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Πεπίλητη
Ζ εξγαζία απηή είρε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο Μ2Μ [Κεθάιαην 2] ην
νπνίν ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ ρξήζηε ηνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ππεξεζία γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS). Πξσηαξρηθφο
ζθνπφο θαη πεδίν δνθηκψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλνπ
ειέγρνπ ελφο αγξνθηήκαηνο, φπνπ ν ρεηξηζκφο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζα γηλφηαλ
κέζσ

γξαπηψλ

κελπκάησλ.

Ζ

θεληξηθή

κνλάδα

επεμεξγαζίαο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε Q2687
ηεο εηαηξίαο Wavecom πάλσ ζηελ πιαθέηα ηεο ζεηξάο Q26 ηεο ίδηαο εηαηξίαο.
Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηα επηπιένλ ειεθηξνληθά πιηθά γηα ηνλ έιεγρν θαη
ηελ εμνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αξρηθά, αλαπηχρζεθε κηα εθαξκνγή ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C πνπ
δηαρεηξηδφηαλ

έλα

ζχζηεκα

απνκαθξπζκέλνπ

ειέγρνπ

ελφο

εηθνληθνχ

αγξνθηήκαηνο, φπσο ήηαλ θαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο. Όκσο, ζηελ
ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή απηή δηεπξχλζεθε κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο απφ
ηνλ ρξήζηε γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ Μ2Μ κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο
ηνπ. Έηζη, αλαπηχρζεθε κηα επηπιένλ εθαξκνγή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ εθαξκνγή απηή
αλαπηχρζεθε σο δηαδηθηπαθή κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP.
Σν ζχζηεκα, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα Μ2Μ, πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε
ηνπ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ κέζσ δηθηχνπ πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε. Απηφ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζν κε ηελ κνξθή ρξεκάησλ φζν θαη
ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ηα Μ2Μ ζπζηήκαηα είλαη ζπζηήκαηα ρακειήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο ηελ ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη φηαλ
παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαο αγξφηεο δελ ρξεηάδεηαη λα πεγαίλεη θαζεκεξηλά ζην
αγξφθηεκα ηνπ γηα λα πξνβεί ζε εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο (πρ πφηηζκα),
αθνχ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθηειεί εξγαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ
ηνπ ηειέθσλν.
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ςνηομογπαθίερ
3G

3rd Generation

4G

4th Generation

ADC

Analog to Digital Converter

ANSI

American National Standards Institute

API

Application Programming Interface

AT

ATtention

AuC

Authentication Centre

BS

Base Station

BSC

Base Station Controller

BSS

Base Station System

BTS

Base Transceiver Station

CDMA

Code Division Multiple Access

DAC

Digital to Analog Converter

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile communication

GWMS

SMS gateway SMC

HLR

Home Locator Register

HSPA

High Speed Packet Access

IMEI

International Mobile Equipment Identity

M2M

Machine to Machine

MSC

Mobile Switching Center

NNS

Network Switching Subsystem

OS

Operating System

Πολςηεσνείο Κπήηηρ, ΗΜΜΥ, 2010

4

Ανάπηςξη Αςηόμαηυν Σςζηημάηυν Απομακπςζμένος Δλέγσος

PDA

Personal Data Assistant

PHP

PHP Hypertext Preprocessor

RAM

Random Access Memory

RF

Radio Frequency

SDK

Software Development Kit

SIM

Subscriber Identity Module

SMC

Short Message Center

SME

Short Message Entity

SMS

Short Message Service

SMSC

Short Message Service Center

VLR

Visitor Locator Register

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access

WDK

Wavecom Development Kit

WiMax

Worldwide Interoperability for Microwave
Access
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1. Διζαγυγή
1.1 ηόσορ ηηρ Δπγαζίαρ
Μηα απφ ηηο πιένλ αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο είλαη απηή ησλ δηθηχσλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ αζχξκαησλ. Μέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί
ζχλδεζε κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία κε
αξθεηά κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο θάλεη απηή ηελ δηαδηθαζία αθφκα πην επέιηθηε.

Δικόνα 1. Παγκόζμιο διαδίκηςο
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ ησλ δηθηχσλ ζηεξίδεηαη κηα απφ ηηο
αλεξρφκελεο ηερλνινγίεο, απηή ηνπ Μ2Μ πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζην πξψην
θεθάιαην, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ζπλέλσζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
ζπζθεπψλ κέζσ δηθηχσλ δεκηνπξγψληαο «έμππλα» ζπζηήκαηα, ηα νπνία
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κεηψλνληαο αηζζεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα.
Έλα Μ2Μ ζχζηεκα ήηαλ ν ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζία ην νπνίν ζα είρε εθαξκνγή
ζε γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ εμ απνζηάζεσο έιεγρν ηνπο.

1.2 Μ2Μ Δθαπμογέρ
Καζψο ε ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ αλαπηχζζεηαη, ε ηερλνινγία Μ2Μ αθνινπζεί.
ηγά ζηγά ηα πξψηα Μ2Μ ζπζηήκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο,
νη βηνκεραλίεο αξρίδνπλ λα ηελ πξνζεγγίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ζε κηθξή θιίκαθα
ηέηνηα ζπζηήκαηα. Έηζη, ε Μ2Μ ηερλνινγία ζηγά ζηγά θάλεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα.
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ηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα αζχξκαηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ
πφξσλ παξαηεξνχλ ην πξφγξακκα πδξνδφηεζεο γηα ηελ ρξήζε λεξνχ έηζη
ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο λεξνχ ζηελ πεξηνρή. Σν
ζχζηεκα ππνινγίδεη θαη πδξνδνηεί ηηο πεξηνρέο κε βάζε δεδνκέλα πνπ παίξλεη
απφ δειηία θαηξνχ, ηεηειεζκέλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηελ εμάηκηζε, ηελ
απνξξνθεηηθφηεηα απφ ηα θπηά θαη ηελ ππεδάθηα δηαξξνή. [1]
H General Motors πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο OnStar νη νπνίεο είλαη έλα πνιχ
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Μ2Μ εθαξκνγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα
θάλεη δηάγλσζε εμ’ απνζηάζεσο κεραληθψλ βιαβψλ, λα επηθνηλσλήζεη κε
ππεξεζίεο άκεζεο αλάγθεο θαη λα παξέρεη νδηθή βνήζεηα. Ζ ππεξεζία OnStar
παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη
κπνξεί λα δηαγλψζεη ζπγθξνχζεηο κε απνηέιεζκα λα θαιεί ζε άκεζε βνήζεηα
φηαλ ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο αδπλαηεί λα ην θάλεη ν ίδηνο. [2][3][4]

Δικόνα 2. Υπηπεζία Onstar [3]
Μηα απφ ηηο πην θαηλνηφκεο εθαξκνγέο Μ2Μ είλαη ζηελ ηαηξηθή ην PillCam, ε
νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Given Imaging Ltd ζην Ηζξαήι. Ο
αζζελήο θαηαπίλεη κηα θάςνπια, ε νπνία πεξηέρεη κηα πνιχ κηθξψλ
δηαζηάζεσλ θάκεξα. Ζ δηαδηθαζία είλαη νπζηαζηηθά κηα ελδνεληεξηθή
ελδνζθφπεζε. Ζ ζπζθεπή απηή παίξλεη θσηνγξαθίεο θαζψο δηέξρεηαη κέζα
απφ ηνλ νξγαληζκφ. Οη θσηνγξαθίεο κεηαδίδνληαη ζε έλαλ δέθηε πνπ θνξάεη ν
αζζελήο θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε κηα νζφλε απφ φπνπ γίλεηαη ε
δηάγλσζε. [2][5][6]
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Δικόνα 3. PillCam [6]
Αθφκα έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο εηαηξίαο Coca cola, ε νπνία έρεη
πξνζεηαηξηζηεί ηελ Μ2Μ ηερλνινγία. Ζ Coca Cola έρεη ζηήζεη αζχξκαηα
ειεγρφκελα κεραλήκαηα πψιεζεο κε πνηθηιία πάλσ απφ εθαηφ δηαθνξεηηθά
είδε αλαςπθηηθψλ. Απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ εηαηξία φρη κφλν λα
εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο αιιά θαη λα κπνξεί λα έρεη άκεζε
επίβιεςε ζε ζρέζε κε ηα απνζέκαηα. Δπηπιένλ, κπνξεί θαη θαηαγξάθεη ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζρεδηάδνληαο έηζη θαιχηεξεο πνιηηηθέο
κάξθεηηλγθ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεη ην θφζηνο ζε ψξεο εξγαζίαο θαη ζε
θίλεζε νρεκάησλ εθνδηαζκνχ ζηνπο δξφκνπο ελψ παξάιιεια έρεη ζπλερή
παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα
ηεο. [2][7]

Δικόνα 4. Αζύπμαηα ελεγσόμενα μησανήμαηα πώληζηρ ηηρ Coca Cola [7]
Ζ εηαηξία Rentokil απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε ηελ ηδέα λα ηνπνζεηήζεη
αζχξκαηα αηζζεηήξηα ζε παγίδεο πνληηθψλ ζε δηάθνξα θηήξηα ζην Λνλδίλν.
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θνπφο απηήο ηεο Μ2Μ εθαξκνγή ήηαλ λα εηδνπνηεί φηαλ έλα ηξσθηηθφ
πηάλεηαη ζε κηα παγίδα. Υάξεο ζε απηή ηελ εθαξκνγή ε εηαηξία θέξδηζε απφ ην
λα απαζρνιεί ππαιιήινπο πνπ επηζθέπηνληαλ κηα-κηα φιεο ηηο παγίδεο γηα λα
ειέγρνπλ αλ θάπνην ηξσθηηθφ είλαη παγηδεπκέλν. Έλα απφ ηα θηήξηα ζηα
νπνία εθαξκφζηεθε απηή ε εθαξκνγή ήηαλ ζην γήπεδν ηνπ Wembley. Ζ
εθαξκνγή απηή πξνζθέξεη επηπιένλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ
ηξσθηηθψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ θηλήζεσλ θαη εμνξκήζεσλ
ηνπο. [2][8]

Δικόνα 5.Monitor unit ηηρ Rentokil [8]

1.3 Δκηέλεζη Δπγαζίαρ
Σν πξψην βήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ
πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηέιεζκα ηεο αληίζηνηρεο
έξεπλαο ήηαλ ε ρξήζε ηεο αζχξκαηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Q2687 [9]
ηεο εηαηξίαο Wavecom [10]. Ζ αηηία επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο ήηαλ ην
γεγνλφο φηη έρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία πεξηθεξεηαθψλ δηαχισλ θαη
εμσηεξηθψλ ζεκάησλ γεληθήο ρξήζεο γηα ζχλδεζε ηνπο κε αηζζεηήξηα θαη άιια
εμσηεξηθέο ζπζθεπέο. Σέινο, ε εηαηξία Wavecom απνηεινχζε κηα απφ ηηο
θπξίαξρεο εηαηξίεο ζην ηνκέα ησλ αζχξκαησλ θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο.
Καηά ζπλέπεηα ε εηαηξία Wavecom αγνξάζηεθε ζηελ ζπλέρεηα απφ κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ, ηελ Sierra [11].
Σν επφκελν εξψηεκα βξηζθφηαλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηπγράλεηαη ε
επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ ρξήζηε. Με βάζε ηηο απαηηήζεηο ζε κεηάδνζε
φγθνπ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε σο ηξφπνο
επηθνηλσλίαο επηιέρζεθε ε ππεξεζία γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) πνπ πξνζθέξεη
ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM (Global System for Mobile Communication)
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ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ ππεξεζία SMS επηιέρζεθε
θαζψο είλαη πιήξσο νηθεία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο, είλαη αξθεηά αμηφπηζηε θαη φγθνο ησλ δεδνκέλσλ αληαιιαγήο κεηαμχ
ρξήζηε θαη ζπζηήκαηνο δελ είλαη κεγάινο.

Δικόνα 6. Αςηόμαηο ζύζηημα απομακπςζμένος ελέγσος
ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε ην ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο, πνπ
εθηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ,
ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα ζχλνιν βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ γηα ηελ
εμνκνίσζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνχ.

1.4 Καινοηομία
Καηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ εκθαλίζηεθε ε ηδέα επέθηαζεο ηεο
εθαξκνγήο ζε κηα εθαξκνγή επξείαο ρξήζεο ε νπνία, κε ηελ ρξήζε κηα
βνεζεηηθήο εθαξκνγήο, ζα κπνξεί λα παξακεηξνπνηείηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Με απιά ιφγηα, κηα εθαξκνγή πνπ
πξνγξακκαηίδεη Μ2Μ ζπζηήκαηα γηα ηνλ επεμεξγαζηή Q2687.
ην ζεκείν απηφ ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
είλαη παξακεηξνπνηήζηκν γηα λα αιιάδεη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλάινγα κε ην
απηφκαην ζχζηεκα πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Γηα λα επηηεπρζεί
απηφ ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζεί κηα επηπιένλ εθαξκνγή, πνπ λα δέρεηαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη λα δίλεη ηηο αληίζηνηρεο
παξακέηξνπο ζην ινγηζκηθφ ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ.
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1.5 Πεπιεσόμενα Κεθαλαίυν
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηερλνινγία Μ2Μ, ηεο εθαξκνγέο πνπ
κπνξεί λα έρεη, ηελ δνκή ησλ ζπζηεκάησλ Μ2Μ θαη ηεο πξννπηηθέο ηεο ζην
κέιινλ. ην θεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ηεο Μ2Μ ηερλνινγίαο κε ηα
αζχξκαηα δίθηπα. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ηνλ δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM θαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ε ππεξεζία απνζηνιήο γξαπηψλ κελπκάησλ,
ηελ νπνία πξνζθέξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. ην
θεθάιαην 3 γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
επίηεπμε ηεο εξγαζία απηήο ηφζν ζε επίπεδν πιηθνχ φζν θαη εξγαιείσλ
ινγηζκηθνχ. ην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο
εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε θαζψο θαη ηεο
βνεζεηηθήο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. ην θεθάιαην 6 θαη 7 αλαθέξνληαη
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλνπ
ειέγρνπ πνπ αλαπηχρζεθε αιιά θαη ηελ Μ2Μ ηερλνινγία γεληθφηεξα. Σέινο, ζην
παξάζηεκα Α ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εληνιψλ πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα
κέζσ SMS.
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2. Σεσνολογία Μ2Μ
2.1 Σι είναι η Μ2Μ Σεσνολογία
Ζ ιέμε Μ2Μ είλαη ζπληνκνγξαθία ησλ θξάζεσλ «Machine-2-Machine», «Man-2Machine», «Mobile-2-Machine» ζαλ έθθξαζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη
ηελ ελζχξκαηε ή αζχξκαηε επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ αιιά θαη
ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε αλζξψπνπο. Σν αζχξκαην Μ2Μ πεξηιακβάλεη
νπνηαδήπνηε ηερλνινγία αζχξκαηνπ δηθηχνπ απφ ηα κηθξά ηνπηθά δίθηπα κέρξη ηα
παγθφζκηα δνξπθνξηθά.

Δικόνα 7. Μ2Μ ηεσνολογία [21]
Πεγέο: [12][13][7][12][14][15][16][17][18][19][20]

2.2 Η Ιδέα πίζυ από ηο Μ2Μ
Οη Ζ/Τ άιιαμαλ ηειείσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη επηδξνχλ κε ηηο
κεραλέο θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη Μ2Μ ζπζθεπέο βξίζθνληαη πίζσ απφ
ηελ ηδέα ελφο κέιινληνο φπνπ έμππλεο ζπζθεπέο ζα είλαη ηθαλέο λα επηδξνχλ
κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Οη ζπζθεπέο
απηέο ζα είλαη ηθαλέο λα αληαιιάζνπλ δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο θαη λα παίξλνπλ
απηφλνκα απνθάζεηο αθήλνληαο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ηνλ ξφιν ηνπ
επφπηε. θνπφο είλαη ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ.
Δθηφο απφ ηηο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ε Μ2Μ ηερλνινγία ηαηξηάδεη θαη ζε
αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία γεληθφηεξα θαη δελ
θαηέρνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο βαζίδεηαη ζε έμππλα ζπζηήκαηα πνπ
κπνξνχλ λα παίξλνπλ κφλα ηνπο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπιιέγνπλ ζπλήζσο απφ αηζζεηήξηα φξγαλα θαη απφ
εμσηεξηθέο εληνιέο.
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Πεγέο: [2][12][17]

2.3 Γομή ςζηημάηυν Μ2Μ
Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή δνκή ελφο Μ2Μ ζπζηήκαηνο ίζηαηαη απφ κηα ειεθηξνληθή
ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη κηα κνλάδα ζχλδεζεο κε ην
δίθηπν. Ζ κνλάδα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηε
ζπζθεπή ή λα ιεηηνπξγεί επηπξφζζεηα ζπλδεφκελε εμσηεξηθά. Ζ πξσηεχνπζα
ζεκαζία ηεο κνλάδαο απηήο είλαη ε κεηάδνζε θαη ε ιήςε δεδνκέλσλ κέζα απφ
θάπνηνπ είδνπο δίθηπν. Μηα αθφκα βαζηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο
ηεξκαηηθφο ρξήζηεο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ αλψηεξνπ επηπέδνπ
επίβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δικόνα 8. Γομή ζςζηημάηυν Μ2Μ [12]
Οη «έμππλεο» θαη δηθηπαθά ζπλδέζηκεο ζπζθεπέο είλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ
Μ2Μ ζπζηεκάησλ. Αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ φπσο κηθξνειεγθηέο, αηζζεηήξηα, ελεξγνπνηεηέο θαζψο θαη θηλεηά
ηειέθσλα, GSM Modules θαη άιιεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο. Οη ζπζθεπέο απηέο
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άιια ζπζηήκαηα γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ
επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Με ηελ
ζχλδεζε κε ζπζθεπέο ζχλδεζεο αζπξκάηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ
αζχξκαηεο. Δπίζεο ηα ήδε ππάξρνληα απηφκαηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε δηθηπαθά θαη λα ειέγρνληαη απφ καθξηά κε ηελ ελζσκάησζε
αζχξκαηα ζπλδέζηκσλ ζπζθεπψλ.
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Σν ζπζηαηηθφ ελφο Μ2Μ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα
είδε απηφκαησλ ζπζηεκάησλ, είλαη ην δίθηπν επηθνηλσλίαο, αλαθεξφκελνη ηφζν ζηα
ελζχξκαηα φζν θαη ζηα αζχξκαηα δίθηπα. Ζ ζπλδεζηκφηεηα είλαη ην πην νπζηαζηηθφ
θαη ζεκειηψδεο θνκκάηη ηνπ Μ2Μ. Οη επηθνηλσλίεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ
ηα είδε ππάξρνληα πξσηφθνιια TCP/IP θαζψο είλαη ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηεο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. Ζ επηινγή ηνπ δηθηχνπ
εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην εχξνο, ε θάιπςε, ε ζπρλφηεηα
ρξήζεο, ε απφζηαζε θαη ην θφζηνο. Αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί είηε ελζχξκαην (Ethernet) είηε αζχξκαην δίθηπν (GSM, GPRS,
CDMA, Bluetooth, ZigBee, RF technologies.
Πεγέο: [2][7][12][16][17][18][19][22]

2.4 Δθαπμογέρ ηηρ Μ2Μ Σεσνολογίαρ:
Οη εθαξκνγέο Μ2Μ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ρσξίο
ηελ άκεζε παξεκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. ηεξίδνληαη ζηελ ηδέα φηη νη
κεραλέο είλαη πνιχ πην ρξήζηκεο φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπν θαη ζπλάκα ηα
δίθηπα είλαη πνιχ πην ρξήζηκα φηαλ ζπλδένπλ πνιιέο θαη δηαθφξσλ εηδψλ
ζπζθεπέο. πλήζσο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο βξίζθεηαη πίζσ απφ κηα ηεξκαηηθή
ζπζθεπή, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θηλεηή, θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ δηεπαθή γηα
λα παξεκβαίλεη ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο.
Κάπνηα πεδία εθαξκνγψλ είλαη:
Δθαξκνγέο ζε επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν πεξηνρέο. Σέηνηεο πεξηνρέο
κπνξεί λα είλαη απφθξεκλα ζεκεία, ζαιάζζηεο πεξηνρέο ή ν ζαιάζζηνο βπζφο,
κνιπζκέλεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία πεξηνρέο.
ηελ ηαηξηθή, ηαηξηθά φξγαλα πνπ ζπλδένληαη δηθηπαθά κε θεληξηθφ server ή
θάπνηα θεληξηθή ηαηξηθή ζπζθεπή θαη ζηέιλνπλ κεηξήζεηο θαη ιακβάλνπλ
απνηειέζκαηα. Σέηνηεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηελ δηαδηθαζία
πξνεηνηκαζίαο ζε έλα λνζνθνκείν ελψ ην αζζελνθφξν βξίζθεηαη ζηελ
δηαδξνκή. Δπίζεο, κπνξεί κηα θεληξηθή ηαηξηθή ζπζθεπή ηχπνπ server λα
βγάδεη απνηειέζκαηα γηα πνιιέο άιιεο ζπζθεπέο ηχπνπ client. Σέινο,
ζπζθεπέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πγεία ελφο αζζελή θαη’ νίθσλ, ελψ
ελεκεξψλεηαη ν γηαηξφο ηνπ ζην λνζνθνκείν ή ην γξαθείν ηνπ.
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ηηο Μεηαθνξέο ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ησλ θνξηίσλ απφ
ηνλ ηφπν παξαγσγήο ζηνλ πξννξηζκφ παξάδνζεο. Πιήξεο έιεγρνο ηεο
παξαγσγήο.
ην θπθινθνξηαθφ δίθηπν, θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε δεδνκέλα πνπ παίξλνπλ απφ αηζζεηήξηα. Δπίζεο,
ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θπθινθνξίαο θαη
πξφηαζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ.
ηηο πσιήζεηο, απηφκαηα κεραλήκαηα πψιεζεο πνπ πιεξνθνξνχλ ην θέληξν
γηα ηηο πσιήζεηο θαη θάλνπλ αηηήζεηο γηα αλεθνδηαζκφ.
Έμππλα θηήξηα. Παξαθνινχζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο θαη άιισλ
παξαγφλησλ γηα ηελ δηαηήξεζε άλεηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ θηεξίσλ θαη
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
ηελ βηνκεραλία ε επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθφξσλ ζηαδίσλ παξαγσγήο
πζηήκαηα αζθαιείαο. Παξαθνινχζεζε ρψξσλ απφ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη
άκεζε ελεκέξσζε.
ηελ γεσξγία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ θαιχηεξε επίβιεςε ηεο
θαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο απφ απφζηαζε
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κεηξεηέο θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή
πφζηκνπ χδαηνο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Έλα επαλαζηαηηθφ πξνηέξεκα ηεο Μ2Μ ηερλνινγίαο ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη φηη
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη επνηθνδνκεηηθά ζηελ απνθέληξσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη
θέληξσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε έλα
λνζνθνκείν.
Δπίζεο νη Μ2Μ ζπζθεπέο δίλνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ
θάζε ζηηγκή απφ θάζε κέξνο πξφζβαζε ζηελ ζπζθεπή ηνπο αξθεί λα δηαζέηνπλ κηα
ζπζθεπή πνπ λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν φπσο έλα θηλεηφ ηειέθσλν, έλα
PDA (Personal Digital Assistant) ή έλα θνξεηφ ππνινγηζηή. Δπίζεο, δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα
άκεζεο επηδηφξζσζεο πξνβιεκάησλ θαη αλαβαζκίζεσλ.
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Δικόνα 9. Μ2Μ εθαπμογέρ [12]
Πεγέο: [2][7][12][13][14][16][17][19][20][21][22][23][24][25]

2.5 Μέλλον και Πποοπηικέρ ηηρ Μ2Μ ηεσνολογίαρ
Όζν νη άλζξσπνη θαη ηα ειεθηξνληθά κεραληθά ζπζηήκαηα αιιεινζπλδένληαη
πεξηζζφηεξν, ηφζν ε Μ2Μ ηερλνινγία γίλεηαη πην ηζρπξή κπξνζηά ζηνλ 21ν
αηψλα. Τπάξρνπλ δηζεθαηνκκχξηα ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζήκεξα πνπ δηαζέηνπλ
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Μ2Μ
ηερλνινγίαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαηαθεχγνπλ ζε ιχζεο ηχπνπ Μ2Μ.
Κάζε λέα θαη ειπηδνθφξα ηερλνινγία παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο ζηελ πινπνίεζε. Σν
Μ2Μ δελ δηαθέξεη ζ’ απηφ.
Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ηερλνινγία Μ2Μ βξίζθνληαη ζην
επίπεδν ηνπ δηθηχνπ. Οη δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζηελ αμηνπηζηία, δπλακηθφηεηα,
θαζπζηεξήζεηο, αζθάιεηα θαη ην θφζηνο. Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ζρεδίαζεο
ελφο Μ2Μ ζπζηήκαηνο. Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη κεηάδνζεο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθνχ
ηχπνπ θξππηνγξάθεζε θαη αζθάιεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην πξσηφθνιιν Ethernet
δελ παξέρεη θαλελφο είδνπο αζθάιεηα ή θξππηνγξάθεζε, ελψ ηα δίθηπα θηλεηήο
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ηειεθσλίαο πξνζθέξνπλ θξππηνγξάθεζε θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πξφζβαζε
θαη ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Οη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ δηαζεζηκφηεηα, αμηνπηζηία θαη νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα.
Σα δίθηπα ζα πξέπεη λα δνκνχληαη γηα βειηηζηνπνηεκέλε επηθνηλσλία.
Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Μ2Μ είλαη πςειέο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ
πσο είκαζηε ζην θαηψθιη κηα επαλάζηαζεο ησλ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληψλ
φπνπ φια ζα ζπλδένληαη αλά πάζα ζηηγκή αλεμαξηήησο γεσγξαθηθνχ πιάηνπο κε
νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε ρακειφ θφζηνο. Απηή ε αληίιεςε ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ
ηερλνινγία

Μ2Μ.

Τπάξρνπλ

θάπνηνη

παξάγνληεο

πνπ

κπνξνχκε

λα

αλαινγηζηνχκε.

Δικόνα 10. Πεδία ειζαγυγήρ Μ2Μ ηεσνολογίαρ [26]
Ζ ππνδνκή είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε. Σν είδε ππάξρνλ 3G δίθηπν θαη νη
αλαπηπζζφκελεο WiMax θαη 4G ηερλνινγίεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
ππνδνκέο πνπ νη κεγαιχηεξνη θνκηζηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο είδε δηαζέηνπλ
εγθαηεζηεκέλεο. Διάρηζηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο
θνκηζηήο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο Μ2Μ ζπζθεπέο θαη ζρεδφλ φινη ηθαλνπνηνχλ.
Με ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο φπσο ην EDGE θαη 3G
ζηελ ηερλνινγία GPRS/GSM, ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα βειηησζεί θαη
ζα κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιαπιέο ιχζεηο ζε απιέο ζπζθεπέο. Νέεο
ηερλνινγίεο φπσο ην WiMax έρνπλ απμήζεη ηηο ηαρχηεηεο ζηελ κεηαθνξά
δεδνκέλσλ θαη ην εχξνο ηνπ πξνζζέηνληαο θαη άιια πιενλεθηήκαηα ζηηο
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ηειεπηθνηλσλίεο. Βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ δηθηχσλ ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε
ηεο απφδνζεο ησλ Μ2Μ ζπζηεκάησλ.
Πνιιά

απφ

ηα

ζεκεξηλά

ελζσκαησκέλα

ζπζηήκαηα

κπνξνχλ

λα

επσθειεζνχλ απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο Μ2Μ ηερλνινγίαο. ήκεξα αλά ηνλ
θφζκν ππάξρνπλ θπξηνιεθηηθά δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα εληαρζνχλ ζηελ Μ2Μ
ηερλνινγία πνπ κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλν.
Δθξεθηηθή αχμεζε ησλ Μ2Μ ζπζθεπψλ αλακέλεηαη.
Σα αηζζεηήξηα θαη νη ελεξγνπνηεηέο παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο Μ2Μ
εθαξκνγέο. Πιένλ απηά ηα ζηνηρεία γίλνληαη φιν θαη πην θηελά. Οη ελεξγεηαθά
απνδνηηθνί αηζζεηήξεο ζα εκπινπηίζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ζπζθεπέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Μ2Μ ζπζηήκαηα, θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε ζηνλ
ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο ελέξγεηαο ζα νδεγήζεη ζε φιν θαη κηθξφηεξε
θαηαλάισζε ελέξγεηα θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ κπαηαξηψλ θάλνληαο ηα
πεξηζζφηεξν απηφλνκα. Ζ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη κηθξχλεη ην κέγεζνο
ησλ κπαηαξηψλ ιηζίνπ θαη έρεη απμήζεη ηελ δηάξθεηα ηνπο. Άιιεο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο πξνζζέηνληαη ζηα πιενλεθηήκαηα πξνο ηελ Μ2Μ
ηερλνινγία. Δλεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ
αζηακάηεηα ρσξίο θακία αλζξψπηλε παξεκβνιή θαη λα θξνληίδνπλ γηα
πεξηζζφηεξν ρξφλν παξέρνληαο έμππλα, θαιχηεξα, θηελφηεξα θαη βνιηθά
Μ2Μ ζπζηήκαηα. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο επθαηξίεο γηα βειηίσζε ζε θάζε
επίπεδν κε ηελ ζσζηή θαη έμππλε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Ζ
Μ2Μ κπνξεί λα επσθειεζεί πνιχ απφ απηφ.
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Δικόνα 11. Πληθςζμόρ μικποζςζκεςών παγκοζμίυρ [12][13]
Σν θφζηνο ζχλδεζεο ζην δίθηπν έρεη κεησζεί. Σν θφζηνο ζχλδεζεο ζηα
αζχξκαηα δίθηπα κεηψλεηαη ζπλέρεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ξεθηλψληαο απφ ηα
πξψηα αζχξκαηα δίθηπα ηεο ηερλνινγίαο 2/2.5G φπνπ ην θφζηνο ήηαλ
ππέξνγθα πςειφ, ζήκεξα ηα λέα θαη θαιχηεξα δίθηπα ησλ 3/4G πξνζθέξνληαη
ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο.
Ζ δηαζεζηκφηεηα ζε νινθιεξσκέλεο κνλάδεο ζπζθεπψλ. ήκεξα ππάξρνπλ
θάπνηνη θαηαζθεπαζηέο κνλάδσλ Μ2Μ ζπζηεκάησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ
ελζσκαησκέλα πξσηφθνιια θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα real-time κε είδε
νινθιεξσκέλεο θάπνησλ εηδψλ εθαξκνγέο Μ2Μ. Γηα παξάδεηγκα νη εηαηξίεο
ccWW Ltd [27], Sierra Wireless (Wavecom) [11] θαη Telit [28].

Δικόνα 12. Καηαζκεςαζηικέρ εηαιπίερ Μ2Μ μονάδυν [11][27][28]
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Οη θξαηηθέο απνθάζεηο πξνσζνχλ θαη πηνζεηνχλ ηελ Μ2Μ ηερλνινγία. ηελ
Μεγάιε Βξεηαλία ε θπβέξλεζε απαίηεζε φια ηα ζπίηηα θαη θηήξηα λα
εθνδηαζηνχλ κε ζπζηήκαηα Μ2Μ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο κέρξη ην 2020. Πξνο παξφκνηα πνιηηηθή δείρλεη λα θηλείηαη θαη νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ ππάξρνπλ νη πξψηεο πηέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ
ελεξγεηαθή πνιηηηθή. [29]
Οη ζπλδέζεηο γηα Μ2Μ εθαξκνγέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 426% ζηελ
βφξεηα Ακεξηθή θαη 595% ζηελ Δπξψπε κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην
2007 έσο ην 2011. χκθσλα κε ηελ Berg Insight

[30], ν αξηζκφο ησλ Μ2Μ

ζπλδέζεσλ ζα απμεζεί ζε 200 κε 250 δηζεθαηνκκχξηα ζπλδέζεηο ζηα επφκελα
ρξφληα. Ζ αηηία απηήο ηεο πξφβιεςεο είλαη ην γεγνλφο φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη
ζπζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζε αληίζεζε κε ηηο Μ2Μ ζπζθεπέο πνπ
κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

γηα

πιεζψξα

εθαξκνγψλ

εκπνξηθνχ

ή

βηνκεραληθνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ επεμεξγαζηψλ
ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
θαζψο ε πιεηνςεθία εληάζζεηαη ζε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Όια απηά ηα
ζπζηήκαηα δελ είλαη ηχπνπ Μ2Μ αιιά ε δηαζχλδεζε ηνπο κε δίθηπα θαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε Μ2Μ ζπζηήκαηα είλαη δπλαηή θαη ζπκθέξνπζα. Έηζη απηή ε
πξφβιεςε δελ απνβιέπεη ζηελ εηζξνή κεγάισλ πνζνηήησλ Μ2Μ εθαξκνγψλ
ζηελ

θνηλσλία

αιιά

ζηελ

κεηαηξνπή

ησλ

είδε

ππάξρσλ

εθαξκνγψλ

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ ζε Μ2Μ θαη εηζαγσγή ηνπο ζε αζχξκαηα δίθηπα,
θάηη πνπ ζα πξνζδψζεη ζηηο εθαξκνγέο απηέο κεγαιχηεξε επειημία θαη
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.
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Δικόνα 13. Αναμενόμενη αύξηζη Μ2Μ εθαπμογών ζε Β. Αμεπική και Δςπώπη [2]

Δικόνα 14. Αναμενόμενη αύξηζη ηυν Μ2Μ εθαπμογών παγκοζμίυρ [31]
Πεγέο: [1][2][7][12][13][14][18][19][31]
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3. Αζύπμαηα Γίκηςα
3.1 Αζύπμαηα Γίκηςα για Μ2Μ Δθαπμογέρ
Γχν είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο αζπξκάησλ δηθηχσλ πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε Μ2Μ εθαξκνγέο ζε βηνκεραληθφ ή κε πεξηβάιινλ. Ζ κηα
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (WLAN, ZIGBEE) ελψ ε άιια
ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM (GPRS/EDGE), WCDMA (HSPA)) [32]
Κάζε θαηεγνξία έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνηεινχλ θαη θξηηήξην
επηινγήο ηνπο ζε κηα εθαξκνγή Μ2Μ.
Σν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ηδαληθά δίθηπα γηα
αλάπηπμε θάπνησλ Μ2Μ εθαξκνγψλ θαζψο,
Δίλαη πάληα ελεξγφ
Γελ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε
Έρεη θάιπςε ζρεδφλ παληνχ ε νπνία επεθηείλεηαη ζπλερψο
Μπνξεί λα εμππεξεηεί πνιχ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ ηαπηφρξνλα
Δίλαη παγθφζκην θαη αλαπηχζζεηαη ζπλέρεηα
Κνζηίδεη κε βάζε ηελ νγθνρξέσζε
Χζηφζν εκθαλίδεη θάπνηεο ειιείςεηο νη νπνίεο ην θαζηζηνχλ αλαμηφπηζην θαη κε
απνδνηηθφ γηα θάπνηεο άιιεο εθαξκνγέο, φπσο,
Υακεινί ξπζκνί κεηάδνζεο ηεο κέρξη ηψξα ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηα
αζχξκαηα δίθηπα (σζηφζν απμάλνληαη ζπλερψο)
Μεησκέλε θάιπςε ζήκαηνο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, εηδηθά ζε βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο κε ηνίρνπο απφ παρχ κπεηφλ.
Μεησκέλε θάιπςε ζήκαηνο ζε θάπνηεο πεξηνρέο γεληθφηεξα
Τπάξρεη θφζηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ πνπ απμάλεηαη κε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ
πνπ δηαθηλνχληαη.
Με ιίγα ιφγηα απνηειεί έλα έηνηκν δίθηπν ζην νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε απφ
νπνπδήπνηε, έηνηκν λα εμππεξεηήζεη θάζε πειάηε κε ηαρχηεηεο πνπ ζπλερψο
απμάλνληαη θαζψο εμειίζζνληαη νη λέεο γεληέο πξσηνθφιισλ 3G θαη 4G ελψ ην
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θφζηνο ρξήζεο ζπλερψο κεηψλεηαη. Χζηφζν εκθαλίδεη θάπνηεο ειιείςεηο πνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζπκπαληηθέο ζηελ ρξήζε Μ2Μ εθαξκνγψλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε.

Δικόνα 15. Δξέλιξη ηηρ ηεσνολογίαρ ηυν δικηύυν κινηηήρ ηηλεθυνίαρ [15]
Οη

κεγάιεο

βηνκεραληθέο

εγθαηαζηάζεηο

βξίζθνληαη

πνιιέο

θνξέο

ζε

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη πςειή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ, ελψ
ηαπηφρξνλα ε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο πεξηνξίδεηαη θαζψο θαιείηαη λα δηαπεξάζεη
παρχο ζηξψζεηο ηζηκέληνπ. Αθφκα φκσο θαη γηα πεξηνρέο εληφο κεγάισλ πφιεσλ
πάληα ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο ππεξρείιηζε ιφγν πςεινχ θφξηνπ ζην δίθηπν κε
απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη αζηαζήο ζπλδέζεηο.
Πξαθηηθά, ζηελ Διιάδα, νη ηαρχηεηεο νη νπνίεο ππφζρνληαη νη εηαηξίεο δηθηχσλ
θηλεηήο ηειεθσλίαο απέρνπλ αηζζεηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ζε ψξεο
αηρκήο, αιιά θαη κέζνπ θφξηνπ ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ, νη ηαρχηεηεο απηέο είλαη
εηθνληθέο. Όια ηα παξαπάλσ είλαη ξίζθα πνπ δελ πξνηίζεηαη λα αλαιάβνπλ νη
βηνκεραλίεο. Χζηφζν, ζην παξφλ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ, ηα ειιεληθά δίθηπα
θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνιιψλ κηθξφηεξσλ
απαηηήζεσλ Μ2Μ εθαξκνγψλ.
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Σα δίθηπα WLAN θαη ZIGBEE [33][34][35] είλαη δίθηπα κηθξήο εκβέιεηαο ζε ζρέζε
κε απηή ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, σζηφζν παξνπζηάδνπλ θαη απηά θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη ηδαληθά γηα θάπνηεο Μ2Μ εθαξκνγέο φπσο,
Δίλαη δνθηκαζκέλεο νπφηε θαη αμηφπηζηεο ηερλνινγίεο
Πξνζθέξνπλ θαιή δηαζχλδεζε. Καιή θαη ειεγρφκελε θάιπςε θαζψο θαη
πςειφ φγθν κεηάδνζεο
Μεδεληθφ θφζηνο ρξήζεο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε κνλαδηθφ θφζηνο είλαη ε
ζπληήξεζε.
Σαπηφρξνλα φκσο παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο ειιείςεηο φπσο,
Απαηηνχλ εγθαηάζηαζε απφ εηδηθφ ηερληθφ θαη αληίζηνηρε ξχζκηζε ζπζθεπψλ
Παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Δκθαλίδνπλ θαηλφκελα παξεκβνιψλ. ε θάπνηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγνχλ
ζπζθεπέο πνπ πηζαλφλ λα εηζάγνπλ παξεκβνιέο ζην ζήκα ηνπ αζχξκαηνπ
ηνπηθνχ δηθηχνπ.

Δικόνα 16. Δξέλιξη ζςζηημάηυν κινηηών και αζύπμαηυν επικοινυνιών [36][37]
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Πίνακαρ 1. Αζύπμαηα δίκηςα
Γίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο

Αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα

Σερλνινγία

GSM
(GPRS/EDGE)

WCDMA (HSPA)

WLAN

ZIGBEE

Αζθάιεηα

Τςειή (VPN,
Κξππηνγξάθεζε)

Τςειή (VPN,
Κξππηνγξάθεζε)

WEP, WAP

SKKE

Σαρχηεηα

Απιφ GSM –
κέρξη 14,4kbps
GPRS – κέρξη
48kbps
EDGE – κέρξη
384kbps

Μέρξη 84Mbps

Μέρξη 54Mbps

Έσο 250kbps

Παξεκβνιέο

Απφ παξφκνηα
κφλν δίθηπα

Απφ παξφκνηα
κφλν δίθηπα

Φνχξλνη
κηθξνθπκάησλ,
ζπζθεπέο
Bluetooth, θα

Φνχξλνη
κηθξνθπκάησλ,
ζπζθεπέο
Bluetooth, θα

Κάιπςε

Καιή ζε
εμσηεξηθνχο
ρψξνπο
Μέηξηα ζε
εζσηεξηθνχο

Καιή ζε
εμσηεξηθνχο
ρψξνπο
Μέηξηα ζε
εζσηεξηθνχο

Μέρξη 100
κέηξα

Μέρξη 75 κέηξα

Πεγέο: [7][15][19][20][25][32][33][34][35][36][37][38][39]

3.2 Μ2Μ και Γίκηςο Κινηηήρ Σηλεθυνίαρ
Οη ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, εηδηθά νη αζχξκαηεο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ νδήγεζαλ ζηελ επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο πνπ ζα παξέρνπλ
πξφζβαζε

φιε

κέξα

νπνπδήπνηε.

Σα

δίθηπα

απηψλ

ησλ

ηερλνινγηψλ

αλαπηχρζεθαλ γηα ζχλδεζε κε θηλεηά ηειέθσλα, PDAs, Ζ/Τ (Ζιεθηξνληθή
Τπνινγηζηέο), σζηφζν θαη άιισλ εηδψλ ζπζθεπέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ
απηά ηα δίθηπα. Δπηπιένλ, ε ξαγδαία αλάπηπμε απηψλ ησλ δηθηχσλ κε φιν
κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε θαη φιν απμαλφκελε δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο
κεηάδνζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ηνπο νδεγεί ζηελ φιν θαη
κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπο απφ αληίζηνηρεο ζπζθεπέο.
Με ηηο πνιπάξηζκεο πξνφδνπο ζηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζηψλ base-band νη
ζπζθεπέο κπνξνχλ εχθνια λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπ αθφκα θαη αλ
ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο κε πνιιά ρηιηφκεηξα απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο
ή απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν ειέγρνπ. Όκσο πξνθεηκέλνπ απηέο νη ζπζθεπέο λα
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κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κεηαδίδνπλ δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη
εγθαηεζηεκέλν έλα επίγεην ή έλα δνξπθνξηθφ δίθηπν. Έλα ηέηνην δίθηπν είλαη
ζπλήζσο ην δίθηπν GSM, GPRS/EDGE.
Πεγέο: [7][14][15][16][24][19]

3.3 Γίκηςο Κινηηήρ Σηλεθυνίαρ GSM
Σν δίθηπν GSM (Global System for Mobile Communication) [40][41] είλαη ην πην
δηάζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τπνινγίδεηαη φηη ην 80%
ηεο παγθφζκηα αγνξάο θαη βηνκεραλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη
ηηο ππεξεζίεο ηεο ρξεζηκνπνηεί απηφ ην δίθηπν. Πεξίπνπ 4,3 δηζεθαηνκκχξηα
άλζξσπνη απφ 212 πεξίπνπ ρψξεο ην ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απφ
πνιιά ζεκεία ζε φιν ηνλ θφζκν. Πξνζθέξεη δπλαηφηεηα ρξήζεο παληνχ θαη
πάληα.

Δικόνα 17. GSM [40]
Ζ πινπνίεζε ηνπ GSM δηθηχνπ μεθίλεζε ην 1982 απφ ην Δπξσπατθφ
Σειεπηθνηλσληαθφ πκβνχιην (European Telecommunications Standards Institute)
ζαλ κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο θηλεηψλ
επηθνηλσληψλ θαη γη απηφ ζεσξείηαη ζχζηεκα δεχηεξεο γεληάο (2G). Σν 1987 13
επξσπατθέο ρψξεο ζπλαίλεζαλ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα ηηο ζπλέδεε.

Σν 1990 αλαθνηλψζεθε

επίζεκα γηα πξψηε θνξά ην πξφηππν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη έλα ρξφλν
αξγφηεξα μεθίλεζε ε εκπνξηθή ηνπ ρξήζε. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1993 απφ ηελ εηαηξία Telestet, ζήκεξα γλσζηή σο Wind. Σν ίδην
έηνο ην δίθηπν GSM αξηζκνχζε 70 παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 48 ρψξεο κε
πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε ηνπ πξφηππνπ GSM
πηνζεηήζεθε ζηγά ζηγά απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ζε φισλ ηνλ θφζκν.
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Δικόνα 18. Φάπηερ κάλςτηρ δικηύυν GSM ζηην Δλλάδα (Wind πάνυ απιζηεπά [42],
Cosmote μέζη δεξιά [42][43], Vodafone κάηυ απιζηεπά [42][44])
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Δικόνα 19. Παγκόζμιορ σάπηηρ κάλςτηρ δικηύος GSM [45]
Σν 2009, νη Μ2Μ εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ππνινγίδεηαη φηη κέηξεζε 14,1
εθαηνκκχξηα εθαξκνγέο εληφο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη πάλσ απφ 20
εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο. Απφ απηέο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αλήθε ζε εθαξκνγέο
ηειεκεηξίαο. Αθνινπζνχλ νη εθαξκνγέο κέηξεζεο ελέξγεηαο, βηνκεραληθέο
εθαξκνγέο, εθαξκνγέο αζθαιείαο, θηι. Ο ξπζκφο φκσο αλάπηπμεο ππνδειψλεη
φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ζην κέιινλ. [15]
Πεγέο: [15][40][41]

3.3.1 Γομή
Σν GSM είλαη έλα θπςεινεηδέο ςεθηαθφ ζχζηεκα θηλεηήο ηειεθσλίαο ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα θαη ηελ ηερληθή πνιιαπιήο πξφζβαζεο κε
δηαρσξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ζε έλα αξηζκφ θαλαιηψλ θαη
ηελ δηαίξεζε απηψλ ζε ρξνλνζπξίδεο γηα ηελ κεηάδνζε ζεκάησλ.
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Δικόνα 20. Κςτελοειδή μοπθή δικηύος GSM [37]
Ζ εκβέιεηα ελφο δηθηχνπ GSM ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή πεηπραίλεηαη κε ηνλ
δηακειηζκφ ηεο πεξηνρήο απηήο ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο πνπ ιέγνληαη θπςέιεο. Οη
πεξηνρέο απηέο εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο κε θάζε θπςέιε λα έρεη θαη έλα ζηαζκφ
βάζεο (Base Station), ζπλζέηνληαο έηζη κηα δνκή θπςειψλ. Ζ δνκή απηή
επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα ηελ απαηηνχκελε θάιπςε ηεο
πεξηνρήο θάλνληαο επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπρλνηήησλ. Με ηελ κέζνδν απηή
απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά πξέπεη ε ηζρχο θάζε θπςέιεο λα είλαη
φζε ρξεηάδεηαη ψζηε λα κελ μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο θαη λα ππεξρεηιίδεη άιιεο
θπςέιεο ηεο ίδηαο δνκήο, ελψ γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη ελδνθαλαιηθή παξεκβνιή
ζε γεηηνληθέο θπςέιεο, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπρλνηήησλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη
έηζη ψζηε λα απέρνπλ επαξθή απφζηαζε νη θπςέιεο κηαο δνκήο, πνπ έρνπλ ηελ
ίδηα ζπρλφηεηα, κε ηηο θπςέιεο κηαο άιιεο δνκήο. Ζ ελδνθαλαιηθή παξεκβνιή
κεηψλεηαη φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ θπςειψλ ηεο δνκήο. Ζ αθηίλα θάζε θπςέιεο
ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη έσο θαη 35Km, ελψ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο δελ μεπεξλά ηα 300 κέηξα. ε πεξηνρέο κε πνιχ κεγάιε δήηεζε
ρσξεηηθφηεηαο

δηθηχνπ,

φπσο

ηα

αζηηθά

θέληξα,

νη

ζηαζκνί

βάζεο

ππεξθνξηψλνληαη θαη έηζη ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ηνπ
δηθηχνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο γίλεηαη δηάζπαζε ησλ ππαξρφλησλ
θπςειψλ ζε κηθξφηεξεο, ελψ γη’ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θεξαίεο κηθξφηεξεο
ηζρχνο (macro bs - micro- bs - pico bs) φπσο ζε θηήξηα, ζην κεηξφ, δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο, νδηθέο αξηεξίεο θηι..
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Πεγέο: [15][16][36][37][39][40][41][46]

3.3.2 Απσιηεκηονική
Έλα GSM δίθηπν ρσξίδεηαη ζε 3 βαζηθά κέξε:
1)

Κηλεηφο Σεξκαηηθφο ηαζκφο (Mobile Station): Δίλαη φιεο νη ηεξκαηηθέο

ζπζθεπέο νη νπνίεο ζπλδένληαη ζην δίθηπν φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα GSM
modules. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπλδεζεί κηα ηέηνηα ζπζθεπή ζην δίθηπν
είλαη λα δηαζέηεη κηα θάξηα SIM (Subscriber Identity Module) [47]. Πξφθεηηαη γηα
κηα απνζπψκελε θάξηα κε ελζσκαησκέλν νινθιεξσκέλν θχθισκα ην νπνίν έρεη
απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή θαη ηνλ ηειεθσληθφ ηνπ θαηάινγν.
Απηφ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαηεξεί απηά ηα ζηνηρεία θαη λα κπνξεί λα
ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ζην νπνίν είλαη ζπλδξνκεηήο αθφκα θαη φηαλ αιιάδεη
ζπζθεπέο. Δπίζεο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη δίθηπν θαη πάξνρν απιά
αιιάδνληαο θάξηα SIM ζηελ ζπζθεπή ηνπ.

Δικόνα 21. Κάπηα SIM [48]
2)

Βαζηθφ χζηεκα ηαζκψλ (Base Station System): Σν BSS δηαρεηξίδεηαη ηηο

θιήζεηο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ θαιχπηεηαη απφ έλα ζχλνιν θεξαηψλ
δηαθφξσλ κεγεζψλ ζε ζεηξά ζαλ απηνχο πνπ βιέπνπκε ζε ιφθνπο, ηαξάηζεο
θηεξίσλ θηι. Κάζε ηέηνηα θεξαία εμππεξεηεί θαη απφ κηα θπςέιε. Σν BSS
ρσξίδεηαη ζην βαζηθφ ζηαζκφ πνκπφ-δέθηε (BTS) θαη ζην βαζηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ
(ΒSC).
O Βαζηθφο ζηαζκφο πνκπφ-δέθηε (BTS – Base Transceiver Station) θξνληίδεη
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ GSM θαη ηνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ. Έλα BTS
κπνξεί λα ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο. Όηαλ έλαο ρξήζηεο Α ζέιεη λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε ζε έλαλ άιιν ζπλδξνκεηή Β, ν ζηαζκφο βάζεο
κεηαβηβάδεη ην ζήκα κε ην αίηεκά ηνπ Α γηα αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφ ηνπ
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άιινπ ζπλδξνκεηή Β ζην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο ηνπ Α. Σν
θέληξν ηεο εηαηξείαο εληνπίδεη ηελ θπςέιε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Β θαη
ζηέιλεη ην ζήκα ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκφ βάζεο (BS). Απφ εθεί, πάιη κε ηε
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπρλνηήησλ, ζηέιλεηαη ην ζήκα ζην θηλεηφ ηνπ Β θη
έηζη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ν Α. Σν πεδίν κηαο GSM θεξαίαο ελφο
ζηαζκνχ βάζεο (BS) ή θηλεηήο κνλάδαο είλαη έλα παικηθφ θαλάιη ρσξηζκέλν
ζε 8 ή 16 ρξνλνζπξίδεο. Κάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί γηα κηα ηειεθσληθή
θιήζε απφ κηα ρξνλνζπξίδα. Έηζη έλα θαλάιη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ηαπηφρξνλα απφ 8 ή 16 ζπλδξνκεηέο.
Ο Βαζηθφο ηαζκφο Διέγρνπ (BSC - Base Station Controler) ειέγρεη ηα
ζήκαηα πνπ δέρεηαη απφ ηα BTS, κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη
εθρσξεί ή απειεπζεξψλεη θαλάιηα δηαλέκνληαο ηηο ζπρλφηεηεο γηα θάζε θιίζε.
Δπηπιένλ θαηεπζχλεη ηα ζήκαηα ζην θέληξν δηαζχλδεζεο (MSC) θαη φηαλ
ρξεηάδεηαη κεηαηξέπεη ηα 16kbps θσλήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ θηλεηή
ηειεθσλία ζε 64kbps πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζηαζεξή.
3)

Σν Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ Μεηαγσγήο (NNS- Network Switching Subsystem)

πνπ απνηειείηαη απφ:
Σν θέληξν δηαζχλδεζεο (Mobile Switching Center) ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα
ηελ δηαζχλδεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ δξνκνιφγεζε εηζεξρφκελσλ/εμεξρφκελσλ
θιήζεσλ κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ άιισλ δηθηχσλ. Όηαλ
έλα MSC ζπλδέεηαη κε έλα δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηφηε ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη πνπ βξίζθεηαη εθείλε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ν ρξήζηεο γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδεηαη ε θιίζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ
θαηαρσξεηή ζέζεο αλαδήηεζεο (HLR) θαη

ζέζεο αλαδήηεζεο επηζθεπηψλ

(VLR).
Ο θαηαρσξεηήο ζέζεο αλαδήηεζεο (HLR – Home Locator Register) ή ηνπηθά
θέληξα εγγξαθήο έρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ θξαηά ηα ζηνηρεία πξνθίι
ελφο ζπλδξνκεηή, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ θαη ηελ δηαδξνκή
πνπ

ρξεηάδεηαη

λα

αθνινπζεζεί

αλάκεζα

ζηνπο

θφκβνπο

γηα

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε καδί ηνπ. Ζ εκβέιεηα θάζε ηέηνηνπ θέληξνπ είλαη ζε
ηνπηθφ επίπεδν. ε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξα απφ έλα ηνπηθά θέληξα.
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Ο θαηαρσξεηήο ζέζεο αλαδήηεζεο επηζθεπηψλ (VLR – Visitor Locator
Register) ή εηθνληθφ θέληξν εγγξαθήο ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν
ζπλδξνκεηήο βγεη απφ ηα φξηα ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη ην HLR. Ο
VLR έρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζπγθξαηεί πξνζσξηλά δεδνκέλα
θαζψο θαη ηελ αθξηβή ηξέρνπζα ζέζε ησλ ρξεζηψλ ζε επίπεδν θπςέιεο.

Δικόνα 22. Απσιηεκηονική δικηύος κινηηήρ ηηλεθυνίαρ [37]
4)

Δπίζεο ππάξρεη θαη ην θέληξν πηζηνπνίεζεο (AuC - Authentication Centre) ν

ξφινο ηνπ νπνίνπ έγθεηηαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε.
Πεγέο: [16] [17] [36] [37] [39] [40] [41]

3.3.3 Πιζηοποίηζη και Αζθάλεια
Γηα λα κπνξέζεη έλαο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα
πξέπεη πξψηα ην δίθηπν λα ηνλ πηζηνπνηήζεη. Γηα λα γίλεη απηφ θάζε θηλεηφ ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη έλα θξπκκέλν θιεηδί, ην νπνίν βξίζθεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
θάξηα SIM ηνπ θαη ζην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (AuC). Όηαλ ελεξγνπνηείηαη έλα
θηλεηφ ηειέθσλν ην θέληξν πηζηνπνίεζεο ηνπ ζηέιλεη έλα ηπραίν αξηζκφ. Απηφλ
ηνλ

αξηζκφ

ρξεζηκνπνηνχλ

καδί

κε

ην

θξπκκέλν

θιεηδί

θαη

κε

έλα

θξππηνγξαθεκέλν αιγφξηζκν ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ
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αξηζκνχ. Σν θηλεηφ ζηέιλεη πίζσ ζην θέληξν πηζηνπνίεζεο ηνλ αξηζκφ απηφ θαη ην
θέληξν πηζηνπνίεζεο κε ηελ ζεηξά ηνπ ειέγρεη αλ είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ έθηηαμε.
Αλ ν αξηζκφο είλαη ίδηνο ηφηε ν ρξήζηεο πηζηνπνηήζεθε, εηδάιισο ηνλ εηδνπνηεί φηη
δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην δίθηπν ήηαλ αλεπηηπρήο. Κάζε θηλεηφ ηειέθσλν έρεη ηελ
δηθηά ηνπ ηαπηφηεηα IMEI (International Mobile Equipment Identity) [49]. Ζ
ηαπηφηεηα απηή είλαη έλαο κνλαδηθφο 16ςήθηνο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
κάξθα ηνπ, ηνλ αξηζκφο ζεηξάο, ηα ζηνηρεία θαηφρνπ, ηελ εκεξνκελία αγνξάο
ζπζθεπήο θ.α. Έλα δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM απνζεθεχεη ζε 3 δηαθνξεηηθέο
ιίζηεο ηα ΗΜΔΗ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο. Ζ πξψηε ιίζηα είλαη ε ιεπθή ιίζηα φπνπ
ππάξρνπλ φια ηα ΗΜΔΗ ην ζπζθεπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά θαη κπνξνχλ
λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν κε αζθάιεηα. Ζ δεχηεξε ιίζηα είλαη ε γθξη ιίζηα φπνπ
ππάξρνπλ ηα ΗΜΔΗ ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη ππφ-παξαθνινχζεζε ιφγσ πηζαλφλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ. Σέινο, ε ηξίηε ιίζηα είλαη ε καχξε ιίζηα πνπ
ππάξρνπλ ηα ΗΜΔΗ ησλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο
θιεκκέλεο

ή

απνιεζζέλ

θαη

αλάινγα

ηελ

πεξίπησζε

δηελεξγείηαη

είηε

παξαθνινχζεζε ηνπο αλ ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε άξλεζε εγγξαθήο ηνπο κε ην
δίθηπν. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο αλήθνπλ ζην MSC.
Πεγέο: [17] [36] [37] [39] [40] [41] [47] [49]

3.4 Τπηπεζία Γπαπηών Μηνςμάηυν
Ζ ππεξεζία γξαπηψλ κελπκάησλ SMS (Short Message service) είλαη ε ππεξεζία
ησλ πάξνρσλ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (δίθηπν GSM) κέζα απφ ηελ νπνία νη
ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο ζχληνκα (έσο 160 ραξαθηήξεο)
γξαπηά κελχκαηα. Ζ ππεξεζία απηή μεθίλεζε ην 1992 θαη ζήκεξα είλαη ε πιένλ
δηαδεδνκέλε ππεξεζία αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε πεξίπνπ 2,4 δηζεθαηνκκχξηα
κελχκαηα λα αληαιιάζζνληαη θαζεκεξηλψο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Ζ κεηάδνζε παθέησλ δεδνκέλσλ ηχπνπ SMS είλαη κηα ππεξεζία κε ηηο
ρακειφηεξεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο
θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν GSΜ κε ξπζκφ κεηάδνζεο κφλν 9,6kbps. Σν κέγεζνο
ελφο κελχκαηνο SMS είλαη 160 bytes. Σν κέγεζνο απηφ είλαη επαξθέο γηα πνιιέο
Μ2Μ εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε θαη ζπκβαηφ κε ζπζθεπέο
θηλεηήο ηειεθσλίαο. Παξέρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία αθφκα θαη φηαλ είλαη
ελεξγνπνηεκέλε θάπνηα θσλεηηθή θιίζε θαη πξνζθέξεη ππεξεζία επηβεβαίσζε
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παξάδνζεο (Αλαθνξέο). Απαηηεί κνλάρα έλα αξηζκφ ηειεθψλνπ ζαλ δηεχζπλζε
θαη παξέρεη αζθάιεηα θαζψο θξππηνγξαθείηαη θαη ηαπηνπνηείηαη.
Ζ ππεξεζία SMS κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη κεηάδνζε κελπκάησλ δπαδηθψλ
δεδνκέλσλ γηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο ππεξεζίεο. Υξεζηκνπνηείηαη είδε απφ
εθαξκνγέο Μ2Μ θαζψο είλαη έλα εχρξεζην, θζελφ θαη παγθφζκην κέζσ
επηθνηλσλίαο.

Δικόνα 23. Μ2Μ ζςζηήμαηα με σπήζη SMS [50]
Σα γξαπηά κελχκαηα απνζηέιινληαη ζε έλα θέληξν γξαπηψλ κελπκάησλ (SMSC Short Message Service Center) απφ φπνπ πξνσζνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία
«απνζήθεπζεο θαη πξνψζεζεο» («Store and Forward») ζηνλ παξαιήπηε. Απηή ε
δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ηελ παξαιαβή ηνπ κελχκαηνο, αθνχ αθφκα θαη φηαλ ν
παξαιήπηεο είλαη εθηφο δηθηχνπ, ην κήλπκα απνζεθεχεηαη θαη παξαδίδεηαη φηαλ
εηζέιζεη ζην δίθηπν. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην απνζηνιέα λα δεηήζεη
επηβεβαίσζε παξάδνζεο.
Ζ αξρηηεθηνληθή δνκή ηεο ππεξεζίαο γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) απνηειείηαη απφ
ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά κέξε:
1)

Κέληξν γξαπηψλ κελπκάησλ (SMC – Short Message Center): Όηαλ έλα

γξαπηφ κήλπκα (SME - Short Message Entity) απνζηέιιεηαη απφ έλαλ ηεξκαηηθφ
ζηαζκφ ηφηε απηφ ιακβάλεηαη απφ ην θέληξν γξαπηψλ κελπκάησλ (SMC) ζην
νπνίν θαη απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά. ηελ ζπλέρεηα, εθφζνλ ν παξαιήπηεο ηνπ
κελχκαηνο είλαη ελεξγφο ζην δίθηπν θαη είλαη ζπλδξνκεηήο ζην ίδην SMC, ηνπ
παξαδίδεη άκεζα ην κήλπκα. Αλ απηφ δελ ηζρχεη, ην κήλπκα παξακέλεη
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απνζεθεπκέλν ζην SMC κέρξηο φηνπ ν παξαιήπηεο λα γίλεη ελεξγφο. Αλ ν
παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο δελ είλαη ζπλδξνκεηήο ζην ίδην SMC, ηφηε ζπλερίδεηαη
ε δηαδηθαζία ζηελ πχιε θέληξνπ γξαπηψλ κελπκάησλ (GWMS).

Δικόνα 24. Απσιηεκηονική δομή ςπηπεζίαρ SMS [51]
2)

Ζ GWMS (SMS gateway SMC) είλαη έλα ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ θέληξνπ

κελπκάησλ κε άιια θέληξα. ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή βάζε
δεδνκέλσλ (HLR).
3)

Σν HLR (Home Locator Register) δηαηεξεί ελεξγήο πιεξνθνξίεο γηα φινπο

ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ δηθηχνπ, φπσο ην θέληξν κελπκάησλ ζην νπνίν είλαη
ζπλδξνκεηέο θαη πνηά δηαδξνκή πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα θηάζεη ζ’ απηφ έλα
κήλπκα θαζψο θαη γηα ηελ αλάθηεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ παξαιήπηε θαη ηελ
δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα κήλπκα κέρξη λα θηάζεη ζ’ απηφλ. ηελ
ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ην θέληξν δηαζχλδεζεο (MSC).
4)

Σν MSC (Mobile Switching Center) είλαη ν ζηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ νπνίν

γίλεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. ε θάζε MSC αληηζηνηρεί έλαο
θαηαρσξεηήο

ζέζεο

επηζθεπηψλ

(VLR).

Σν

VLR

δηαηεξεί

πξνζσξηλέο

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο φπσο είλαη ε θπςέιε ζηελ
νπνία αλήθεη ν ζηαζκφο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
ην MSC πξνσζεί ην γξαπηφ κήλπκα ζην αληίζηνηρν βαζηθφ ζχζηεκα ζηαζκψλ
(BSS) ην νπνίν κεηαδίδεη ην κήλπκα ζηνλ παξαιήπηε. Σν BSS απνηειείηαη απφ
πνκπνδέθηεο απφ ηνπο νπνίνπ γίλεηαη νπζηαζηηθά ε αζχξκαηε κεηάδνζε.
Πεγέο: [7] [16] [17] [51] [52] [53] [54]
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4. Δξοπλιζμόρ
4.1 Τλικό
Χο θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Q2687 [9]
ηεο εηαηξίαο Wavecom [10] κε ηελ βνεζεηηθή πιαθέηα ηεο ζεηξάο Q26 ηεο ίδηαο
εηαηξίαο. Ζ Q2687 πεξηέρεη ελζσκαησκέλε κηα κνλάδα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα
θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM module). Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηπιένλ ν πνιππιέθηεο νθηψ πξνο έλα
HCF4051B [55] ηεο εηαηξίαο ST [56] θαζψο θαη κηα πιεζψξα βνεζεηηθψλ
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ.

4.1.1 Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ Q2687
Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687 δηαζέηεη έλαλ επεμεξγαζηή ARM946 [57]
ησλ 32 bit κε κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ζηα 104 MHz Δπηπιένλ δηαζέηεη
κνλάδα ζχλδεζεο κε δίθηπα GSM ζπκβαηή κε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο
GSM παγθνζκίσο θαζψο θαη ζχλδεζε κε ηηο ηερλνινγίεο GPRS class 10 θαη
EDGE class 10.
πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ηα εμήο:
ARM946 επεμεξγαζηή 32 bit ζηελ ηαρχηεηα ησλ 104 MHz ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία θαη ησλ 24 MHz ζε ιεηηνπξγία αδξάλεηαο
Σάζεο εηζφδσλ/εμφδσλ ζηα 1,8 Volt θαη ζηα 2,8 Volt
Γχν εηζφδνπο γηα κηθξφθσλν θαη δχν εμφδνπο γηα ερεία
Γχν δηαζπλδέζεηο UART
Μηα δηαζχλδεζε γηα USB 2.0
Γχν δηαζπλδέζεηο SPI
Μηα δηαζχλδεζε I2C
Γχν ADC (Analog to Digital Converter)
Έλαλ DAC (Digital to Analog Converter)
44 γεληθήο ρξήζεο εηζφδνπο/εμφδνπο (GPIOs)
Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ
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Υξνλφκεηξα
Γχν εηζφδνπο γηα εμσηεξηθνχο δηαθφπηεο
Γηαζχλδεζε γηα πιεθηξνιφγην 5x5
Γηαζχλδεζε γηα θάξηα SIM
Γηαζχλδεζε γηα παξάιιειε ζχξα
Μνλάδα δηαζχλδεζεο κε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζπκβαηή κε φια ηα δίθηπα
GSM θηλεηήο ηειεθσλίαο παγθνζκίσο θαη ηηο ηερλνινγίεο GPRS class 10 θαη
EDGE class 10.

Δικόνα 25. Κενηπική μονάδα επεξεπγαζίαρ Q2687 [9]
Γηα ηελ ρξήζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Q2687 θαη ηελ ζχλδεζε ηεο κε
εμσηεξηθά ειεθηξνληθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθε ε βνεζεηηθή πιαθέηα ηεο ζεηξάο
Q26 ηεο Wavecom (Wavecom Q26 series Development Kit)
Πεγέο: [9] [10] [11] [58] [59] [60] [61]

4.1.2 Wavecom Q26 Series Development Kit (WDK)
Ζ βνεζεηηθή πιαθέηα ηεο ζεηξάο Q26 είλαη ζρεδηαζκέλε απφ ηελ Wavecom γηα ηελ
ζχλδεζε ηεο κε ηηο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηεο ζεηξάο Q2686 θαη Q2687
ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Γηαζέηεη κηα ζεηξά απφ πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία θαη αθίδεο
ζχλδεζεο εμσηεξηθψλ ζεκάησλ γηα ζχλδεζε ηνπο απεπζείαο κε ηελ θεληξηθή
κνλάδα επεμεξγαζίαο.
Ζ πιαθέηα έρεη ελζσκαησκέλα ηα παξαθάησ πεξηθεξεηαθά:
Parallel Bus
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Βαζηθή ζχξα RS-232 κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε βαζηθή ζχλδεζε θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο

Δικόνα 26. Wavecom Q26 series development kit board [62]
Γεληθήο ρξήζεο ζχξα RS-232
Θχξα USB 2.0
Θήθε ηνπνζέηεζεο θάξηαο SIM θαη ζχξα ζχλδεζεο ηεο κε ηελ θεληξηθή
κνλάδα επεμεξγαζίαο
Πιεθηξνιφγην 6 θνπκπηψλ
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Θχξα ζχλδεζεο ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε κεηαηξνπέα απφ
ελαιιαζζφκελν ζε ζπλερέο ξεχκα θαη ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο γηα πξνζηαζία
απφ απφηνκεο απμνκεηψζεηο. Ζ ζχξα απηή ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηα
ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζία θαη ηα πεξηθεξεηαθά κε δπλαηφηεηα φκσο
δηαρσξηζκνχ ηνπο.
Θχξα

ζχλδεζεο εμσηεξηθήο κπαηαξίαο κε ελζσκαησκέλν

αηζζεηήξα

κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κπαηαξίαο
Φνξηηζηή εμσηεξηθήο κπαηαξίαο πνπ ππνζηεξίδεη θφξηηζε ηξηψλ εηδψλ
κπαηαξίαο
o Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
o Ni-Mh (Nickel-Metal Hydride)
o Li-Ion (Lithium-Ion)
Θχξα ζχλδεζεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Γχν ζχξεο ζχλδεζεο αθνπζηηθψλ θαη κηθξνθψλνπ
Γηαθφπηεο ON/OFF
Γηαθφπηεο BOOT
Κνπκπί επαλαθνξάο (Reset)
LED ελδείμεσλ
130 αθίδεο γηα έιεγρν ηηκψλ θαη ζχλδεζεο εμσηεξηθψλ ζεκάησλ κε ηελ
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο
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Δικόνα 27. Απσιηεκηονική λειηοςπγίαρ WDK board [58] [59] [60] [63]
Πεγέο: [58] [59] [60] [62] [63]

4.1.3 Αναλογικόρ Πολςπλέκηηρ/Αποπολςπλέκηηρ 8 Καναλιών
HCF4051B
Ο πνιππιέθηεο HCF4051B είλαη έλαο πνιππιέθηεο 8 ζε 1 ηεο εηαηξίαο ST [56].
Υξεζηκνπνηήζεθε ζε κνξθή DIP ησλ 16 αθίδσλ.

Δικόνα 28. Πολςπλέκηηρ HCF4051B [55]

Πολςηεσνείο Κπήηηρ, ΗΜΜΥ, 2010

45

Ανάπηςξη Αςηόμαηυν Σςζηημάηυν Απομακπςζμένος Δλέγσος

Ζ ζπλδεζκνινγία κε ην θχθισκα πεξηιακβάλεη,
8 εηζφδνπο/εμφδνπο γηα ζχλδεζε ησλ ζεκάησλ πξνο πνιππιεμία
1 έμνδν/είζνδν ηνπ επηιεγκέλνπ ζήκαηνο
3 εηζφδνπο ηξνθνδνζίαο
1 είζνδν ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο
3 εηζφδνπο επηινγήο ζήκαηνο πξνο πνιππιεμία

Δικόνα 29. Γιάηαξη πολςπλέκηη HCF4051B [55]
Πίνακαρ 2. Πεπιγπαθή ακίδυν HCF4051B
Pin

Πεξηγξαθή

1

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 1

2

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 2

3

Καλάιη εμφδνπ/εηζφδνπ

4

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 3

5

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 4

6

ήκα ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο
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7

Σάζε Σξνθνδνζίαο

8

Αξλεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο

9

ήκα επηινγήο C

10

ήκα επηινγήο B

11

ήκα επηινγήο A

12

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 5

13

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 6

14

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 7

15

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 8

16

Θεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο

ην ζχζηεκα καο εθαξκφζακε ηηο παξαθάησ ζπλδέζεηο:
Πίνακαρ 3. ςνδέζειρ ακίδυν HCF4051B
Pin

Πεξηγξαθή

χλδεζε

1

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 1

Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 1

2

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 2

Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 2

3

Καλάιη εμφδνπ/εηζφδνπ

Δίζνδνο ADC

4

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 3

Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 3

5

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 4

Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 4

6

ήκα ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο

Γείσζε (0 V)

7

Σάζε Σξνθνδνζίαο

Φεθηαθή έμνδν Q2687 2,8V

8

Αξλεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο

Γείσζε (0 V)

9

ήκα επηινγήο C

Φεθηαθή έμνδν Q2687 1,8V

10

ήκα επηινγήο B

Φεθηαθή έμνδν Q2687 1,8V
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11

ήκα επηινγήο A

Φεθηαθή έμνδν Q2687 1,8V

12

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 5

Γείσζε (0 V)

13

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 6

Γείσζε (0 V)

14

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 7

Γείσζε (0 V)

15

Καλάιη εηζφδνπ/εμφδνπ 8

Γείσζε (0 V)

16

Θεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο

Γείσζε (0 V)

Πεγέο: [55]

4.2 Λογιζμικό
Ζ εηαηξία Wavecom καδί κε ηεο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο παξέρεη θαη ην
αληίζηνηρν ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε Μ2Μ ζπζηεκάησλ. Σν ζχλνιν ηνπ
ινγηζκηθνχ απηνχ εληάζζεηαη ζην παθέην ινγηζκηθνχ «Open AT» ην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν εξγαιείσλ πξνγξακκαηηζκνχ «Open AT Software
Development Kit» [64][65] θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα «Open At OS» [66][67], ην
νπνίν είλαη αλαπηπγκέλν εηδηθά γηα ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηηο θεληξηθέο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο πνπ θαηαζθεπάδεη ε εηαηξία

Δικόνα 30. Open AT [10]

4.2.1 Open AT Software Development Kit (SDK)
Σν Open AT Software Development Kit είλαη βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ Eclipse. Σν SDK παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξία Wavecom θαη
δηαζέηεη φια φζα ρξεηάδνληαη ζε φια ηα βήκαηα αλάπηπμεο κηα εθαξκνγήο. Δπίζεο
πεξηέρεη κεξηθά επηπιένλ εξγαιεία, φπσο:
Σν πξφγξακκα Target Monitor Tool γηα ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή κνλάδα
επεμεξγαζίαο θαη ιήςε κελπκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή πνπ εθηειείηαη
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Σν πξφγξακκα Remote Task Environment ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ρξήζηε ζηνλ Ζ/Τ επηθνηλσλψληαο κε ηελ θεληξηθή
κνλάδα επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ βαζηθνχ ζεηξηαθνχ δηαχινπ γηα ηελ ρξήζε ησλ
πφξσλ ηεο
Σν πξφγξακκα Terminal Emulator κέζα απφ ην νπνίν επηηξέπεηαη ε
απνζηνιή ΑΣ εληνιψλ ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ βαζηθνχ
ζεηξηαθνχ δηαχινπ

Δικόνα 31. Open AT software development kit – Eclipse [61]
Πεγέο: [10] [61] [64] [65] [68]

4.2.2 Open AT OS
Σν Open AT OS είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν απφ ηελ εηαηξία
Wavecom κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, φπσο
απνζηνιή SMS, ηειεθσληθέο θιίζεηο, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ
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δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζρεδηαζκέλσλ ζε γιψζζα C κέζα απφ ηα
εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεη.
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Open AT OS είλαη ηα εμήο:
Real-time: Σν Open AT OS παξέρεη real-time αληαπφθξηζε ζε εμσηεξηθέο
δηαθνπέο ή ζε εζσηεξηθνχο ρξνλνκεηξεηέο εγγπψκελε ιηγφηεξν απφ 600κο
θάησ απφ θάζε ελδερφκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγία.

Δικόνα 32. Απσιηεκηονική real-time ηος Open At OS [65]
Pre-emptive multitask: Μέρξη 64 δηεξγαζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα αμηνπνηήζεη
ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ δηεξγαζίεο απηέο εμππεξεηνχληαη κε βάζε
ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Παξέρνληαη δηάθνξα κέζα γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ
δηεξγαζηψλ φπσο κελχκαηα, νπξέο, ζπκβάληα θαη ζεκαηνθφξνη. Σν Open AT
ρξεζηκνπνηεί ζεκαηνθφξνπο.
Standard C ANSI API: Σν Open AT OS είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα C θαη
ιεηηνπξγεί θάησ απφ απηφ ην πεξηβάιινλ.
Event driven programming: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ
γεγνλφηα (δηαθφπηεο, ζήκαηα αηζζεηήξσλ, παηήκαηα θνπκπηψλ) ή απφ
κελχκαηα.
VariSpeed: Δπηηξέπεηαη ε δπλακηθή ελαιιαγή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξνινγηνχ ηνπ
επεμεξγαζηή κεηαμχ ησλ 26 MHz (Standard Mode) θαη ησλ 104MHz (Boost
Mode).
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VariPower: Δπηηξέπεηαη ε δπλακηθή ελαιιαγή κεηαμχ δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε κπαηαξίαο.
Memory access protection: πγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο κλήκεο, ηφζν ζηελ
Flash φζν θαη ζηελ RAM, είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ πξνζσπηθή εθαξκνγή ηνπ
ρξήζηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ κλήκεο ηνπ Firmware.
Watchdog protection: Γηα ηελ απνηξνπή δηεμφδσλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ
απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα
ειέγρνπ πξνζηαζίαο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ ην
ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηνπ Firmware θαη γηα ην ιφγν
απηφ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πινπνηεκέλν ζε επίπεδν πιηθνχ (Hardware)
κέζα ζηνλ επεμεξγαζηή. Ζ Q2687 παξέρεη έλαλ ηέηνηνπ είδνπο κεραληζκφ πνπ
ειέγρεη αλεμάξηεηα ηφζν ην Firmware φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε.
Back trace: Μεραληζκνί αζθαιείαο είλαη πινπνηεκέλνη ζην Open At OS
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο απφ
ζθάικαηα ινγηζκηθνχ. Όηαλ ζπκβαίλεη έλα ζθάικα ινγηζκηθνχ ε θχξηα αηηία
πνπ ην πξνθάιεζε απνζεθεχεηαη ζε έλα Back trace. Ζ πιεξνθνξία απηή
κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή.
Open SIM access: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο θεληξηθή κνλάδαο
επεμεξγαζίαο κε θάπνηνλ SIM Server κέζσ θάπνηνπ θπζηθνχ θνκηζηή (RS232, SPI, θηι) ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.
Δπηπξνζζέησο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην Open AT OS, παξέρεη κηα
πινχζηα βηβιηνζήθε [69][70] γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο θάζε πιηθνχ
πφξνπ.
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Δικόνα 33. Απσιηεκηονική Open AT OS [10]
Πεγέο: [65] [61] [66] [67]
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5. Ανάπηςξη ςζηήμαηορ Απομακπςζμένος Δλέγσος
5.1 Δθαπμογή Γιασείπιζηρ ςζηήμαηορ
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζεί κηα
εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηνπ. Ζ εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε ζε γιψζζα C κέζα
απφ ηα εξγαιεία ηνπ Open AT θαη εθηειείηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Open AT
OS ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687.

5.1.1 Απσιηεκηονική Λογιζμικού
Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δνκεκέλν ζε ηνκείο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ
παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο λα κελ
επεξεάδεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ. Οη ηνκείο απηνί αληαιιάζνπλ
δεδνκέλα

κεηαμχ

ηνπο

κέζσ

κελπκάησλ.

θνπφο

είλαη

λα

κπνξεί

λα

παξακεηξνπνηεζεί εχθνια ην ζχζηεκα. Δπίζεο, θάπνηνο ηνκέαο κπνξεί λα κελ
ελεξγνπνηεζεί θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ
εθπξνζσπεί δελ είλαη απαξαίηεηεο. Οη ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο δνκείηαη ην
ινγηζκηθφ είλαη,
Σνκέαο Αλαινγηθψλ Δηζφδσλ: Ο ηνκέαο απηφο ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ADC. Φξνληίδεη γηα ηελ αιιαγή ησλ ηηκψλ ησλ ζεκάησλ επηινγήο ηνπ
πνιππιέθηε θαη ηελ αλάγλσζε ηεο ηηκήο ησλ αλαινγηθψλ εηζφδσλ. Όηαλ
εληνπίδεη αιιαγή ζηελ ηηκή κηαο εηζφδνπ ηφηε ζηέιλεη κήλπκα αιιαγήο
εηζφδνπ. Ο ηνκέαο απηφο ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ αλαινγηθά
ζήκαηα εηζφδνπ (πρ αλαινγηθά αηζζεηήξηα) ζην ζχζηεκά.
Σνκέαο Φεθηαθψλ Δηζφδσλ: Ο ηνκέαο απηφο ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ςεθηαθψλ ζεκάησλ εηζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Φξνληίδεη γηα ηελ αλίρλεπζε
αιιαγψλ ζηηο ςεθηαθέο εηζφδνπο. Αλ αληρλεπζεί αιιαγή ζηέιλεη κήλπκα
αιιαγήο εηζφδνπ. Ο ηνκέαο απηφο ελεξγνπνηείηαη φηαλ ην ζχζηεκα δέρεηαη
ςεθηαθέο εηζφδνπο (πρ ςεθηαθά αηζζεηήξηα)
Σνκέαο Δμφδσλ: Ο ηνκέαο απηφο θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ
εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλεκεξψλεηαη κέζσ κελπκάησλ γηα αιιαγέο ζηηο
εηζφδνπο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

θαη

αλαιφγσο

αληηδξά.

Ο

ηνκέαο

απηφο

ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ην ζχζηεκα έρεη εμφδνπο.
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Σνκέαο Μελπκάησλ: Ο ηνκέαο απηφο θξνληίδεη γηα ηελ ιήςε εληνιψλ κέζσ
κελπκάησλ SMS απφ ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη γηα ηελ απνζηνιή
κελπκάησλ SMS πξνο ηνλ ρξήζηε. Λακβάλνληαο έλα κήλπκα SMS ην ειέγρεη
γηα ζθάικαηα, αλαγλσξίδεη ηεο εληνιέο ηηο νπνίεο πεξηέρεη θαη ηηο ζηέιλεη ζηνλ
ηνκέα εληνιψλ.
Σνκέαο Δληνιψλ: Ο ηνκέαο εληνιψλ δέρεηαη κελχκαηα απφ ηνλ ηνκέα
κελπκάησλ γηα εληνιέο ηηο νπνίεο ιακβάλεη. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εληνιήο
αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηελ εληνιή είηε άκεζα είηε πξνγξακκαηίδεη ηελ
εθηέιεζε ηεο ζην κέιινλ. Δίλαη ν ηνκέαο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ ζσζηή
εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ ρξήζηε.
Σνκέαο Μλήκεο: Ο ηνκέαο απηφο αλαιακβάλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη αλάινγα κε
ηηο εληνιέο πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα. Ο ηνκέαο απηφο δελ ζπλδέεηαη κε ηνπο
ππφινηπνπο κέζσ κελπκάησλ, αιιά κε άκεζεο θιίζεηο κέζσ ζπλαξηήζεσλ,
σζηφζν δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Οπζηαζηηθά απνηειεί κηα
παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ ζηαζεξή κλήκε
(Flash memory) ηνπ ζπζηήκαηνο καο.

5.1.2 Σομέαρ Αναλογικών Διζόδυν
Ο ηνκέαο αλαινγηθψλ εηζφδσλ δηαρεηξίδεηαη ηνλ ADC θαη ηνλ πνιππιέθηε ηνπ
ζπζηήκαηνο. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνκέα απνζηέιιεηαη κηα εληνιή ζην
ιεηηνπξγηθή ζχζηεκα γηα πεξηνδηθή αλάγλσζε ηεο ηηκήο ηνπ ADC ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα επηζηξέθεη ηελ ηηκή πνπ δηαβάδεη αλά αληίζηνηρεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Ο ηνκέαο αλαινγηθψλ εηζφδσλ αλαιακβάλεη ηνλ ζπγρξνληζκφ κεηαμχ
ησλ αλαγλψζεσλ ηνπ ADC θαη ησλ ελαιιαγψλ ησλ ζεκάησλ επηινγήο ηνπ
πνιππιέθηε, έηζη ψζηε θάζε αλάγλσζε ηνπ ADC, λα απνηειεί αλάγλσζε ηεο ηηκήο
ηεο ζσζηήο θάζε θνξά αλαινγηθήο εηζφδνπ. Γηα λα απνηξαπεί ε ζχγρπζε θαη λα
είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ζσζηή αληηζηνηρία ηηκψλ θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ
ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζεκαία, ε νπνία εμαζθαιίδεη φηη, πξηλ απφ θάζε αλάγλσζε ηνπ
ADC έρεη πξνεγεζεί ε αιιαγή ησλ ζεκάησλ επηινγήο ηνπ πνιππιέθηε.
ηελ αλάγλσζε ησλ ηηκψλ ησλ αλαινγηθψλ εηζφδσλ ν ηνκέαο απηφο ζπγθξίλεη ηηο
λέεο ηηκέο κε ηηο πξνεγνχκελεο γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ αιιαγέο. Καηά ηελ ζχγθξηζε
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ιακβάλνληαη ππφςε ην βάζνο αθξίβεηαο ζηηο αιιαγέο. Ο ADC ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζθέξεη αθξίβεηα έσο θαη ηξία δεθαδηθά ςεθία. Χζηφζν, δχλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζην ρξήζηε λα επηιέμεη απηφο ηελ αθξίβεηα ηνπ θάζε αλαινγηθνχ ζηνηρείνπ εηζφδνπ.
Έηζη ην ζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε απηήλ ηελ αθξίβεηα θαηά ηελ ζχγθξηζε ησλ
ηηκψλ.
Αλ εληνπηζηνχλ αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ αλαινγηθψλ εηζφδσλ, ηφηε απνζηέιιεηαη
κήλπκα αιιαγήο εηζφδνπ. Σν ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα
απελεξγνπνηήζεη θάπνηα είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην
ζχζηεκα αγλνεί θάζε αιιαγή θαη ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπ θαη ηεο
πξνζδίδεη κηα ζηαζεξή ηηκή ηελ νπνία επηιέγεη ν ρξήζηε.
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Δικόνα 34. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα αναλογικών ειζόδυν
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5.1.3 Σομέαρ Φηθιακών Διζόδυν
Ο ηνκέαο ςεθηαθψλ εηζφδσλ δηαρεηξίδεηαη ηηο ςεθηαθέο εηζφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αηηεί ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα ηνπ ζηέιλεη
κελχκαηα θάζε θνξά πνπ θάπνηα αιιαγή ζπκβαίλεη ζηηο ςεθηαθέο εηζφδνπο. Όηαλ
ιάβεη έλα ηέηνην κήλπκα ηφηε ην ζχζηεκα ζπγθξίλεη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ
ςεθηαθψλ εηζφδσλ κε πξνγελέζηεξεο γηα λα εληνπίζεη ηηο αιιαγέο. Γηα θάζε
αιιαγή ζηέιλεη θαη απφ έλα κήλπκα αιιαγήο εηζφδνπ. Αλ θάπνηα αιιαγή αθνξά
κηα απελεξγνπνηεκέλε είζνδν ηφηε απηή αγλνείηε.

Δικόνα 35. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα τηθιακών ειζόδυν
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5.1.4 Σομέαρ Δξόδυν
Ο ηνκέαο εμφδσλ δηαρεηξίδεηαη ηηο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Λακβάλεη ηα κελχκαηα
αιιαγήο εηζφδνπ θαη θξνληίδεη λα ελεκεξψζεη ηηο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ
ιάβεη έλα ζήκα αιιαγήο εηζφδνπ ηφηε εθηειεί ακέζσο ηνλ αιγφξηζκν πνπ
απνθαζίδεη ηελ θάζε έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ ε είζνδνο απηή ηελ
επεξεάδεη. Μφλν νη αιγφξηζκνη ησλ εμφδσλ ησλ νπνίσλ ε ηηκή επεξεάδεηαη απφ
ηελ αιιαγή απηή ζα εθηειεζηνχλ. Σν ζχζηεκα δηαηεξεί ζηνηρεία γηα ηηο ζπζρεηίζεηο
κεηαμχ ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ.

Δικόνα 36. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα εξόδυν
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5.1.5 Σομέαρ Μηνςμάηυν
Ο ηνκέαο κελπκάησλ ιακβάλεη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηα γξαπηά κελχκαηα
πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο. Αξρηθά, ειέγρεη αλ ν αξηζκφο ηνπ απνζηνιέα είλαη έλαο
απνδεθηφο αξηζκφο. Αλ ν αξηζκφο ηνπ απνζηνιέα δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνπο
αξηζκνχο δηαρεηξηζηψλ, ηφηε ειέγρεη αλ ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ είλαη γξακκέλνο ν
θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην ηφηε απνξξίπηεη ην
κήλπκα. Αλ ην κήλπκα είλαη απνδεθηφ, ηφηε ζπλερίδεη ζηελ αλάιπζε ησλ εληνιψλ
πνπ πεξηέρεη ην κήλπκα. Αλ ην κήλπκα είλαη νξζνγξαθηθά νξζφ ηφηε ζηέιλεη έλα
κήλπκα ιήςεο λέσλ εληνιψλ ζηνλ ηνκέα εληνιψλ. Αλεμαξηήησο ηεο νξζφηεηαο
ηνπ κελχκαηνο ζπληάζζεηαη έλα απαληεηηθφ κήλπκα, ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ
ρξήζηε γηα ην κήλπκα πνπ ειήθζε θαη ηελ νξζφηεηα ηνπ.
Ο ηνκέαο κελπκάησλ αλαιακβάλεη επίζεο ηελ απνζηνιή κελπκάησλ πξνο ηνλ
ρξήζηε αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε
απνζηνιή κελπκάησλ ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε αιιαγήο κηα εηζφδνπ ζε έλα κε
επηηξεπηφ φξην. Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη ε απνζηνιή κελχκαηνο αλαλέσζεο
ρξφλνπ νκηιίαο ζηνλ πάξνρν ζχλδεζεο ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζρεδηάδνληαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη θαη
κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ κέζσ κελπκάησλ. Ο ηνκέαο κελπκάησλ απιά
θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο.
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Δικόνα 37. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα μηνςμάηυν

5.1.6 Σομέαρ Δνηολών
Ο ηνκέαο εληνιψλ δηαρεηξίδεηαη ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαζψο
θαη ηηο εηθνληθέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο. ην ζχζηεκα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ
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εηθνληθέο είζνδνη θαη έμνδνη πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ θαη πξνο ην ρξήζηε. Μηα
εηθνληθή είζνδνο κπνξεί λα εθπξνζσπεχεη έλαλ δηαθφπηε ηνλ νπνίν ν ρξήζηε
αλνίγεη θαη θιείλεη κέζα απφ εληνιέο πνπ ζηέιλεη ζην ζχζηεκα. Μηα εηθνληθή έμνδν
κπνξεί λα είλαη ε κέζε ηηκή κεηαμχ πνιιψλ εηζφδσλ ηελ ηηκή ηεο νπνίαο ζέιεη α
επηβιέπεη ν ρξήζηεο.
Ο ηνκέαο εληνιψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εληνιψλ.
Καηαηάζζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εληνιέο ζε κία ζηνίβα κε ηεξαξρία ρξνληθήο
πξνηεξαηφηεηαο. Ζ εληνιή πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί πξψηε βξίζθεηαη ζηελ
θνξπθή. Κάζε θνξά πνπ κηα λέα εληνιή εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα ηνπνζεηείηαη ζηελ
ζηνίβα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα απφ ηα ξνιφγηα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Σν ξνιφη απηφ πξνγξακκαηίδεηαη θάζε θνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξψηεο εληνιήο. Μεηά αλαπξνγξακκαηίδεηαη γηα ηελ επφκελε.

Δικόνα 38. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα ενηολών – Λήτη μηνύμαηορ ενηολήρ
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Δικόνα 39. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα ενηολών – Λήτη μηνύμαηορ ππογπαμμαηιζμού
ενηολήρ
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Δικόνα 40. Γιάγπαμμα ποήρ ηομέα ενηολών – Δκηέλεζη ενηολήρ

5.1.7 Σομέαρ Μνήμηρ
Ο Σνκέαο κλήκεο αλαιακβάλεη ηελ αλάγλσζε θαηά ηελ εθθίλεζε απφ ηελ κλήκε
ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ αξρηθνπνίεζεο ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ρξήζε ζπλαξηήζεσλ, νη δηάθνξνη ηνκείο
ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ ηνκέα γηα λα δηαβάδνπλ θαη λα απνζεθεχνπλ δεδνκέλα.
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Δικόνα 41. Τομέαρ μνήμηρ

5.2 Δθαπμογή Ππογπαμμαηιζμού ςζηήμαηορ
Ζ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην
ρξήζηε ζρεδηάζηεθε κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ απφ κε
εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. Ζ εθαξκνγή απηή είλαη δηαδηθηπαθνχ ηχπνπ θαη
αλαπηχρζεθε κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
είλαη πξνζβάζηκε θαη αμηνπνηήζηκε θαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηαδηθηχνπ.
Ζ γεληθή ιεηηνπξγία απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ην
ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη
θαη ζαλ απνηέιεζκα είλαη ε επηζηξνθή ελφο αξρείνπ παξακέηξσλ κέζα απφ ην
νπνίν παξακεηξνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο.

5.2.1 Γιαδικαζία Ππογπαμμαηιζμού
Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα απιά
βήκαηα κέζα απφ ηα νπνία ν ρξήζηε δειψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ιακβάλεη ην
αξρείν παξακέηξσλ.
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1)

Βήμα 1ο

ην πξψην βήκα ν ρξήζηε θαιείηαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζφδσλ θαη ησλ
εμφδσλ πνπ έρεη ζπλδέζεη ζην ζχζηεκα ηνπ. Δπηπιένλ, θαιείηαη λα δειψζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ςεθηαθψλ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη ζηνλ πνιππιέθηε (αλ ππάξρεη)
πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ADC ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ν ρξήζηε κπνξεί λα δειψζεη
πφζνπο εηθνληθνχο δηαθφπηεο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. Οη δηαθφπηεο απηνί
πινπνηνχληαη κέζσ εηθνληθψλ εηζφδσλ.

Δικόνα 42. 1o ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού

2)

Βήμα 2ο

ην δεχηεξν βήκα θαζνξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ
δειψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα.
Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα δειψζεη ζε πνηα αθίδα (πεδίν Pin) ηεο θεληξηθήο κνλάδαο
έρεη ζπλδεζεί θάζε ςεθηαθή είζνδνο ή έμνδνο ελψ γηα ηηο αλαινγηθέο εηζφδνπο
θαιείηαη λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ ηεο εμφδνπ ηνπ πνιππιέθηε. Δπίζεο, θάζε είζνδνο
θαη έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ρξήζηε κε έλα φλνκα (πεδίν
Name) έηζη ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηε λα αλαθέξεηαη ζε απηέο κε ηελ ρξήζε απηνχ
ηνπ νλφκαηνο. Αθφκα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ απφ ην
ζχζηεκα κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηελ ηηκή ηνπο (πεδίν
Alert). Ο ρξήζηε κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ζχζηεκα λα δηαηεξεί γηα κηα ή
πεξηζζφηεξεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηζηνξηθφ αιιαγψλ ηηκήο (πεδίν History)
επηιέγνληαο ν ίδηνο ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αιιαγψλ.
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 Φηθιακέρ & Αναλογικέρ Δίζοδοι
ηηο

πξαγκαηηθέο

εηζφδνπο

ν

ρξήζηε

έρεη

ηελ

δπλαηφηεηα

επηινγήο

απελεξγνπνίεζεο (πεδίν Enable/Disable) έηζη ψζηε νη ηηκέο ηνπο λα κελ
επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα νξίζεη απηφο ηελ ηηκή ηελ
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα ηελ είζνδν απηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ
κπνξεί λα αθαηξέζεη αηζζεηήξηα απφ ην ζχζηεκα ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ.

Δικόνα 43. 2ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού – Χηθιακέρ είζοδοι
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Δικόνα 44. 2ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού – Αναλογικέρ είζοδοι
 Φηθιακέρ Έξοδοι
ηηο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αιγφξηζκνπο (πεδίν Mode) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο
ηνπο. Έλαο ηέηνηνο αιγφξηζκνο κπνξεί λα είλαη ε ζχλδεζε ηνπ κε έλα εηθνληθφ
δηαθφπηε. Έηζη, ν ρξήζηε κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο
ηνπο.

Πολςηεσνείο Κπήηηρ, ΗΜΜΥ, 2010

67

Ανάπηςξη Αςηόμαηυν Σςζηημάηυν Απομακπςζμένος Δλέγσος

Δικόνα 45. 2ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού – Χηθιακέρ έξοδοι

 Δικονικέρ Δίζοδοι
Οη εηθνληθέο είζνδνη (ή δηαθφπηεο) κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηκέο είηε ςεθηαθέο (1,0)
είηε αλαινγηθέο. Γηα ηηο εηθνληθέο εηζφδνπο δελ δίλεηαη ε επηινγή άκεζεο
ελεκέξσζεο θαζψο κφλν ν ρξήζηε κπνξεί λα αιιάμεη ηηο ηηκέο ηνπο.

Δικόνα 46. 2ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού – Δικονικέρ είζοδοι
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 Πολςπλέκηηρ
ην βήκα απηφ ν ρξήζηε θαιείηαη λα δειψζεη επίζεο ζε πνηεο αθίδεο ςεθηαθψλ
εμφδσλ (Pin) ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ζπλδέζεη ηα ζήκαηα
επηινγήο ηνπ πνιππιέθηε αλαινγηθψλ εηζφδσλ.

Δικόνα 47. 2ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού – Πολςπλέκηηρ

3)

Βήμα 3ο

ην ηξίην βήκα ν ρξήζηε θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ
θαζαξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αιγφξηζκνη γξάθνληαη κε ηελ
ρξήζε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C αλαθεξφκελνη ζηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπ
ζπζηήκαηνο κε ηα νλφκαηα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί. Δπηπιένλ δίλεηαη ε επθνιία ζηνλ
ρξήζηε λα ζπλδέζεη κηα έμνδν κε κία εηθνληθή είζνδν δίλνληαο έηζη απεπζείαο ηηκέο
ζηελ έμνδν.
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Δικόνα 48. 3ο ζηάδιο ππογπαμμαηιζμού

4)

Βήμα 4ο

ην ηειεπηαίν βήκα ν ρξήζηε παξαιακβάλεη απφ ηελ εθαξκνγή ην αξρείν
παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ. Απηφ πνπ απνκέλεη είλαη λα αθνινπζήζεη ηα
βήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο (Q2687Ζ cpu) ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (Wavecom)
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6. ςμπεπάζμαηα
6.1 Σεσνολογία Μ2Μ και Γίκηςα Κινηηήρ Σηλεθυνίαρ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε βάζε πάλσ ζηελ
νπνία ζηεξίδεηαη ε Μ2Μ ηερλνινγία είλαη ηα δίθηπα. Απηφ φκσο πνπ θάλεη ηελ
δηαθνξά θαη πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο ζην κέιινλ
είλαη ε ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο αθνχ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ άκεζε δηθηχσζε παληνχ. ηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηα
δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο βειηηψλνληαη ζπλερψο θαη είλαη ήδε ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ ηερλνινγία Μ2Μ γηα
κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο, φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. ηελ
Διιάδα απηφ είλαη αθφκα ακθηιεγφκελν, αιιά ζίγνπξα ζα αιιάμεη ζην κέιινλ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα
βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα δίθηπα ηνπο πξνζθέξνληαο φιν θαη πην ηθαλνπνηεηηθέο θαη
απνδνηηθέο ππεξεζίεο.
Παξφια απηά κηθξνχ κεγέζνπο εθαξκνγέο, φπσο απηή πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ
παξνχζα εξγαζία, κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ άξηζηα απφ ηηο εηαηξίεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Διιάδαο. Ζ ππεξεζία SMS είλαη κηα απφ ηηο
παιαηφηεξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δίθηπν GSM θαη είλαη παγθνζκίαο
εκβέιεηαο. Σν δίθηπν GSM είλαη ην παιαηφηεξν θαη βαζηθφηεξν δίθηπν θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη φπσο αλαθέξζεθε ζην αληίζηνηρν θεθάιαην είλαη εγθαηεζηεκέλν
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζε αληίζεζε κε ηα πην εμειηγκέλα δίθηπα
φπσο ην 3G. Απηφ δείρλεη πσο ζηγά ζηγά ε Μ2Μ ηερλνινγία κπνξεί λα κπεη ζηελ
ππεξεζία ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ησλ πην αλαπηπγκέλσλ αιιά ζρεδφλ φισλ ησλ
θξαηψλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξήζεθε πνιχ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηεο
ππεξεζίαο SMS ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξίαο Cosmote
πξνζθέξνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε Μ2Μ ηερλνινγία βξίζθεηαη θνληά ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία ηνπιάρηζηνλ γηα ην επίπεδν κηθξψλ εθαξκνγψλ.
Απφ πιεπξάο πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ππήξμε αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687 θαη ηα
εξγαιεία πνπ πξφζθεξε ε εηαηξία Wavecom. Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο πνπ έγηλε ζε ζρέζε κε ηηο ζπζθεπέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα Μ2Μ
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εθαξκνγέο δείρλνπλ φηη απφ ηερλνινγηθήο ζθνπηάο ε Μ2Μ ηερλνινγία δελ
ζηεξείηαη ζε ηίπνηα, αιιά αληηζέησο βξίζθεη έλα πνιχ θαιφ ζηήξηγκα ζηηο
ηερλνινγίεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.

6.2 Ανάπηςξη Δπγαζίαρ
Όζν αλαθνξά ηελ παξνχζα εξγαζία χζηεξα απφ αξθεηέο ψξεο ειέγρνπ θαη
πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε παξαηεξήζεθε αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
εθηειείηαη κέζα απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687. Ζ ζπλεξγαζία ηεο
ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ
άξηζηε. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ
Μ2Μ θαζψο ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ζπζθεπέο πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε
απηέο ηηο ζπζθεπέο θαη φηη ζπλεζίδνπλ λα ηηο κεηαθέξνπλ καδί ηνπο φπνπ θαη αλ
βξίζθνληαη.
Δπηπιένλ, ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεη κηα άιιε
δηάζηαζε ζην ζχζηεκα, θαζψο ην θαζηζηά επέιηθην ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη
επηπιένλ απνηειεί κηα θαηλνηνκία ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θεληξηθή
κνλάδα επεμεξγαζίαο φζν θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο

Μ2Μ

εθαξκνγψλ.
Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην παξφλ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζθνπφο δελ ήηαλ έλα εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά ε έξεπλα
θαη κάζεζε. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην παξφλ ζχζηεκα δελ είλαη έλα ηειεηνπνηεκέλν
ζχζηεκα, αιιά έλα ζχζηεκα πνπ είλαη αλνηθηφ ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε.

6.3 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ
Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687, πξνζθέξεη κεγάιε
ειεπζεξία ζηελ αλάπηπμε επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ.
Μεξηθέο απφ ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο επεθηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ
ζην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη:
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1.

Ζ αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ εληνιψλ πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα γηα ηελ

επθνιφηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε είλαη έλα πξψην ζεκείν
βειηίσζεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο.

Πεξηζζφηεξεο

δπλαηφηεηεο

πξνγξακκαηηζκνχ

εληνιψλ θαη εληνιψλ δηαρείξηζεο ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
ην θαζηζηνχζαλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκν θαη εχρξεζην ζηνπο ρξήζηεο.
2.

Ζ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ην θαζηζηνχζε πεξηζζφηεξν

επέιηθην θαζψο κέζα απφ ην δηαδίθηπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο
πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρξήζηε, φπσο:
Δλεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
κπνξνχζε ην ζχζηεκα λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο θαη πην εππαξνπζίαζηεο
πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε.
χλδεζε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ην ζχζηεκα θαη δηαρείξηζε ηνπ κέζσ
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα
ελεκεξψλεη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαη ν ρξήζηε λα επηζθέπηεηαη ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα γηα λα
ελεκεξψλεηαη. Δπηπιένλ, ν ρξήζηε κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη ην ζχζηεκα
κέζα απφ απηήλ ηελ ηζηνζειίδα θαη ην ζχζηεκα λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα απφ
απηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη πην εχρξεζην θαη
πην εππαξνπζίαζην αθφκα.
Υξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Σν ζχζηεκα
ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ ιήςε
απνθάζεσλ, φπσο ην δειηίν θαηξνχ.
Εσληαλή νπηηθναθνπζηηθή ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα. Μεηάδνζε ήρνπ θαη
εηθφλαο ζηνλ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα κε ζθνπφ ηνλ νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ
έιεγρν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνέθηαζε απαηηεί ηελ δπλαηφηεηα γξήγνξεο
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηφζν απφ ην δίθηπν φζν θαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα
επεμεξγαζίαο. Ζ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο Q2687 δελ δίλεη απηή
δπλαηφηεηα θαζψο κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία απαηηεί ζχλδεζε κε ην δίθηπν 3G ή
4G θάηη πνπ δελ βξίζθεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο. Χζηφζν, ε εηαηξία Sierra (ε
νπνία έρεη αγνξάζεη ηελ Wavecom) έρεη αλαπηχμεη θεληξηθέο κνλάδεο
επεμεξγαζίαο (Q26 extreme [71], Q26 elite [72]) κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
είλαη πιήξσο ζπκβαηέο κε ηελ Q2687 θαη ηελ πιαθέηα Q26 Series WDK.
Δπίζεο, ην δίθηπν 3G ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί αθφκα κε πνιιά πξνβιήκαηα,
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θαζψο δελ θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη ηηο πςειέο ηαρχηεηεο, πνπ κηα ηέηνηα
ιεηηνπξγία απαηηεί, ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο.
3.

Δλεξγεηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθνχ

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην νπνίν ζα ην
θαζηζηνχζε αλεμάξηεην απφ ηνλ εζληθφ δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ζα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηνρέο αξθεηά
απνκαθξπζκέλεο, φπνπ δελ ππάξρεη δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έλα ηέηνην
ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα βαζίδεηαη ζε έλα ειηαθφ ζπιιέθηε θαη κηα κπαηαξία
ιεζίνπ.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξεη κεγάιε
επειημία ζηελ αλάπηπμε Μ2Μ εθαξκνγψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ζηελ θαληαζία
ηνπ θάζε ζρεδηαζηή λα εηζάγεη ηηο δηθέο ηνπ βειηηψζεηο θαη πξνεθηάζεηο. Δπηπιένλ,
νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη απηέο νη νπνίεο ζα
κπνξέζνπλ λα θαζνδεγήζνπλ πνιιέο απφ ηηο κειινληηθέο

βειηηψζεηο θαη

πξνεθηάζεηο.
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8. Παπάπηημα Α – Πεπιγπαθή Δνηολών
Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία επηθνηλσλεί κε ην ρξήζηε
ηνπ κέζα απφ εληνιέο πνπ ιακβάλεη κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ SMS. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε κηα ζεηξά εληνιψλ κέζα απφ ηελ νπνία ν ρξήζηε
πεξηγξάθεη ζην ζχζηεκα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκεί λα εθηειέζεη. Οη εληνιέο
απηέο κπνξεί λα εθηειεζηνχλ είηε άκεζα κε ηελ ιήςε ηνπ κελχκαηνο είηε ζε
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν πνπ ν ρξήζηε έρεη νξίζεη. Δπίζεο θάπνηεο εληνιέο
κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ λα εθηεινχληαη πεξηνδηθά. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη
πεξηγξαθή φισλ ησλ εληνιψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην ζχζηεκα πνπ
αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία

8.1 Υπονικοί Παπάμεηποι Δνηολών
Οη ρξνληθή παξάκεηξνη είλαη παξάκεηξνη νη νπνίνη αθνινπζνχλ θάπνηεο εληνιέο γηα
λα θαζνξήζνπλ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπο. Οη
παξάκεηξνη απηνί είλαη δχν:
1)

Παξάκεηξνο ρξφλνπ εθηέιεζεο εληνιήο

2)

Παξάκεηξνο πεξηφδνπ

8.1.1 Παπάμεηπορ Υπόνος Δκηέλεζηρ
Ο παξάκεηξνο εθηέιεζεο νξίδεη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εληνιήο. Οη ηηκέο πνπ
κπνξεί λα πάξεη πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα,
Πίνακαρ 4. Σιμέρ παπαμέηπος σπόνος εκηέλεζηρ ενηολήρ
Σηκέο

Υξφλνο εθηέιεζεο εληνιήο

(δελ νξίδεηαη)

Υξφλνο ιήςεο εληνιήο

NOW

Υξφλνο ιήςεο εληνιήο

AT <DATE,TIME> Σελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία (<DATE>) θαη ψξα (<TIME>)

Ο ρξφλνο ιήςεο εληνιήο πεξηέρεη θαζπζηεξήζεηο απφ ηνλ πάξνρν θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη ππεξεζίαο SMS. Έηζη ε παξάδνζεο ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ
ρξήζηε ζην ζχζηεκα δελ είλαη ζηαζεξφο. Ο ρξφλνο απηφο ππφ θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 10 δεπηεξφιεπηα, αιιά κπνξεί λα απμεζεί
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ππεξβνιηθά (αξθεηέο ψξεο ή εκέξεο) ζε αζπλήζηζηεο ζπλζήθεο, φπσο
ππεξρείιηζεο, ρακειήο πνηφηεηαο ζήκαηνο, θ.α.
Γηα λα επηηπγράλεηαη ε αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ν ρξήζηε είλαη
πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξάκεηξν «AT». Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα
ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε κε κήλπκα αλαθνξάο επηβεβαηψλνληαο ηελ ιήςε θάζε
κελχκαηνο.
Πίνακαρ 5. Μεηαβληηέρ παπαμέηπος AT
Μεηαβιεηέο

Σηκέο

Πεξηγξαθή

TODAY

Ζκεξνκελία ιήςεο εληνιήο
DD = Ζκέξα ηνπ κήλα (01-31)

DATE
DD/MM/YY

MM = κήλαο (01-12)
YY = έηνο (00-99) (πρ 10 γηα 2010)
HH = ψξα (00 – 23)

TIME

HH:MM:SS

MM = ιεπηά (00 – 59)
SS = δεπηεξφιεπηα (00-59)

8.1.2 Παπάμεηπορ Πεπιόδος
Ο παξάκεηξνο πεξηφδνπ αθνινπζεί πάληα ηνλ παξάκεηξν ρξφλνπ εθηέιεζεο. Γελ
κπνξεί λα νξηζηεί ρσξίο απηφλ θαζψο δελ ζα κπνξεί λα ππνινγηζηεί αιιηψο ν
ρξφλνο ηεο πεξηφδνπ. Σν ζχζηεκα ρξεηάδεηαη λα μέξεη απφ πνην ρξνληθφ ζεκείν
μεθηλάεη ε πεξηνδηθή εθηέιεζε ηεο εληνιήο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα,
Πίνακαρ 6. Σιμέρ παπαμέηπος πεπιόδος
Σηκέο

Υξφλνο πεξηφδνπ

(δελ νξίδεηαη)

Γελ ππάξρεη πεξηνδηθφηεηα

REPEAT <TIME> Καζνξηζκέλνο ρξφλνο (<TIME>)
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Αλ κηα εληνιή δελ ππάξρεη ιφγνο λα είλαη πεξηνδηθή ν ρξήζηεο απιά δελ
ρξεηάδεηαη λα νξίζεη απηή ηελ παξάκεηξν. Ζ εληνιή απηή απιά ζα εθηειεζηεί
ζχκθσλα κε ηελ παξάκεηξν ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο.
Πίνακαρ 7. Μεηαβληηέρ παπαμέηπος REPEAT
Μεηαβιεηέο

Σηκέο

Πεξηγξαθή
DD = εκέξεο (00-99)

TIME

DD:HH:MM:SS

HH = ψξεο (00 – 99)
MM = ιεπηά (00 – 99)
SS = δεπηεξφιεπηα (00-99)

8.1.3 Πποζάπηηζη σπονικών παπαμέηπυν ζηιρ ενηολέρ
Οη ρξνληθνί παξάκεηξνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα εληνιή πξνζαξηψληαη ζην
ηέινο ηεο κε ηελ κνξθή,
<ΔΝΣΟΛΖ> <ΥΡΟΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
Παξαδείγκαηα:
1)

SET HEATER 1 AT TODAY,12:20:00;
Ζ εληνιή ζα εθηειεζηεί ζήκεξα ζηηο 12:20

2)

SET OUTPUT 0 NOW REPEAT 00:00:05:00;
Ζ εληνιή ζα εθηειεζηεί ακέζσο θαη ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε 5 ιεπηά

3)

SET OUTPUT 1 AT 25/12/10,17:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
Ζ εληνιή ζα εθηειεζηεί ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ζηηο 5κκ θαη ζα εθηειείηαη
απφ ηφηε θάζε κέξα ηελ ίδηα ψξα

8.2 Δνηολέρ
8.2.1 SET
Ζ εληνιή «SET» δίλεη ηηκέο ζε εηθνληθέο εηζφδνπο. Ζ εληνιή απηή δέρεηαη ρξνληθέο
παξακέηξνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο αιιά θαη νξηζκφ
πεξηνδηθφηεηαο
χληαμε:
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SET <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ> <ΣΗΜΖ>
SET <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ> <ΣΗΜΖ> <ΥΡΟΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
Παξαδείγκαηα:
1)

SET HEATER 1;
Γίλεη ζηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα «HEATER» ηελ ηηκή 1

2)

SET HEATER 1 AT TODAY,20:00:00;
Γίλεη ζηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα «HEATER» ηελ ηηκή 1 ζηηο 8κκ ηελ ίδηα
εκέξα

3)

SET HEATER 1 AT TODAY,20:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
SET HEATER 0 AT TODAY,21:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
Γίλεη ζηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα «HEATER» ηελ ηηκή 1 ζηηο 8κκ θάζε κέξα
αξρίδνληαο απφ ζήκεξα θαη ηελ ηηκή 0 ζηηο 9κκ θάζε κέξα αξρίδνληαο απφ
ζήκεξα. Οπζηαζηηθά δίλεη ζηελ εηθνληθή είζνδν ηελ ηηκή 1 θάζε κέξα γηα κία
ψξα απφ ηηο 8κκ κέρξη ηηο 9κκ.

8.2.2 RESET
Ζ εληνιή «RESET» αθπξψλεη φιεο ηηο εληνιέο πνπ ηζρχνπλ γηα κηα εηθνληθή
είζνδν. πγθεθξηκέλα αθπξψλεη φιεο ηηο πεξηνδηθέο εληνιέο δηαγξάθνληαο απηέο
απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή, αθνχ νη κε πεξηνδηθέο έρνπλ ήδε εθηειεζηεί. Δπηπιένλ
πξνζδίδεη κηα ηηκή επαλαθνξάο. Ζ εληνιή απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο εηθνληθήο εηζφδνπ, αθνχ αθπξψλεη φιεο
ηηο πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο θαη απνηξέπεη ηελ ζχγρπζε ηνπο κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο.
χληαμε:
RESET <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ> <ΣΗΜΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ>
RESET

<ΟΝΟΜΑ

ΔΗΟΓΟΤ>

<ΣΗΜΖ

ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ>

<ΥΡΟΝΗΚΟΗ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
Παξαδείγκαηα:
1)

RESET HEATER 0;
Αθπξψλεη φιεο ηηο εληνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα
«HEATER» θαη ηεο πξνζδίδεη ηελ ηηκή «0»
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2)

RESET HEATER 1 AT TODAY, 23:30:00;
Αθπξψλεη φιεο ηηο εληνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα
«HEATER» θαη ηεο πξνζδίδεη ηελ ηηκή «1» ζήκεξα ζηηο 11:30κκ

3)

SET HEATER 1 AT TODAY,20:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
SET HEATER 0 AT TODAY,21:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
RESET HEATER AT 10/08/10,12:00:00;
SET HEATER 1 AT 10/08/10,22:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
SET HEATER 0 AT 10/08/10,23:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
Γίλεη ζηελ εηθνληθή είζνδν κε φλνκα «HEATER», απφ ζήκεξα, ηελ ηηκή 1 θάζε
κέξα γηα κία ψξα απφ ηηο 8κκ κέρξη ηηο 9κκ. ηελ ζπλέρεηα αθπξψλεη ην
πξφγξακκα απηφ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2010 θαη αξρίδεη λα δίλεη ηελ ηηκή 1 πάιη
γηα κηα ψξα θάζε κέξα αιιά απφ ηηο 10κκ κέρξη ηηο 11κκ

8.2.3 MODE
Ζ εληνιή «MODE» αιιάδεη ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα έμνδνο γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εξγαζία, ην ζχζηεκα επηηξέπεη
ηελ χπαξμε πνιιψλ αιγνξίζκσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θάζε εμφδνπ. Με ηελ εληνιή
απηή κπνξεί λα γίλεηαη ελαιιαγή κεηαμχ απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ.
χληαμε:
MODE <ΟΝΟΜΑ ΔΞΟΓΟΤ> <ΑΡΗΘΜΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΤ>
MODE <ΟΝΟΜΑ ΔΞΟΓΟΤ> <ΑΡΗΘΜΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΤ> <ΥΡΟΝΗΚΟΗ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
Παξαδείγκαηα:
1)

MODE AIR_CONDITION 2;
Αιιάδεη ηνλ αιγφξηζκν θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηεο εμφδνπ κε φλνκα
«AIR_CONDITION» ζε απηφλ κε ηνλ αξηζκφ 2

2)

MODE AIR_CONDITION 2 AT TODAY,20:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
MODE AIR_CONDITION 1 AT TODAY,23:00:00 REPEAT 01:00:00:00;
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Ξεθηλψληαο απφ ζήκεξα, θάζε κέξα απφ ηηο 8κκ κέρξη ηηο 11κκ, ε έμνδνο κε
φλνκα «AIR_CONDITION» ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν 2. Σηο ππφινηπεο
ψξεο ηνλ αιγφξηζκν 1.

8.2.4 REPORT
Ζ εληνιή «REPORT» ζηέιλεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ κελχκαηνο SMS αλαθνξά ησλ
ηηκψλ θάπνηαο εηζφδνπ ή εμφδνπ ή κηαο νκάδαο εηζφδσλ ή εμφδσλ. Ο ρξήζηεο
δίλεη κηα ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή θαη αλάινγα θαζνξίδνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο
αλαθνξάο
χληαμε:
REPORT <ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ>
REPORT <ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ> <ΥΡΟΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
Πίνακαρ 8. Μεηαβληηέρ ενηολήρ REPORT
Μεηαβιεηέο

<ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ>
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Σηκέο

Πεξηερφκελα αλαθνξάο

DIGITAL_IN

Όιεο νη ςεθηαθέο είζνδνη

DIGITAL_OUT

Όιεο νη ςεθηαθέο έμνδνη

ANALOG_IN

Όιεο νη αλαινγηθέο
είζνδνη

ANALOG_OUT

Όιεο νη αλαινγηθέο έμνδνη

USER_IN

Όιεο νη εηθνληθέο είζνδνη

USER_OUT

Όιεο νη εηθνληθέο έμνδνη

ALL_IN

Όιεο νη είζνδνη ηνπ
ζπζηήκαηνο

ALL_OUT

Όιεο νη έμνδνη ηνπ
ζπζηήκαηνο

ALL

Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη
ηνπ ζπζηήκαηνο

«ΟΝΟΜΑ
ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ»

πγθεθξηκέλε
είζνδν/έμνδν
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Παξαδείγκαηα:
1)

REPORT HEATER;
Απάληεζε SMS:
HEATER=1

2)

REPORT DIGITAL_OUT;
Απάληεζε SMS:
AIR_CONDITION=1
HEATER=0
HEATING=0
GARDEN=1

8.2.5 SAMPLE
Ζ εληνιή «SAMPLE» μεθηλάεη ηελ δεηγκαηνιεςία θάπνηαο εηζφδνπ ή εμφδνπ. Ο
ρξήζηεο είλαη απηφο πνπ νξίδεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πεξίνδν ησλ δεηγκάησλ. Με ην
πέξαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη ζηνλ ρξήζηε κελχκαηνο SMS
ηα απνηειέζκαηα.
χληαμε:
SAMPLE

ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ>

<ΟΝΟΜΑ

<ΑΡΗΘΜΟ

ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ>

<ΥΡΟΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ>
ηελ πεξίπησζε ηεο εληνιήο «SAMPLE» ε παξάκεηξνο ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο
εληνιήο νξίδεη ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ελψ ε παξάκεηξνο πεξηφδνπ
ηελ πεξίνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο.
Παξάδεηγκα:
1)

SAMPLE TEMPERATURE 60 AT TODAY,10:00:00 REPEAT 00:00:10:00;
Ζ

εληνιή

απηή

εθηειεί

δεηγκαηνιεςία

ηεο

εηζφδνπ

κε

φλνκα

«TEMPERATURE»κε πεξίνδν 10 ιεπηψλ κε ψξα έλαξμεο ζήκεξα ζηηο 10πκ
θαη ζα πάξεη 60 δείγκαηα. Με άιια ιφγηα ζα παίξλεη έλα δείγκα θάζε 10 ιεπηά
απφ ηηο 10 πκ κέρξη ηηο 8κκ.
Απάληεζε SMS:
Πολςηεσνείο Κπήηηρ, ΗΜΜΥ, 2010
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SAMPLE TEMPERATURE:
1720,1730,1750,…
2100,2150,…
1850,1810

8.2.6 HISTORY
Ζ εληνιή «HISTORY» νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαρσξήζεσλ ζην ηζηνξηθφ κηαο
εηζφδνπ ή εμφδνπ. ην ηζηνξηθφ κηαο εηζφδνπ/εμφδνπ θαηαγξάθνληαη νη αιιαγέο
ζηελ ηηκή ηεο καδί κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή απηήο ηεο αιιαγήο, δειαδή ε λέα ηηκή θαη
ν ρξφλνο αιιαγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πιήξε εηθφλα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο κηαο εηζφδνπ/εμφδνπ. Όηαλ νη θαηαρσξήζεηο θηάζνπλ ζην φξην
πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο ηφηε κε θάζε λέα αιιαγή ε πην παιηά θαηαρψξεζε
δηαγξάθεηαη. Έηζη ζηελ κλήκε δηαηεξνχληαη πάληα νη ηειεπηαίεο αιιαγέο.
χληαμε:
HISTORY <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ> <ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΧΝ>
Ο αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0 (δελ δηαηεξείηαη ηζηνξηθφ)
κέρξη 100.
Παξάδεηγκα:
1)

HISTORY TEMPERATURE 30;
Εεηείηαη

απφ

ην

ζχζηεκα

λα

δηαηεξεί

γηα

ηελ

είζνδν

κε

φλνκα

«TEMPERATURE» ηζηνξηθφ κε ηηο 30 ηειεπηαίεο αιιαγέο.

8.2.7 HISTORY_REPORT
Ζ εληνιή «HISTORY_REPORT» αηηεί ζην ζχζηεκα λα απνζηείιεη ζηνλ ρξήζηε
κέζσ κελχκαηνο SMS ην ηζηνξηθφ κηαο εηζφδνπ/εμφδνπ.
χληαμε:
HISTORY_REPORT <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ>
Παξάδεηγκα:
1)

HISTORY_REPORT TEMPERATURE;
Αηηείηαη απφ ην ζχζηεκα λα ζηείιεη ζηνλ ρξήζηε ην ηζηνξηθφ ηεο εηζφδνπ κε
φλνκα «TEMPERATURE»
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Απάληεζε SMS:
TEMPERATURE HISTORY:
1700 AT 20/12/10,12:00:12
1750 AT 20/12/10,12:20:34
1800 AT 20/12/10,12:35:41
1790 AT 20/12/10,12:50:03
1830 AT 20/12/10,13:02:56
….

8.2.8 ALERT
Ζ εληνιή «ALERT» ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηελ ππεξεζία άκεζεο
ελεκέξσζεο αιιαγψλ γηα κηα είζνδν/έμνδν. Ζ ππεξεζία απηή φηαλ είλαη
ελεξγνπνηεκέλε γηα κηα είζνδν/έμνδν απνζηέιιεη ζηνλ ρξήζηε κήλπκα SMS θάζε
θνξά πνπ ζπκβαίλεη κηα αιιαγή ζηελ ζπγθεθξηκέλε είζνδν/έμνδν.
χληαμε:
ALERT <ΟΝΟΜΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ> <ΚΑΣΑΣΑΖ>
Οη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ππεξεζία άκεζεο ελεκέξσζεο νξίδνληαη ζε
«ΟΝ» γηα ελεξγνπνηεκέλε θαη «OFF» γηα απελεξγνπνηεκέλε.
Παξαδείγκαηα:
1)

ALERT HEATING OFF;
Απελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο άκεζεο ελεκέξσζεο γηα ηελ έμνδν κε φλνκα
«HEATING»

2)

ALERT AIR_CONDITION ON;
Δλεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο άκεζεο ελεκέξσζεο γηα ηελ έμνδν κε φλνκα
«AIR_CONDITION»
Απάληεζε SMS ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηελ ηηκή ηεο:
AIR_CONDITION CHANGED TO 1 AT 03/08/10,13:01:32
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8.2.9 ENABLE
Ζ εληνιή «ENABLE» ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί κηα είζνδν. Όηαλ κηα είζνδνο
απελεξγνπνηείηαη ηφηε φιεο νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηηκή ηεο αγλννχληαη
ελψ ηαπηφρξνλα ε ηηκή ηεο νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε.
χληαμε:
ENABLE <ΟΝΟΜΑ ΔΗΟΓΟΤ> <ΣΗΜΖ ΔΗΟΓΟΤ>
Πίνακαρ 9. Μεηαβληηέρ ενηολήρ ENABLE
Μεηαβιεηέο
Σηκέο
Πεξηερφκελα αλαθνξάο
<ΣΗΜΖ ΔΗΟΓΟΤ>

-1

Ζ είζνδνο ελεξγνπνηείηε

0 - 232

Οη είζνδνο απελεξγνπνηείηαη θαη
παίξλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο

Παξαδείγκαηα:
1)

ENABLE TEMPERATURE 25;
Ζ είζνδνο κε φλνκα «TEMPERATURE» απελεξγνπνηείηαη θαη νξίδεηαη σο ηηκή
ην 25

2)

ENABLE TEMPERATURE -1;
Ζ είζνδνο κε φλνκα «TEMPERATURE» ελεξγνπνηείηαη θαη παίξλεη ηηκέο
θαλνληθά.

8.2.10 RENEW
Ζ εληνιή «RENEW» αλαλεψλεη ηνλ ρξφλν νκηιίαο ηεο ζχλδεζεο ζην δίθηπν
θηλεηήο ηειεθσλίαο.
χληαμε:
RENEW «16ΦΖΦΗΟ ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΡΣΑ ΑΝΑΝΔΧΖ»
Παξάδεηγκα:
1)

RENEW 1234567890123456;
Αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηεο θάξηαο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην
αξηζκφ θάξηαο αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο «1234567890123456»
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