεο ζε πνζνζηφ ζεξκνθξαζίαο. Δ 

θαηάιεμε ζηα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα έγηλε θαηφπηλ πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ κε αλαινγηθφ, αιιά θαη ςεθηαθφ ζεξκφκεηξν. 

 

4) Αηζζεηήξαο πγξαζίαο εδάθνπο: 

 

 
Δηθόλα 94: Κψδηθαο αηζζεηήξα εδάθνπο 

 

i. Γξακκή 1: Οξίδεηαη φηη ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαινγηθή είζνδν ηνπ arduino, 5. 

ii. Γξακκή 2: Οξίδεηαη ε κεηαβιεηή δεθαδηθνχ αξηζκνχ Μ, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πγξαζία εδάθνπο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

iii. Γξακκή 5  Οξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο φηη ε αλαινγηθή 

ζέζε 5 είλαη κεηαβιεηή εηζφδνπ. 

iv. Γξακκή 10-23: Ώξρηθά γίλεηαη έλαο έιεγρνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ αηζζεηήξα. Ώλ ε ηηκή πνπ ιεθζεί δελ είλαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ 

νξίδνληαη, ηφηε ν αξηζκφ 3 αληηπξνζσπεχεη ηε δηαπίζησζε 

πξνβιήκαηνο. Αηαθνξεηηθά νη ηηκέο ζα είλαη ή 0 ή 1, μεξφ ή πγξφ 

αληίζηνηρα. Γηα ηελ εμαγσγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα γηα ηελ ζσζηή δηαπίζησζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ πγξνχ ή μεξνχ εδάθνπο, ζην ζεξκνθεπίνπ ηεο καθέηαο. 
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3.5.3 Πξνγξακκαηηζκόο ζπζθεπώλ δξάζεο 

 

Οη ζπζθεπέο δξάζεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην ζχζηεκα “Smart Greenhouse”, 

ζπλδένληαλ κε ηνπο ςεθηαθνχο αθξνδέθηεο ηνπ Arduino φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ. Δ θαηάζηαζε πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ είλαη είηε ελεξγνπνηεκέλνη 

(HIGH) είηε απελεξγνπνηεκέλνη (LOW). Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη (εηθφλα 95) ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ζπζθεπέο δξάζεο: 

 

 
Δηθόλα 95: Κψδηθαο ζπζθεπψλ δξάζε 

i. Γξακκή 1-3: Οξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηε ζέζε 8 είλαη ε ειεθηξνβάλα, ζηε ζέζε 7 ν 

αλεκηζηήξαο θαη ζηε ζέζε 6 ην UV LED.  

ii. Γξακκή 5-7: Οξίδνληαη αθέξαηεο κεηαβιεηέο γηα θάζε ζπζθεπή 

μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ηνπο. Οη κεηαβιεηέο 

απηέο κπνξεί λα είλαη 1 ή  0. 

iii. Γξακκή 9-13:  Οξίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο φηη νη ζέζεηο 

6, 7, 8, απνηεινχλ εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

iv. Γξακκή 15-24: Ώλάινγα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νη κεηαβιεηέο ησλ 

ζπζθεπψλ δξάζεο αληίζηνηρα ελεξγνπνηνχλ ή απελεξγνπνηνχλ ην 

ειεθηξηθφ ζήκα πνπ επζχλεηαη γηα ηε ξνή ή δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ζηα 

N-MOSFET, φπσο πεξηγξάθζεθε ζην θεθάιαην 2, ε ζπλδεζκνινγία. 
Οη κεηαβιεηέο ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο είλαη ππεχζπλεο νπζηαζηηθά γηα ην αλ 

ζα ελεξγνπνηεζνχλ ή φρη νη ζπζθεπέο. Δ ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαζνξίδεηαη 

απφ ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ ηε βάζε θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδεη ην 

arduino, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε επηθνηλσλία απηή αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 

3.5.4 Δπηθνηλσλία arduino θαη ηζηνρώξνπ 

 

Δ ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ε ζπζθεπή 

ηνπ ζπζηήκαηνο “Smart Greenhouse”, κε ηνλ ηζηνρψξν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Οπζηαζηηθά ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο. Σν παξαθάησ ζρήκα 

(εηθφλα 96) πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία απηή: 
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Δηθόλα 96: Βπηθνηλσλία arduino θαη βάζεο 

Ώξρηθά, θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο  ή ηελ επαλεθθίλεζε, πξνζπαζεί ε 

ζπζθεπή arduino λα ζπλδεζεί κε ην δηαδίθηπν. Βθφζνλ ζπλδεζεί κε ην δηαδίθηπν ε 

επηθνηλσλία γίλεηαη ζηνλ server (δηαθνκηζηή) "zafora.icte.uowm.gr" φπνπ 

θηινμελείηαη θαη ν ηζηνρψξνο. ηαλ ζπλδεζεί κε ηνλ server ε αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ην αξρείν «arduino.php». Δ επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

$_POST, κε ηελ απνζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ. Οη κεηαβιεηέο device_id θαη 

device_password, εμεηάδνληαη απφ ην αξρείν «arduino.php», γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην ζχζηεκα, ελψ ε κεηαβιεηή option θαηεπζχλεη ηε ζπζθεπή 

ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ αξρείνπ. Παξαθάησ γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ πεδίσλ 

απηψλ: 

1. Device_id: Γηα θάζε ζπζθεπή πνπ ρνξεγείηαη ζην ρξήζηε,  δεκηνπξγείηαη θαη 

έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε θαηλφκελν ν ραξαθηεξηζηηθφο απηφο αξηζκφο λα 

δνζεί ζε δχν δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ ζπζθεπέο. 

2. Device_password: Γηα θάζε device_id έρεη δεκηνπξγεζεί δπλακηθά θαη έλαο 

θσδηθφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

επηηπγράλεηαη ηαπηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, κε απφξξνηα ηε κε εχθνιε 

πξφζβαζε θαθφβνπισλ ζπζθεπψλ ζην ζχζηεκα. Ο θσδηθφο απηφο 

δεκηνπξγείηαη κε ηε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο hash [29]. 

3. Option: Σν πεδίν απηφ θαηεπζχλεη ην arduino ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ 

θψδηθα ηνπ αξρείνπ arduino.php. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη νη εμήο: 

i. 1: Δ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπζθεπψλ. Ώξρηθά ειέγρεη ηνλ πίλαθα schedule_scenarios 

αλ ππάξρεη ζελάξην. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη παξάγεη ηελ παξαθάησ 

ζπκβνινζεηξά:  

 

Παξάδεηγκα ζπκβνινζεηξάο: 

Θέζε: Υαξαθηήξαο: Πεξηγξαθή: 

0 * 

Ο ραξαθηήξαο απηφο δειψλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκβνινζεηξάο. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ην δηάβαζκα ηεο 

απφ ην arduino. 

1 1 

Έιεγρνο αλεκηζηήξα. Δ ηηκή 1 είλαη γηα ελεξγνπνίεζε, ε 

ηηκή 0 είλαη γηα απελεξγνπνίεζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ ζελαξίνπ. 

2 0 

Έιεγρνο ειεθηξνβάλαο. Δ ηηκή 1 είλαη γηα ελεξγνπνίεζε, ε 

ηηκή 0 είλαη γηα απελεξγνπνίεζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ ζελαξίνπ. 

3 0 Έιεγρνο θσηηζκνχ. Δ ηηκή 1 είλαη γηα ελεξγνπνίεζε, ε 
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ηηκή 0 είλαη γηα απελεξγνπνίεζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ ζελαξίνπ. 

Οη παξαθάησ 8 ραξαθηήξεο δειψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ελφο 

αηζζεηήξα. Κάζε αηζζεηήξαο αλαπαξηζηάηαη ζηε ζπκβνινζεηξά κε 8 ραξαθηήξεο. 

Οπφηε ην κέγεζφο ηεο είλαη κεηαβιεηφ, δειαδή αλ ππάξρεη ζελάξην ζα είλαη 13( έλαο 

αηζζεηήξαο), 21 (δχν αηζζεηήξεο), 29 (3 αηζζεηήξεο), 37 (4 αηζζεηήξεο) θαη 5 

(θαλέλαο αηζζεηήξαο - manual). 

4 (1) 1 

Δ 1
ε
 ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζπλζήθεο αηζζεηήξα δειψλνπλ ην είδνο ηνπ αηζζεηήξα. Δ 

ηηκή 1 είλαη γηα ηε ζεξκνθξαζία, ε ηηκή 2 γηα ηελ πγξαζία, 

ε ηηκή 3 γηα ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη ε ηηκή 4 γηα ηελ 

πγξαζία ηνπ εδάθνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

πξφθεηηαη γηα ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. 

5 (2) 0 
Οη ηξεηο απηέο ζέζεηο ζέηνπλ ην κηθξφηεξν φξην. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 20 C. 
6 (3) 2 

7 (4) 0 

8 (5) 0 
Οη ηξεηο απηέο ζέζεηο ζέηνπλ ην κεγαιχηεξν φξην. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 30 C. 
9 (6) 3 

10 (7) 0 

11 (8) 1 

Δ ηηκή απηήο ηεο ζέζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο 

δειψλεη ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο ησλ αηζζεηήξσλ κεηαμχ 

ηνπο. Αειαδή αλ ζα ηζρχνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ ελφο ή (or) 

ηνπ επφκελνπ είηε θαη (and) ησλ δχν. Δ πξνηεξαηφηεηα 

είλαη ζεηξηαθή, θαζψο απφ αηζζεηήξα ζε αηζζεηήξα 

αιιάδεη ε κεηαβιεηή, αλάινγα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Οη επφκελνη 8 ραξαθηήξεο αθνξνχλ ζπλζήθεο λένπ αηζζεηήξα. 

12 (1) 4 Ώηζζεηήξαο πγξαζίαο εδάθνπο. 

13 (2) 0 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αηζζεηήξα πγξαζίαο εδάθνπο, δελ 

ππάξρεη θάησ ή πάλσ φξην γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πεδίν 

ηηκψλ. Ώπιά ειέγρεη αλ είλαη πγξφ (ηηκή 1) ή αλ είλαη μεξφ 

(ηηκή 2). 

14 (3) 0 

15 (4) 1 

16 (5) 0 

17 (6) 0 

18 (7) 0 

19 (8) 0 

Δ ηηκή 0 ππνδειψλεη ηε κε χπαξμε θαλφλα 

πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο. Οπζηαζηηθά απηφ ζπκβαίλεη 

κφλν ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ηειεπηαίνπ αηζζεηήξα. 

20 @ 
Ο ραξαθηήξαο απηφο δειψλεη ην ηέινο ηεο ζπκβνινζεηξάο. 

Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ην δηάβαζκα ηεο απφ ην arduino. 

Πίλαθαο 19: πκβνινζεηξά ζελαξίνπ 

Ώλ δελ ππάξρεη ζελάξην, ηφηε ε ζπκβνινζεηξά είλαη *000@. ε 

θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε απνθσδηθνπνίεζή ηεο γίλεηαη κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν: 

Μφιηο εληνπηζζεί ην ζχκβνιν έλαξμεο ηεο ζπκβνινζεηξάο, 

θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ πίλαθα ηα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ κέρξη ην 

ζχκβνιν ηέινπο. Ώλ δελ ππάξρεη ζελάξην νη ζπζθεπέο 

απελεξγνπνηνχληαη. Ώληίζεηα αλ ππάξρεη ζελάξην, αξρηθνπνηείηαη κηα 

κεηαβιεηή result ηχπνπ boolean κε ηηκή false. Βμεηάδεη αλ ππάξρνπλ 

ζπλζήθεο αηζζεηήξσλ ή αλ ην ζελάξην είλαη ην manual. Ώλ ππάξρνπλ 

ζπλζήθεο αηζζεηήξσλ, αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπο, ε κεηαβιεηή γίλεηαη 

true ή false θαη ζεηξηαθά (δειαδή απφ αηζζεηήξα ζε αηζζεηήξα) 
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εθηεινχληαη νη ινγηθέο πξάμεηο or/ and. Ώλ γίλεη true, ηφηε 

εθαξκφδνληαη νη επηινγέο γηα ηηο ζπζθεπέο δξάζεο. Αηαθνξεηηθά δελ 

εθαξκφδνληαη θαη παξακέλνπλ απελεξγνπνηεκέλεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο αηζζεηήξα, ηφηε ε κεηαβιεηή result 

γίλεηαη true θαη εθαξκφδνληαη νη επηινγέο γηα ηηο ζπζθεπέο δξάζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη θνκκάηη ηνπ θψδηθα απνθσδηθνπνίεζεο 

ηεο ζπκβνινζεηξάο (εηθφλα 97): 

 

 
Δηθόλα 97: Κψδηθαο απνθσδηθνπνίεζεο 

Γξακκή 233: Έιεγρνο χπαξμεο ζπκβνινζεηξάο. 

Γξακκή 235-238: Πεξίπησζε ζελαξίνπ manual. 

Γξακκή 241: Μεηαβιεηή b. Ώξίζκεζε αηζζεηήξα. 

Γξακκή 242: Βθαξκνγή βξφγρνπ γηα αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ πίλαθα ζε νκάδεο ησλ 8 ραξαθηήξσλ. 

Γξακκή 244: Ώλαγλψξηζε αηζζεηήξα. 

Γξακκή 245-255: Έιεγρνο πεδίνπ ηηκψλ κεηαβιεηήο 

αηζζεηήξα. 

Γξακκή 256 - 273: Ώλ ην b είλαη 1, ηφηε ζεκαίλεη φηη είλαη ν 

πξψηνο αηζζεηήξαο πνπ ειέγρεηαη θαη εθαξκφδεηαη ην result ηνπ, ζην 

ηειηθφ result. Ώλ φρη, ηφηε γίλεηαη ε ινγηθή πξάμε κεηαμχ ησλ δχν 

result θαη εμάγεηαη ην ηειηθφ θαη ελ ζπλερεία απμάλεηαη ην b. 

Γξακκή 363-374: Ώλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ result 

εθαξκφδεηαη ή φρη ε ινγηθή ηνπ ζελαξίνπ φζνλ αθνξά ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο. 

Ο ηξφπνο απηφο επηθνηλσλίαο ηνπ arduino κε ηε βάζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ψζηε λα κελ είλαη νξαηά κε γπκλφ κάηη ηα δεδνκέλα 

ησλ ζελαξίσλ, αιιά θαη λα είλαη κεηαβιεηφ ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ 

κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ. 

ii. 2: Δ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
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ζπζθεπψλ δξάζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Παξαθάησ (εηθφλα 98) 

απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζηέιλεη ην arduino ηα δεδνκέλα: 

 
Δηθόλα 98: Αεδνκέλα απνζηνιήο arduino 

 Δ κέζνδνο απνζηνιήο είλαη ε POST, γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη 

αλαθνξά ζην θεθάιαην 1. ηηο γξακκέο 434-446 ηεο εηθφλαο 98, 

απνηππψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία 

κε ην αξρείν κέζσ ηεο κεζφδνπ POST. Γηα θάζε κεηαβιεηή πξηλ 

θαηαρσξεζεί ζηε βάζε γίλεηαη έιεγρνο αλ είλαη δεθηή αλάινγα ην 

είδνο ηεο θαη ην πξνεπηιεγκέλν ηχπν δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα έρεη. Ώλ 

θάπνηνο αηζζεηήξαο βγεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, βάζε ησλ ηηκψλ 

ζθάικαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα 

troubleshoots ε αληίζηνηρε ηηκή ζθάικαηνο. Ώλάινγα κε ηηο επηινγέο 

ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα απνζηαινχλ θαη ηα αληίζηνηρα email 

(ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κελχκαηα). Βπίζεο, εθφζνλ νη ηηκέο 

θαηαρσξεζνχλ ζηε βάζε γίλεηαη έιεγρνο κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε 

γηα ηπρφλ ζθάικαηα ή θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο επηθνηλσλίαο. 

Δ πεξηνρή απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ κέζσλ φξσλ ψξαο, κέξαο, κήλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαγξακκάησλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηεο βάζεο, αιιά θαη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα 

ζρεδίαζεο ησλ δηαγξακκάησλ. 

iii. 3: Δ ηηκή απηή θαιείηαη απφ ην arduino ζε πεξίπησζε εθθίλεζεο ή 

επαλεθθίλεζεο ηεο ζπζθεπήο. Δ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 

απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ ξνινγηνχ ηεο ζπζθεπήο 

κε ηνλ server. Βπίζεο, εθηειείηαη θάζε 15 ιεπηά γηα θαιχηεξν 

ζπγρξνληζκφ θαη ειαρηζηνπνίεζε ρξνληθψλ απνθιίζεσλ, ιφγσ ηεο 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ησλ ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ 
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δελ επηηεπρζεί ζπγρξνληζκφο ζε θάπνηα απφ ηηο θιήζεηο ε ζπζθεπή 

πξαγκαηνπνηεί επαλεθθίλεζε. 

Οη ηξεηο απηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ option πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ arduino κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε  

κε ηνλ ηζηνρψξν. Ο ηξφπνο πνπ δνπιεχεη ν θψδηθαο ηεο ζπζθεπήο ζην ζχλνιφ ηνπ, 

παξαηίζεηαη παξαθάησ (εηθφλα 99): 

 
Δηθόλα 99: Λεηηνπξγία θψδηθα Arduino 

Ώξρηθά ην arduino ζπιιέγεη ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηήξσλ. ηε ζπλέρεηα 

επηθνηλσλεί κε ηε βάζε φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζελαξίνπ. Έπεηηα, 

εθαξκφδεη αλ ππάξρεη ηε ινγηθή ηνπ ζελαξίνπ βάζε ησλ ηηκψλ ησλ αηζζεηήξσλ θαη 

ελεξγνπνηνχληαη ή απελεξγνπνηνχληαη αλάινγα νη ζπζθεπέο. Ώλ δελ ππάξρεη ζελάξην 

νη ζπζθεπέο παξακέλνπλ απελεξγνπνηεκέλεο. ην ηέινο, απνζηέιινληαη νη ηηκέο ησλ 

αηζζεηήξσλ, θαζψο θαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο, ψζηε λα εκθαληζηνχλ 

κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ζην ρξήζηε. Δ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θάζε 60 

δεπηεξφιεπηα (1 ιεπηφ), κε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
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Κεφάλαιο 4 

 

 

 

Μειινληηθέο επεθηάζεηο ζπζηήκαηνο 
 

 ζχζηεκα “Smart Greenhouse” απνηειεί έλα ελζσκαησκέλν 

ζχζηεκα. ηεξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ζηελ ελζσκάησζε 

αηζζεηήξσλ ζην ζεξκνθήπην θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ 

ηζηνρψξν, ψζηε ν ρξήζηεο πνπ έρεη πξφζβαζε, κέζσ δηαδηθηχνπ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο αιιά θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην ρψξν. Δ έλλνηα ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, είλαη ζρεηηθά πξφζθαηα γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, αιιά 

ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα. 

πσο θάζε ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε αηζζεηήξεο, κηθξνειεγθηέο, αιιά θαη 

ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο, απαηηνχλ ζπλερή βειηίσζε. Εδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή, ηφηε ε ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πην απαηηεηηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη ζηνπο πην απαηηεηηθνχο 

ρξήζηεο. Σν ζχζηεκα “Smart Greenhouse”, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, βξίζθεηαη ήδε εξεπλεηηθά ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο. 

Οη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν αλαθνξάο 

ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, αζρνινχληαη κε: 

1. Θέκαηα ηξνθνδνζίαο 

2. Θέκαηα επηθνηλσλίαο 

3. Θέκαηα ρξήζεο αηζζεηήξσλ 

4. Θέκαηα γεληθήο ρξήζεο 

 

 

Σν 
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4.1 Μειινληηθέο επεθηάζεηο ζε ζέκαηα ηξνθνδνζίαο 

 

Δ ζπζθεπή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζπλνιηθά, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, θαηαλαιψλεη 0,072 kWh ηελ εκέξα. Δ θαηαλάισζε απηή αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηνπο κηθξνειεγθηέο θαη ηνπο αηζζεηήξεο, φρη ηηο ζπζθεπέο δξάζεο 

θαζψο απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε δηαθέξνπλ νη ζπζθεπέο απηέο ελψ ζπλήζσο ηα θνξηία 

ηνπο είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ παξαπάλσ κεγέζνπο. 

Δ αξρηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ηνπ 

αληίζηνηρνπ θνξέα παξνρήο, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο. πσο είλαη φκσο θπζηνινγηθφ, 

ε ρξήζε ηνπ είλαη κελ αμηφπηζηε αιιά δελ θαιχπηεη ην ρξήζηε απφιπηα. Παξαθάησ, 

αλαιχνληαη ηδέεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζν αθνξά ηελ ηξνθνδνζία 

ηνπ. 

 

4.1.1 Υξήζε κπαηαξίαο 

 

Δ ρξήζε κπαηαξίαο, είηε αιθαιηθήο είηε ιηζίνπ, απνηειεί κία βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ιφγνο πνπ ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ηεο ζην ζχζηεκα, πξνέθπςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηαθνπή 

παξνρήο ξεχκαηνο ζην ζχζηεκα κέζσ πξίδαο. Δ δηαθνπή παξνρήο ξεχκαηνο ζην 

ζχζηεκα έρεη ηηο παξαθάησ επηπηψζεηο: 

1. Σν ζχζηεκα δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νχηε λα ειέγμεη ηηο ζπζθεπέο δξάζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπζθεπέο δξάζεο, ηξνθνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθή 

παξνρή, ε νπνία δε ζηακαηήζεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα, ηφηε ε 

θαηάζηαζή ηνπο ζα παξακείλεη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ιήςε εληνιψλ 

απφ ηε βάζε. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζεηα απφ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, φπσο απμεκέλε πγξαζία εδάθνπο ή ππέξκεηξε 

ειηαθή αθηηλνβνιία (βάζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο ηεο καθέηαο). 

2. Ο ρξήζηεο, πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

κε ην πνπ δηαπηζησζεί ε απψιεηα ζχλδεζεο, δε κπνξεί λα γλσξίδεη πνηα είλαη 

ε αηηία, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία ή ζηελ παξνρή 

ξεχκαηνο. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηέηνησλ παζνγελεηψλ ζην 

ζχζηεκα, ε ρξήζε κπαηαξίαο απνηειεί κία ιχζε. Με ηε παξνπζία ηεο, ζα κπνξεί λα 

ππάξρεη ε ιεηηνπξγία ηεο εηδνπνίεζεο γηα δηαθνπή ξεχκαηνο θαη ελεξγνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ απφ ην ρξήζηε. Φπζηθά, κεγάιν ξφιν παίδεη θαη ν ηξφπνο 

πνπ γίλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηε βάζε, αιιά απηφ ζα αλαιπζεί παξαθάησ ζην 

θεθάιαην απηφ. Βπνκέλσο, ν ρξήζηεο ζα ιακβάλεη εηδνπνίεζε (αλ θπζηθά ην 

επηζπκεί) γηα ην αλ έρεη δηαθνπεί ην ξεχκα θαη ζα έρεη ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ζπζθεπήο ζε αλάινγε πεξίπησζε (αδξαλνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ δξάζεο θηι). ηφρνο 

ηεο ρξήζεο ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη ε νιηθή απνθαηάζηαζε ηεο ηξνθνδνζίαο, αιιά ε 

εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γηα ην γεγνλφο ηεο δηαθνπήο, πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο, αλάινγα κε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

 

4.1.2 Υξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο  

 

Δ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο “Smart Greenhouse”, πξνέθπςε κεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαηαλάισζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Δ ρξήζε ινηπφλ ηεο ειηαθήο ή ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, αλάινγα πάληα θαη ηελ ηνπνζεζία ηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο. 

Φπζηθά ππάξρεη ην θφζηνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, αιιά ε απφζβεζε είλαη 
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δεδνκέλε. Βθηφο απηνχ ε ζπζθεπή γίλεηαη απηφλνκε φζν αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο ηεο 

αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία κε ηε βάζε λα κελ απεηιείηαη απφ ζέκαηα 

παξνρήο ξεχκαηνο. 

Δ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απαηηεί κειέηε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα. Αελ είλαη 

δπλαηφλ, λα γίλεη ιφγνο γηα επηινγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πεγήο αλ δελ ππάξρεη 

έλδεημε φηη ζα θαιχςεη απφιπηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ζπζθεπήο. Βπίζεο, 

κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζπλδπαζκφο φζν αθνξά κε ηε ρξήζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν θνξέα παξνρήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλάινγα κε ηα επίπεδα 

ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ε αλαλεψζηκε πεγή, ζα κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζην ζχζηεκα θαη ε ειεθηξνδφηεζε. Βθηφο απηνχ, ζα κπνξεί ν ρξήζηεο 

λα δηαιέγεη πνηα πεγή ζέιεη λα έρεη σο θχξηα θαη πνηα σο εθεδξηθή. 

 

 

4.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο  

 

Δ επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο κε ηε βάζε, ζε απηήλ ηελ έθδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Ethernet, κέζσ ηνπ Ethernet 

Shield. Δ πινπνίεζε απηή, απαηηεί ηελ χπαξμε δηαδηθηχνπ ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην 

ζεξκνθήπην θαη ηελ χπαξμε δξνκνινγεηή (router) γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο. 

κσο ε χπαξμε ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν ή αθφκα θαη ηειεθσληθήο ππνδνκήο δελ 

είλαη πάληα εθηθηή. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθάησ γίλεηαη πξνζέγγηζε ελαιιαθηηθψλ 

κεζφδσλ επηθνηλσλίαο ηεο ζπζθεπήο κε ηε βάζε αλάινγα πάληα θαη κε ηελ ηνπνζεζία 

πνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην. 

 

4.2.1 Υξήζε Wifi  

 

Δ ρξήζε Wifi, απνηειεί κία ιχζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζεξκνθήπην 

βξίζθεηαη εληφο εκβέιεηαο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Δ αξρηηεθηνληθή arduino έρεη 

πξνβιέςεη γηα ην γεγνλφο απηφ θαη ππάξρεη ην αληίζηνηρν shield, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη παξαπάλσ (Πίλαθαο 3, εηθφλα 13). Με ηε ρξήζε ηνπ εμαξηήκαηνο απηνχ, ε 

ζπζθεπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ην δηαδίθηπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

θαιψδην πνπ λα ζπλδέεηαη κε ην δξνκνινγεηή. 

Βπίζεο, ε ζχλδεζε κε ην wifi δίθηπν κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην ethernet shield. 

ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη έλα switch, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην wifi θαη 

έρεη εμφδνπο ζχλδεζε κέζσ ethernet. Σν ethernet shield έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κφλν κε switch ή router. 

 

4.2.2 Υξήζε GPRS 

 

Δ ρξήζε GPRS, κπνξεί λα εμαιείςεη, αξρηθά ηελ αλάγθε χπαξμεο ζχλδεζεο 

δηαδηθηχνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο. Δ arduino αξρηηεθηνληθή έρεη 

πξνβιέςεη γηα ην γεγνλφο απηφ θαη ππάξρεη αληίζηνηρν shield, φπσο απηφ ηεο εηθφλαο 

16 ζηνλ πίλαθα 3. ηελ αγνξά ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια ζπκβαηά κε ην arduino 

αιιά δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Κνηλή αλάγθε φισλ, είλαη ε ρξήζε 

SIM card θαη θεξαίαο GSM.  

Δ επηθνηλσλία κέζσ GPRS κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε κελπκάησλ (sms), κε 

ηε ζχλδεζε ζε TCP/IP δίθηπν, αιιά θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ θιίζεο. Ο ηξίηνο 

ηξφπνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ έρεη θάπνην θφζηνο, ελψ νη δχν πξψηνη έρνπλ 

ρξέσζε αλάινγα κε ηνλ πάξνρν θηλεηήο επηθνηλσλίαο. Βθηφο απηνχ θαηάιιειε 
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πξνζαξκνγή ρξεηάδεηαη θαη ε βάζε ψζηε λα κπνξεί λα δέρεηαη αιιά θαη λα ιακβάλεη 

ηα δεδνκέλα απφ ηε ζπζθεπή. 

  

 

4.3 Μειινληηθέο επεθηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο “Smart Greenhouse”, είλαη φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο. Με ηνπο αηζζεηήξεο κπνξεί 

ν ρξήζηεο λα έρεη κεξηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο 

«κεξηθή», ζηελ πξνεγνπκέλε πξφηαζε, δειψλεη φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

γλσξίδεη απφιπηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην. 

Δ ρξήζε, φκσο, επηπιένλ αηζζεηήξσλ ζα βειηίσλε ην πνζνζηφ αληίιεςεο ηεο 

ζπζθεπήο θαη θαη’ επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ ρξήζε αηζζεηήξσλ φπσο, 

αλίρλεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ρξσκαηηθήο αλίρλεπζεο, κέηξεζεο ηνπ pH 

ηνπ εδάθνπο, κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ θαη ηεο θπιισζηάο ηνπ θπηνχ, 

θαζψο θαη άιισλ αηζζεηήξσλ ζα ζχκβαιε ζηελ πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ αθφκα θαη εθείλσλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο απφ ηνλ άλζξσπν 

(δειαδή ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπζθεπή γηα ηε κέηξεζε ηνπο). Με ηε ρξήζε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ αηζζεηήξσλ αιιά αληίζηνηρα θαη ζπζθεπψλ δξάζεο (ζεξκάζηξεο, ξειέ, 

ειεθηξηθφ άλνηγκα/ θιείζηκν ησλ παξαζχξσλ, αλάκεημε ιηπαζκάησλ), ζα ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα ηεο πιήξεο αληηθαηάζηαζεο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα απηνκαηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο 

κε ζηφρν ηελ εηδνπνίεζε γηα ζεξηζκφ ηεο ζνδεηάο κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο. 

Βπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κέζσ 

θάκεξαο. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ελεξγνπνηεί θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν λα κπνξεί λα βιέπεη ηη ζπκβαίλεη. Βθηφο απηνχ, ζα κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίδεη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη κέξεο λα ιακβάλεη ζηηγκηφηππα απφ ηα 

δηάθνξα θπηά πνπ θαιιηεξγεί ψζηε λα έρεη αθφκα θαιχηεξε αληίιεςε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο, δεκηνπξγψληαο ην αληίζηνηρν αξρείν πνπ ζα ην βνεζνχζε λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ.  

 

 

4.4 Μειινληηθέο επεθηάζεηο γεληθήο ρξήζεο ζπζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα “Smart Greenhouse”, απαηηεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε θάζε 

ρξήζηε, μερσξηζηή αληηκεηψπηζε. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιείηαη απφ ην πινπξαιηζκφ 

αηζζεηήξσλ θαη ζπζθεπψλ δξάζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, αιιά θαη απφ ην 

γεγνλφο ηεο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ηεο θαιιηέξγεηαο αθφκα θαη ησλ ίδησλ θπηψλ 

απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Ώλάινγα κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηηο ζπζθεπέο δξάζεο πνπ 

ζέιεη ν ρξήζηεο γίλεηαη θαη ν αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηζηνρψξνπ. 

Δ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε ρξήζηε πξνγξακκαηηζηηθά είλαη έλα 

πξφβιεκα γηα ην δεκηνπξγφ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπλέρεηα ζα ρξεηάδεηαη λα 

επεκβαίλεη ηφζν ζην ινγηζκηθφ κέξνο φζν θαη ζην πιηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

απηφ κηα ιχζε ζα ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα απνηεινχληαλ απφ 

ηνλ ηζηνρψξν θαη ηε ζπζθεπή. Δ δηαθνξά ηεο κε ηελ ππάξρνπζα κνξθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζα ήηαλ ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο 

ζπζθεπέο δξάζεο πνπ ζα γηλφηαλ απφ ην ρξήζηε. Δ δηαδηθαζία ζα ήηαλ ε εμήο: 

Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη κηα ζπζθεπή ε νπνία δελ ζα έρεη αηζζεηήξεο, αιιά 

ππνδνρέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα αηζζεηήξσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απμεκέλεο 
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αλάγθεο γηα κέηξεζε θαη κειέηε ησλ ζπλζεθψλ ελφο ζεξκνθεπίνπ. Φπζηθά ζα 

ππάξρεη θαη ε αλάινγε ππνζηήξημε ηφζν ζε επίπεδν ζπλδεζκνινγίαο φζν θαη ζε 

επίπεδν εκθάληζεο ζηνλ ηζηνρψξν. Με ην πνπ ζα ζπλδέζεη ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηηο 

ζπζθεπέο, ζα γίλεη απηφκαηε αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα ή κέζσ επηινγήο ιίζηαο 

εμαξηεκάησλ απφ ην ρξήζηε, ψζηε λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζηφρσξν ηα θαηάιιεια 

πεδία κε ηηο κεηξήζεηο. Αειαδή ην ζχζηεκα ζα αθήλεη έλα πνζνζηφ ειεπζεξίαο ζην 

ρξήζηε σο πξνο ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηηο ζπζθεπέο. ιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ αηζζεηεξίσλ θαη ηηο ζπζθεπέο. 

Δ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα εμειηρζεί ζηελ 

αλάπηπμε πιαηθφξκαο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. Οη ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο ζα κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ ηε ιίζηα αηζζεηήξσλ θαη ζπζθεπψλ θαη λα 

κνηξάδνληαη δηαδηθηπαθά ηε γλψζε, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηφζν ζε επίπεδν  πιηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ. 
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Κεφάλαιο 5 

 

 

πκπεξάζκαηα 
 

 δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο παξαπάλσ επηκέξνπο 

παξαγξάθνπο, πινπνίεζε έλα πξφηππν ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνκαθξπζκέλνπ 

ειέγρνπ, ελφο ζεξκνθεπίνπ. ΐάζε ησλ αλαγθψλ ησλ απιψλ ρξεζηψλ αιιά θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ αλαπηχρζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ. 

Ο απιφο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ην πνπ εηζέιζεη ζηνλ ηζηνρψξν λα 

κειεηήζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Βπίζεο κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηηο ζπζθεπέο δξάζεο ή λα έρεη πξνγξακκαηίζεη ηα 

ζελάξηά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηθαζίζηαηαη ε αλζξψπηλε παξνπζία. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δε ζέιεη λα έρεη κφληκε επαθή κε ηνλ ηζηνρψξν, ηφηε 

αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρεη επηιέμεη κπνξεί λα ιακβάλεη email ζθαικάησλ ή 

αλαθνξάο, αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο πνπ έρεη επηιέμεη. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ απνξίεο, 

φζν θαη ε αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ (email, θσδηθφο). 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη  ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη θαη λα 

δηαγξάθεη απινχο ρξήζηεο απφ ην ζχζηεκα. Βθηφο απηνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

επίβιεςεο ησλ ζθαικάησλ φισλ ησλ ζπζθεπψλ αιιά θαη επηκέξνπο 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο. Ώληίζηνηρα, έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ησλ κελπκάησλ 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Φπζηθά, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

απεηθφληζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ηζηνρψξν θαη ηνπο ρξήζηεο. 

Δ δεκηνπξγία ηφζν απιψλ ρξεζηψλ φζν θαη δηαρεηξηζηψλ, έγηλε κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ, κέζσ ηεο βνήζεηαο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζηελ 

Δ 
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πξψηε. Με ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ επίβιεςε ησλ ζθαικάησλ, 

ην ζχζηεκα κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί πξνγξακκαηηζηηθά παξέρνληαο ελ ηέιεη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνλ απιφ ρξήζηε. 

Δ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο "Smart Greenhouse", ινηπφλ, έγηλε κε ζθνπφ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο, φζν είλαη δπλαηφ ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσξγίαο, απφ ην πεξηβάιινλ ελφο ζεξκνθεπίνπ. Ώπψηεξνο ζθνπφο είλαη, ε εμέιημε 

ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

θαιιηεξγεί ηα δηθά ηνπ πξντφληα ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ζην ρψξν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε θηιηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη πνιχ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ιφγσ ηεο ηξνθήο πνπ ιακβάλεη. Εδίσο ζηε ζεκεξηλή 

θνηλσλία φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ έιιεηςε ζρφιεο ιφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο, αιιά θαη έιιεηςε ρξεκάησλ ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ κεηαπηψζεσλ, ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξψλ 

θείκελν, απνηειεί κία ιχζε γηα κηα θαιχηεξε θαη θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ 

δσή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γηαλλφπνπινο Νηθφιανο  100 

 

Βηβιηνγξαθία 
 

[1] HTML, http://el.wikipedia.org/wiki/HTML, Ννέκβξηνο 2012 

[2] CSS, http://el.wikipedia.org/wiki/CSS, Ννέκβξηνο 2012 

[3] W3Schools, http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp, Ννέκβξηνο 2012 

[4] Ώλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, Παλαγηψηε Κεληέξιεο 2009, Ννέκβξηνο 

2012 

[5] W3Schools, http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp, Ννέκβξηνο 2012  

[6] Silberscatz, Korth, Sudarshan, πζηήκαηα ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ έθδνζε 4, 

Βθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο, 2009, Ννέκβξηνο 2012 

[7] Arduino playground, http://www.arduino.cc/, Ννέκβξηνο 2012  

[8] Arduino GPRS info, http://labs.arduino.cc/GPRS/Index, Ννέκβξηνο 2012 

[9] Notepad++, http://notepad-plus-plus.org/, Ννέκβξηνο 2012 

[10] Xampp, http://www.apachefriends.org/en/xampp.html, Ννέκβξηνο 2012 

[11] Arduino IDE, http://www.arduino.cc/en/Main/software, Ννέκβξηνο 2012 

[12] Photoshop, http://www.photoshop.com/, Ννέκβξηνο 2012 

[13] Fritzing, http://fritzing.org/, Ννέκβξηνο 2012 

[14] Wiring, http://www.wiring.org.co/, Ννέκβξηνο 2012 

[15] C, http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language), Ννέκβξηνο 2012 

[16] JAVA, http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language), Ννέκβξηνο 

2012 

[17] Avr gcc, http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:AVR_GCC, 

Ννέκβξηνο 2012 

[18] Arduino Ethernet Shield, http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield, 

Ννέκβξηνο 2012 

[19] LM 335, http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=47, Ννέκβξηνο 

2012 

[20] 808h5V5, http://www.sensolution.co.kr/pdf/808H5V5.pdf, Ννέκβξηνο 2012 

[21] Photocell, http://download.instructables.com/EIU/5ET1/FVS81JJ6/Photocell-

tutorial.pdf, Ννέκβξηνο 2012 

[22] MOSFET, 

http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY482/notes/mosfet.pdf, 

Ννέκβξηνο 2012 

[23] IRF 520, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/supertex/IRF521.pdf, 

Ννέκβξηνο 2012 

[24] IN 4007, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IN4007, Ννέκβξηνο 

2012 

[25] χλδεζε κε N-MOSFET, http://bildr.org/2012/03/rfp30n06le-arduino/, 

Ννέκβξηνο 2012 

[26] EAGLE, http://www.cadsoftusa.com/, Ννέκβξηνο 2012 

[27] Perhydrol,http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol, Ννέκβξηνο 2012 

[28] Τδξνρισξηθφ νμχ, http://el.wikipedia.org/wiki/πδξνρισξηθφ_νμχ/, Ννέκβξηνο 

2012 

[29] Hash, http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function, Ννέκβξηνο 2012 

[30] Crontabs, http://en.wikipedia.org/wiki/Cron, Ννέκβξηνο 2012 

[31]Xbee, http://en.wikipedia.org/wiki/XBee, Αεθέκβξηνο 2012 

http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://el.wikipedia.org/wiki/CSS
http://labs.arduino.cc/GPRS/Index
http://notepad-plus-plus.org/
http://www.arduino.cc/en/Main/software
http://www.photoshop.com/
http://fritzing.org/
http://www.wiring.org.co/
http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:AVR_GCC
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=47
http://www.sensolution.co.kr/pdf/808H5V5.pdf
http://download.instructables.com/EIU/5ET1/FVS81JJ6/Photocell-tutorial.pdf
http://download.instructables.com/EIU/5ET1/FVS81JJ6/Photocell-tutorial.pdf
http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY482/notes/mosfet.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/supertex/IRF521.pdf
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IN4007
http://bildr.org/2012/03/rfp30n06le-arduino/
http://www.cadsoftusa.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/�����������_���/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Cron

